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Słowo wStępne

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników kolejną już książkę, będą-
cą efektem prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim wielodyscyplinarnych badań 
dalekowschodnich. W sposób bezpośredni nawiązuje ona do publikacji, która uka-
zała się przed prawie dziesięciu laty pt. Chiny w oczach Polaków do XX wieku. Państwo 
– Społeczeństwo – Kultura (Wydawnictwo „Marpress”, Gdańsk 2001). Od tego czasu 
ukazało się już kilka kolejnych prac poświęconych tej tematyce, zaś dziś ukazuje się 
książka, którą macie Państwo przed sobą. 

Bezpośrednią okazją do przygotowania tak obszernej pracy, zawierającej trzy-
dzieści osiem tekstów przedstawicieli różnych nauk i dziedzin wiedzy, były zeszło-
roczne obchody 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Pol-
ską a Chińską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Okazja ta pozwoliła wyjść poza 
mury Uniwersytetu Gdańskiego i do publikacji zaprosić znakomitych przedstawicieli 
innych ośrodków akademickich w Polsce (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski), a także w Pekinie. Obok 
prac stricte naukowych w książce znalazło się kilka tekstów mających charakter po-
pularnonaukowy. W niektórych pojawiły się także osobiste wspomnienia Autorów 
z ich podróży do Chin, co dodatkowo uzasadnia tytuł książki. 

Jak już wspomnieliśmy, prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim studia nad te-
matyką dalekowschodnią mają charakter multidyscyplinarny. Z jednej strony skut-
kuje to wielością nad zwyczaj interesujących wątków, z których niektóre poznacie 
Państwo w niniejszej pracy, z drugiej jednak wymaga pewnego usystematyzowania 
tak obszernych badań wielu osób. Stąd całą materię podzielono na siedem domi-
nujących płaszczyzn badawczych, do których należą: HISTORIA, KULTURA,  
JĘZYK I LITERATURA, FILOZOFIA, PAŃSTWO, PRAWO, GOSPODARKA; 
są to zarazem tytuły poszczególnych części książki. Redaktorzy mają przy tym pełną 
świadomość, że zaproponowany podział jest dość umowny. Tak na przykład kultura 
jest pojęciem na tyle zasobnym, że obejmuje nie tylko historię, ale także filozofię czy 
zagadnienia z zakresu państwa i prawa. Niemniej jednak przyjęcie takiego ułożenia 
treści było uzasadnione metodologicznie, zaś podstawowe kryterium przyporząd-



Słowo wstępne10

kowania poszczególnych rozdziałów do kolejnych części książki wyznaczał zawsze 
główny nurt rozważań Autorów. 

W końcu trzeba wspomnieć, że książka pokazuje Chiny nie tylko w oczach Po-
laków, ale zawiera też kilka tekstów naukowców z Chin. Jednak ze względu na Ich 
wielokrotne, niekiedy bardzo długie pobyty w Polsce, odbyte tu studia, doskonałą 
znajomość języka polskiego, jak również historii, kultury, a w szczególności literatu-
ry Naszego Kraju, są autorami jakby z Polski, więc tytuł poniekąd nadal zachowuje 
swą aktualność. To właśnie z językoznawcami i filologami polskimi z Chin ostatnimi 
laty szczególnie dobrze układa się współpraca naukowa pracowników Uniwersytetu 
Gdańskiego. Dzięki tym kontaktom realizowane są kolejne interesujące projekty, 
a także, co bezpośrednio cieszy redaktorów, goszczą oni w niniejszej książce jako 
Autorzy. 

Co natomiast szczególnie cenne, to fakt, że tematyka kontaktów polsko-chiń-
skich oraz szeroko rozumianej współpracy polsko-chińskiej jest motywem przewi-
jającym się przez kolejne części, rozdziały i strony naszej książki. Ukazuje to w spo-
sób dobitny, jak bardzo bliskie, pomimo odległości geograficznej i różnic kulturo-
wych, są sobie oba Narody. 

Redaktorzy w tym miejscu pragną podziękować wszystkim Autorom, którzy ze-
chcieli złożyć swe prace do książki, jak również Autorom zawartych w książce fo-
tografii, którzy zechcieli podzielić się wspomnieniami ze swych własnych podróży 
po Chinach. 

Gdańsk, lipiec 2010 r.
Józef  Włodarski 

Kamil Zeidler 
Marceli Burdelski 
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Józef Włodarski

Geneza chińSkieGo wywiadu i Służb SpecJalnych 
w świetle Kanonu Wojny (Xi wiek p.n.e. – Xi wiek n.e.)

Problematyka wywiadu i służb specjalnych ujmowana w aspekcie historycznym 
jest z zasady obszarem trudnym dla badacza. Kryje wiele niedomówień, pozornych 
czy rzeczywistych sprzeczności, w sferze wewnętrznych mechanizmów i uwarun-
kowań, w gąszczu różnorodnych związków przyczynowych – często broni się sama 
przed ujawnieniem do końca obiektywnej prawdy o sprawach i ludziach, którzy 
w nich kiedyś uczestniczyli1. Dostępna baza źródłowa, zazwyczaj niepełna lub na-
wet szczątkowa w kwestiach podstawowych, wskutek licznych luk o istotnym zna-
czeniu merytorycznym wymaga gruntownej i kompleksowej dociekliwości przy re-
konstruowaniu zdarzeń.

Zachowany w kronikach zapis dokumentalny nie obejmuje nieutrwalonego 
w żadnej formie przekazu i obiegu ustnych zarządzeń, wytycznych, poleceń czy 
informacji, chociaż ten system stale funkcjonował w obrębie wywiadu i kontrwy-
wiadu bądź służb specjalnych jako typowy dla właśnie nich i nie podlegał żadnej 
kontroli zewnętrznej.

Wojskowość i wojskowi, cnoty wojenne zajmowały nader niską pozycję w kultu-
rze i społeczeństwie chińskim, zupełnie inaczej niż w wojowniczej Europie. W trady-
cji chińskiej nie było nieustraszonych i szlachetnych rycerzy, do których wzdychały 
księżniczki. Służba wojskowa z poboru była traktowana jako ciężka powinność dla 

1 Por. przedmowę E. Stanaykiewicza, [w:] L. Gondek, Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933–
1939. Zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania, Warszawa 1978, s. 5-6 oraz A. Pepłoński, 
Organizacja i działalność Referatu „Wschód” Oddziału II Sztabu Głównego WP, Warszawa 1994, s. 16-17 
i n., np. Załącznik 3 (Instrukcja dla pouczania wywiadowców); zob. też M.Z. Rygor Słowikowski, W taj-
nej służbie (In Secret Service), Londyn 1977; P. de Villemarest, GRU. Sowiecki super wywiad 1918–1988, 
Warszawa 1993. Z najnowszej literatury: J. Bonisławski, Szpiegostwo, wywiad, paragrafy, Warszawa 
2004; R. Faligot, R. Kauffer, Tajne służby Chin (1927–1987), przeł. Ł. Anderman, M. Stefańska--
-Matuszyn, Warszawa 1999; R. Faligot, Tajne służby chińskie. Od Mao do igrzysk olimpijskich, przeł. 
O. Hedemann, A. Rosińska-Bóbr, Katowice 2009. Interesująca jest również praca F. Faligota 
i R. Kauffera, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, przeł. M. Stefańska-Matu-
szyn, K. Skawina, Warszawa 2006.
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prostego ludu, zawodowi żołnierze zaś zajmowali pozycję pośrednią między pełno-
prawnymi obywatelami, tj. kastą mandaryńską i szacownym chłopstwem, a katego-
riami „niskimi”, jak niewolnicy, mieli częstokroć status prawny bliski pogardzanym 
katom, prostytutkom, aktorom itp. Zwycięskich wodzów nie otaczała tam aureola 
sławy, nie wieńczyły wawrzyny, wygrana była przypisywana głównie panującemu2.

Mimo to Chińczycy wypracowali szereg traktatów poświęconych klasycznej teo-
rii wojny – niektóre z nich po dziś dzień stanowią obowiązkowe lektury na wielu 
akademiach wojskowych od West Point po Akademię im. Frunzego3.

Chińska filozofia wojny ukształtowała się w drugiej połowie I tysiąclecia p.n.e. 
i nie miała odpowiedników w kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej. Jej największy 
rozkwit przypada na okres Wiosen i Jesieni (770–476 rok p.n.e.) oraz Walczących 
Królestw (403–221 rok p.n.e.). W swoich rozważaniach teoretycznych Chińczy-
cy sprecyzowali podstawowe pojęcia dotyczące szeroko rozumianej wojskowości 
(struktura i organizacja armii, zasady użycia poszczególnych rodzajów sił zbrojnych 
itp.), jednak to, co wyraźnie odróżnia filozofię, teorię i sztukę walki w Państwie 
Środka od prac teoretyków wojskowych i historyków wojen innych kręgów cywili-
zacyjno-kulturowych, to fakt, że chińskie „klasyki” zawierają ponadczasowe prze-
słanie dotyczące zasad prowadzenia wojny, sztuki dowodzenia, a w tym także teorii 
wywiadu i kontrwywiadu4.

Duży wpływ na chińską filozofię wojny miały nauki Konfucjusza (551–479 
rok p.n.e.). Konfucjanizm, który aż do końca XIX wieku był podstawą ideologii 
państwowej, kształtował kulturę chińską i świadomość społeczną, był jednak także 
przez nie kształtowany. Jak konfucjaniści postrzegali armię, można prześledzić na 
przykładzie życia i dokonań wodza Guan-Yu’a, który żył na przełomie II i III wieku 
n.e., później został podniesiony do rangi patrona i boga wojny5. W ludowej litera-

2 M. Granet, Cywilizacja chińska, przeł. i oprac. M.J. Kunstler, Warszawa 1973, s. 267-272; 
K. Gawlikowski, Chiny wobec Europy. Reformy wojskowe XIX wieku, Wrocław 1979, s. 19-20.

3 L. Ratajczak, Historia wojskowości, Warszawa 1980, s. 36-37; J. Sikorski, Zarys historii wojskowości 
powszechnej do końca XIX wieku, Warszawa 1975, s. 32-34; J. Włodarski, Kilka uwag o organizacji 
wywiadu mongolskiego w czasach Czyngis-chana (1206–1227), [w:] Studia Historyczne z XIII–XV wieku, 
pod red. J. Śliwińskiego, Olsztyn 1995, s. 21-24. Por. także R.D. Sawyer, The Tao of  Spycraft. Intel-
ligence and Practice In Traditional China, Boulder–Colorado 2004. Monografia R.D. Sawyera napisana 
przy współpracy z Mei-chűn Lee. Sawyer szczegółowo analizuje genezę wywiadu wojskowego 
i cywilnego oraz kontrwywiadu i służb specjalnych z historycznego punktu widzenia. Artykuł 
niniejszy stanowi próbę uzupełnienia powyższych rozważań z punktu widzenia ponadczasowego 
przesłania dotyczącego roli i zadań wywiadu w świetle Kanonu wojny; aktualnych w czasach nam 
współczesnych.

4 Kitajska wojennaja strategia, oprac. B.B. Maljawina, Moskwa 2002, s. 4-9; R.D. Sawyer, The Tao 
of  Spycraft..., s. 123-223.

5 Istoria kitajskoj fiłosofii, przekład z j. chińskiego B.C. Taskina, Moskwa 1989, s. 59-72; K. Gaw-
likowski, Chiny wobec Europy..., s. 19-20. 
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turze występuje on jako uosobienie cnót konfucjańskich, wierny urzędnik, dobry 
zarządca, mądry strateg, człowiek nieugięty, natomiast cnoty wojenne, jak bitność, 
sztuka walki bronią, żołnierska odwaga i fantazja, są umiejscowione na dalekim 
miejscu6.

W późniejszym okresie, mimo że do głosu doszli konfucjaniści, którzy wypa-
czyli oryginalną naukę Konfucjusza i całkowicie wykluczali zjawisko wojny, Chiny, 
rozszerzając swoje strefy wpływów i dokonując podbojów, nie mogły obyć się bez 
armii i wodzów. Rola i znaczenie filozofii wojny rosły, znajdując swoje przełożenie 
w traktatach poświęconych teorii wojny i chociaż dorobek ten w porównaniu do 
prac filozofów szkoły konfucjańskiej jest niewielki, to dla rozwoju państwa, jego siły 
i potęgi militarnej miał duże znaczenie7.

Szkoła filozofii wojny (bingjia), która istniała w drugiej połowie I tysiąclecia 
p.n.e., a rozwijała się równocześnie z innymi orientacjami myśli chińskiej, w gruncie 
rzeczy zajmowała stanowisko zbieżne z konfucjanizmem, dlatego jej podstawowe 
dzieła były później studiowane przez tysiąclecia i cieszyły się dużym autorytetem, 
wszedłszy w skład ksiąg kanonicznych i oficjalnej ideologii cesarstwa8. Binjia stała 
na tak wysokim poziomie teoretyczno-abstrakcyjnym, który w Europie Zachodniej 
został osiągnięty dopiero w czasach nowożytnych.

Pierwsze traktaty wojenne nie były dostępne dla zwykłych urzędników, a posia-
danie ich było podejrzane i mogło stanowić dowód konspiracji9. Nauki wodzów 
pierwotnie były przekazywane w formie ustnej i zawsze w tajemnicy. Ze względów 
praktycznych zaczęto je spisywać na bambusowych tabliczkach. Z czasem cesarscy 

6 W. Jabłoński, Z dziejów literatury chińskiej, Warszawa 1956, s. 25-37.
7 W opozycji do konfucjanistów byli taoiści, którzy sprzeciwiali się konfucjańskiej teorii wojny. 

W Księdze o Tao i Te, podstawowym dziele taoizmu – jedynej rdzennie chińskiej religii – stwierdza 
się: „Piękna broń jest narzędziem niosącym nieszczęście, dlatego nienawidzą jej wszystkie istoty, 
a ten, który posiadł zrozumienie tao – nie ma jej w domu (...). Broń jest narzędziem niosącym 
nieszczęście, ona nie jest narzędziem szlachetnego (junzi), używa on jej tylko wtedy, kiedy jest 
zmuszony”, Daodejing (Tao Te-King), rozdz. 31. Słabością taoizmu był jednak brak tego, czego 
nadmiar był widoczny w konfucjanizmie – mianowicie brak spoistości organizacyjnej. Taoiści nie 
potrafili opanować szkolnictwa ani wypracować trwałego systemu politycznego, por. Istoria kitaj-
skoj fiłosofii, op. cit., s. 56-59. Por. także: T. Zysk, Psychologia Tao, „Pismo Literacko-Artystyczne” 
1987, nr 5, s. 62-72.

8 K. Gawlikowski, Chiny wobec Europy..., s. 19.
9 The Seven Military Classics of  Ancient China, pod red. R.D. Sawyera, San Francisco–Oxford 

1993 (dalej SMC), s. 16. Ralph Sawyer jest światowej sławy uczonym historykiem wojskowości 
(teoria i praktyka wojny w Chinach, historia konfliktów militarnych w Azji). Wydawnictwo źró-
dłowe Sawyera (Siedmioksiąg) zostało profesjonalnie opracowane i w pełni może być porówny-
walne z edycjami chińskich traktatów wojennych w języku rosyjskim, por. np. wydanie oparte 
w części na dokonaniach R.D. Sawyera „Sjem wojennych kanonow driewniego Kitaja, wyd. 2 popr., 
Sankt-Petersburg 2001, ss. 446. Kontynuacją serii jest pozycja: Traktaty o wojennom iskustwie, prze-
kład z j. chińskiego i komentarze N.I. Konrada, Moskwa–Sankt Petersburg 2002, ss. 558.
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skrybowie i wyznaczeni urzędnicy zaczęli je zbierać i deponować w cesarskich bi-
bliotekach. Traktaty były tak wysoko cenione, że uratowano je od zagłady podczas 
palenia ksiąg dynastii Ch’in. Początkowo zgromadzone w bibliotece cesarskiej były 
dostępne tylko kilku uczonym, wyższym urzędnikom i cesarzowi. I to nie zawsze, 
ponieważ osoby niespokrewnione nie miały do nich dostępu10. Jednak nawet gdy 
były dostępne publicznie, za wszelką cenę starano się chronić tę niezwykłą broń 
mogącą obalić władców. Sześć słynnych wskazówek Mistrza Tanga to nic innego 
jak skondensowana instrukcja, jak przeprowadzać rewolucję. Traktatów militarnych 
w okresie XI wieku p.n.e. – XI wieku n.e. powstało w Chinach kilkaset, jednak spo-
śród wielu traktatów, które przetrwały do czasu unifikacji w XI wieku, było sześć 
najważniejszych, włączając w to Sztukę wojny Sun Tzu. Traktaty te były studiowane 
i czytane przez wieki, do czasu, gdy zostały zebrane i wydane za czasów dynastii 
Sung. Sungowie, łącząc je z pracami dynastii T’ang, stworzyli Siedmioksiąg11 jako 
zbiór klasycznych podstaw dla myśli wojskowej i przy okazji obowiązkowy materiał 
do cesarskich egzaminów na stanowiska w armii12.

W sumie tzw. Kanon Wojny – Siedmioksiąg zebrany przez cesarza Sheng Zhonga 
(1068–1085) z dynastii Song – tworzyły niżej wymienione traktaty:

1. Sześć Sekretnych Nauk Tai Kunga
2. Metody Ssu-ma-Fa Metody ministra wojny
3. Sun Tzu (Sunzi) Sztuka wojny
4. Wu Tzu (Wu Qui) Zasady wojowania mistrza Wu
5. Wei Liao-Tzu Traktat wojny
6. Trzy strategie Huang Shih Kunga
7. Pytania i odpowiedzi pomiędzy Tiang Tai-Tsungiem a Li Wei Kungiem.
Siedmioksiąg stał się także kanonem, z którego przygotowywały się do zawodu 

całe pokolenia wojskowych urzędników w Akademii Cesarskiej. Bardzo interesują-
cy z kolei był fakt, że program egzaminów przewidywał sprawdzian ze znajomości 
dzieł jedynie trzech autorów: Sun Tzu, Wu Tzu, Ssu-ma-Fa13.

Z analizy Siedmioksięgu wynika jasno, że Chińczycy wojnę pojmowali niezwykle 
szeroko, obok walki zbrojnej dużą rolę przypisywali walce politycznej, dyploma-
tycznej, propagandowej, walce wywiadów i agentur, przy czym działalności tajnej 
oddawali pierwszeństwo14. Słowem wielką wagę przywiązywali do działań tajnych, 
szpiegostwa, tajnej dyplomacji, dywersji, działań psychologicznych. Wynikało to 
z filozofii wojennej, która zakładała osiągnięcie jak największego zwycięstwa jak 

10 SMC, s. 16.
11 Ibidem, s. 16.
12 Ibidem, s. 12
13 I. Miyazaki, Chinas Examination Hell: The Civil Service Exaninations of. Imperial China, New York 

1976, s. 23.
14 K. Gawlikowski, Chiny wobec Europy..., s. 21.
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najmniejszymi kosztami. Dlatego tak wielką wagę przywiązywano do tajnej woj-
ny. W przeciwieństwie do wojny konwencjonalnej, tajna wojna toczyła się zawsze 
i wszędzie. Szpiegowano wszystko i wszystkich, bowiem według założeń filozofii 
wojny, chcąc zachować państwo w pokoju, należy prowadzić wywiad totalny. Dla 
dobra państwa stosowano wszelkie środki, od korupcji począwszy, na zabójstwach 
kończąc. Klasyczna teoria wojny zalecała otwarcie skrytobójstwo jako środek nie-
zwykle efektywny. Umiejętność namówienia wodza strony przeciwnej do zdrady, 
gdy zaś to niemożliwe – zabicie go, uważano za normę działania. W ten sposób 
można było uniknąć wielu wyczerpujących walk, kosztów i strat ludzkich15. Kon-
sekwencją takiego podejścia do wojny było rozwinięcie teorii systemu agenturalno- 
-szpiegowskiego, któremu przypisywano rolę rozstrzygającą w wojnie, a w rezulta-
cie w uzyskiwaniu sukcesów politycznych16.

Dzięki utworzonym siatkom szpiegowskim i agenturze pozyskiwano informacje 
o przeciwniku, stanie jego państwa, zasobach, administracji, słabych stronach rzą-
dzących władców, aktywach i pasywach armii oraz kadry dowódczej. Z kolei wyko-
rzystując tajną dyplomację, starano się zarówno pozyskać sojuszników z zewnątrz, 
jak i prowokować konflikty wewnątrz wrogiego państwa.

Wojnę traktowano wieloaspektowo w różnych wymiarach, przy czym charakte-
rystyczna dla pojmowania istoty sprawy okazywała się tu mentalność Chińczyków, 
dla których na przykład zdrada (przejście na stronę przeciwnika) nie była niczym 
uwłaczającym czy haniebnym (odwrotnie niż choćby w etosie rycerskim Europy). 
Umiejętność przejścia na drugą stronę i osiągnięcia korzyści wzbudzała w warstwach 
rządzących szacunek i podziw. Tworzyła swoiście rozumianą solidarność elit. 

Z analizy traktatów wynika, że chińscy stratedzy dzielili działalność szpiegowską 
na trzy piony: wywiad państwowy, wywiad wojskowy i kontrwywiad. Najważniejszy 
w czasach pokoju był wywiad państwowy, który miał wpływ na efektywność dy-
plomatyczną państwa. Należy podkreślić, że informację w tym okresie traktowano 
już jak towar, płacąc niejednokrotnie krociowe sumy w zależności od jej „ciężaru 
gatunkowego”. Wysyłano do obcych krajów agentów, którzy typowali informato-
rów i wskazywali osoby odpowiednie dla różnych form współpracy z wywiadem 
państwowym (agenci typujący). Było to istotne dla działalności przyszłego rezy-
denta i jego siatki, podobnie jak umieszczenie w odpowiednim środowisku (wojsko, 
administracja) swojego agenta, który rozpoczynał działalność dopiero po dłuższym 
czasie (agent uśpiony)17. Wywiad państwowy prowadził również tajne operacje na te-
rytorium obcego państwa, wykorzystując wszelkie dostępne środki wywiadowcze.

15 J. Włodarski, Kilka uwag o organizacji wywiadu..., s. 22.
16 Ibidem.
17 Agent uśpiony (często przez wiele lat) bywa niekiedy niemile zaskoczony tym, że „byli” 

pracodawcy ponownie się zgłaszają i zmuszają do dalszej współpracy, szczególnie gdy dysponu-
ją kompromitującymi go materiałami. Z tego punktu widzenia ujawnienie współpracowników 
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Wywiad wojskowy był w zasadzie podporządkowany armii i działał szczególnie 
efektywnie w toku kampanii wojennej, prowadząc tzw. płytki wywiad, umożliwiają-
cy rozpoznanie sił wroga, jego stanu liczebnego, zaopatrzenia, morale, składu kadry 
dowódczej itp.

Kontrwywiad miał za zadanie zarówno ochronę państwa, jego armii i adminis-
tracji (w tym ważnych obiektów militarnych) przed penetracją państw obcych, jak 
i sprawował kontrolę nad ruchami opozycyjnymi w kraju, by uniemożliwić poten-
cjalny „zamach stanu”.

Z punktu widzenia usprawnienia działalności wywiadu najbardziej pragmatycz-
ny był traktat generała Shuntsi (Sun Tzu) Sztuka wojny – w 1994 roku ukazało się 
w warszawskim wydawnictwie Przedświt polskie tłumaczenie tego dzieła, wcześniej 
znane były przekłady w językach angielskim i rosyjskim. Shuntsi był wybitnym do-
wódcą z przełomu V i IV wieku p.n.e. bądź, jak datują inni badacze, z końca VI wie-
ku p.n.e. Dane biograficzne o generale Shuntsi są nader skąpe. Brak także wzmianek 
o nim w kronikach odnoszących się do tego okresu. Z tego powodu podawano 
wielokrotnie w wątpliwość historyczność tej postaci: najnowsze badania historyków 
chińskich i odkryte w 1973 roku starożytne teksty traktatów wojskowych obaliły 
zgłaszane zastrzeżenia18.

Zdobycie informacji o przeciwniku było niezwykle istotne, bowiem dzięki temu 
państwo mogło się dobrze przygotować do wojny i miało możliwość uzyskania 
przewagi zarówno strategicznej, jak i taktycznej nad nieprzyjacielem. Tak więc wy-
wiad był integralną częścią przygotowań państw chińskich do działań zbrojnych. 
W traktatach chińskich zawartych w Siedmioksięgu stratedzy udzielali pragmatycz-
nych rad na temat przygotowań do wojny i roli rozpoznania przeciwnika w konflik-
cie zbrojnym:

Sun Tzu:
Zbrojenie się zapowiada wojnę, a wojna jest kwestią wielkiej wagi. Ktoś, kto się w nią 
wplątał bez uprzedniego przygotowania, może być poczytywany za głupca (...) Najwyż-
szym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki19.

służby bezpieczeństwa – pomimo jednostkowych tragedii i chwilowych komplikacji – dla lwiej 
części byłych współpracowników jest uwolnieniem od możliwości szantażowania ich na podsta-
wie dawnej współpracy przez najróżniejsze tajne służby. Por. Encyklopedia szpiegostwa, Warszawa 
1995, s. 15.

18 SMC, s. 150; R.D. Sawyer wydał tzw. Kompletną sztukę wojny, zawierającą traktat Shun Tsi 
Sztuka wojny i dzieła odkrytego niedawno w grobowcu z czasów dynastii Han, przypisywane-
go jego bezpośredniemu potomkowi Sun Pinowi, które również nosi tytuł Sztuka wojny, ale dla 
rozróżnienia określa się je mianem Metody wojskowe. Rodzina Sunów wniosła tym samym istotny 
wkład w rozwój teorii chińskiej wojskowości, w tym także teorii wywiadu i kontrwywiadu. Por. 
polskie tłumaczenie tych dzieł: Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, przeł. D. Bakałarz, wyd. 2, Gli-
wice 2008, tamże uwagi R.D. Sawyera na s. 10-13.

19 Sun-Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994, s. 13.
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W „Metodach” Ssu-ma-Fa utrwalono poniższy napis:
Ogólnie, by prowadzić wojnę: zatrudnij szpiegów przeciw odległemu [wrogowi]; obser-
wuj bliskie; czyń zgodnie z porami roku; korzystaj z [nieprzyjaciela] zasobów20. 

Jak widać, w powyższym fragmencie Ssu-ma-Fa radził, by zorganizować wywiad 
płytki i głęboki. Oprócz tego należy działać w zależności od warunków klimatycz-
nych i w myśl zasady „wojna żywi wojnę” wykorzystać zasoby nieprzyjaciela.

Z kolei w Sześciu sekretnych naukach T’ai Kung pouczał:
Technika dla podboju to dokładne zbadanie zamiarów nieprzyjaciela i szybkie skorzysta-
nie ze sposobności do niespodziewanego ataku, kiedy [wróg] się tego nie spodziewa21.

By zrealizować powyższe cele, należało wykorzystać siatki szpiegowskie w ob-
cym kraju. Dobrze rozmieszczona agentura, zdobywająca i przekazująca spraw-
dzone informacje, pozwalała zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Wykorzystanie 
szpiegów wynikało również z czynnika ekonomicznego, bowiem utrzymanie stuty-
sięcznej armii w polu angażowało 700 tysięcy ludzi i kosztowało 1000 sztuk złota 
dziennie w okresie Wiosen i Jesieni22. Powyższe informacje oczywiście nie mogły 
być zdobyte poprzez wróżby czy też przy pomocy duchów i bóstw, czego Chińczy-
cy mieli doskonałą świadomość.

Dla działalności wywiadu najbardziej istotne były dwa rozdziały traktatu Sun 
Tzu; pierwszy zatytułowany: Rozpoznanie oraz ostatni, trzynasty: Zatrudnianie agentów 
specjalnych. Rozdział pierwszy składa się z 28 punktów, z których wiele Chińczycy 
praktycznie już wcześniej wcielali w życie, na przykład:

17. Strategia wojny polega na przebiegłości i stwarzaniu złudzeń;
18. Dlatego, jeśli jesteś do czegoś zdolny, udawaj niezręcznego, jeśli jesteś aktywny, stwa-

rzaj pozory bierności;
19. Jeśli jesteś blisko, stwórz pozory dużej odległości, jeśli uwierzą, że jesteś daleko, 

znajdź się niespodziewanie blisko;
20. Staraj się wprowadzić wroga w błąd, stwórz dezorganizację w jego armii i dopiero 

wtedy uderzaj23.

Część z punktów posiada komentarze obrazujące konkretne działania wojenne 
i zastosowanie wymienionych punktów w praktyce pola walki.

Jednak najbardziej interesujący z punktu widzenia pragmatyki wywiadu jest roz-
dział trzynasty. Sun Tzu właśnie ostatni rozdział swojego traktatu poświęcił w ca-
łości organizacji i funkcjonowaniu systemu szpiegowskiego. Pierwsze jego punkty 
wskazują na potrzebę stale aktualizowanej wiedzy o sytuacji wroga, gdyż jej brak 
skazuje dowódcę wojsk na klęskę. Bardzo ważna jest umiejętność przewidywania 

20 The Metods of  the Ssu-ma-Fa, [w:] SMC, s. 135
21 SMC, s. 23.
22 Sun Tzu, Sztuka wojny, 1994, s. 139.
23 Ibidem, s. 17. 
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jako jedna z podstawowych przyczyn zwycięstw. Dopiero jednak w punkcie trzecim 
uczestniczący w dialogu Ho Xeu-hsi stwierdza, że rozdział Księgi Zasady Chou, zatytu-
łowany Dowódcy wojskowi wymienia pośród wyższych oficerów „Przywódcę Szpiegów 
Państwowych”. Oficer ten nadzoruje operacje szpiegowskie w innych krajach24.

Traktat Sun Tzu precyzuje pojęcie tzw. „przewidującej wiedzy”. Otóż, nie może 
ona być jakimś rodzajem wiedzy duchowej czy pochodzącej od bogów ani wiedzą 
kształtowaną przez analogię do przeszłych wydarzeń, ani też na podstawie spekula-
cji. Musi to być konkretna informacja pochodząca od człowieka, który dobrze zna 
sytuację wroga (!)25. Ten specyficzny rodzaj wiedzy doceniali Chińczycy już wcześ-
niej, lecz nowością zapewne był dla nich podział tajnych agentów na pięć kategorii: 
agenci narodowi, wewnętrzni, podwójni, straceni oraz powracający26. Traktat zakła-
da, że jeśli tych pięć kategorii zatrudnianych agentów pracuje w koordynacji (two-
rząc siatkę) i nikt nie zna ich metod działania, to tworzą „Doskonałą Sieć” i znajdują 
się pod szczególną opieką władcy. 

Sun Tzu sprecyzował pojęcie każdej z pięciu kategorii agentów. Agenci narodowi 
„to ci spośród ludności wroga, którzy przeszli na naszą służbę”. Agenci wewnętrzni 
rekrutują się „spośród urzędników wroga, których daje się nam pozyskać”. Agenci 
podwójni „to szpiedzy obcych państw, których udaje się nam pozyskać”. Agenci 
straceni to ci, którzy „przesyłają rozmyślnie sfałszowane informacje”. Ostatnia ka-
tegoria to agenci powracający: „ci, którzy po spełnieniu swej misji w państwie wro-
ga powracają do ojczyzny z odpowiednimi informacjami”. W zasadzie stratyfikacja 
agentów i samo pojęcie agentury nie uległy większym zmianom do czasów nam 
współczesnych27.

Traktat określa, kogo i o jakich cechach należy zatrudniać jako agenta powraca-
jącego. Mają to być ludzie o czystym charakterze, utalentowani, mądrzy, zdolni do 
pozyskiwania informacji od bliskich doradców wrogiego władcy lub od członków 
jego elity. Ponieważ powracają do kraju po wypełnieniu zadania, nazywa się ich 
również „przeżywającymi agentami”. Kolejny interlokutor Sun Tzu – generał Tu 
Mu precyzuje zwięźle, jakimi cechami winna się charakteryzować ta niewątpliwie 
najwyższa kategoria agentów.

Jako przeżywających szpiegów musimy zatrudnić ludzi, którzy są inteligentni, a robią 
wrażenie głupców, z pozoru rozmiękłych, ale naprawdę twardego charakteru, ludzi, któ-
rzy są giętcy, energiczni, twardzi i odważni, umiejący prowadzić konwersację na wszelkie 
tematy, dobrze znoszący niewygody, brud, głód i poniżenia (sic!)28.

24 Ibidem, s. 140, pkt 3.
25 Ibidem, s. 140, pkt 4.
26 Ibidem, s. 140, pkt 5.
27 Encyklopedia szpiegostwa, op. cit., s. 12-17, 134; J. Czerniak, 5 wieków tajnej wojny. Z historii wywia-

du, Warszawa 1971, s. 9.
28 Sun Tzu, Sztuka wojny, 1994, s. 143, pkt 11.
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Ten kanon naboru pozostał aktualny po czasy nam współczesne. 
Ważną kwestią była rzetelność informacji szpiegowskich, stąd traktat nakazuje 

zachowanie wszelkich środków ostrożności wobec powracających szpiegów, choć-
by z tego względu, że można mieć do czynienia z podwójnym agentem. Z czasem 
w armii chińskiej dopracowano się prostego i skutecznego sposobu weryfikacji in-
formacji, gdyż z reguły sprawdzano doniesienia szpiegów, przesłuchując (często 
w okrutny i wyrafinowany sposób) jeńców29. Sun Tzu zalecał także, aby podwój-
nych agentów (obcego szpiega pozyskanego dla swojej agentury) wykorzystać do 
werbowania narodowych i wewnętrznych szpiegów30.

Ostatnie zdanie rozdziału poświęconego tajnym służbom szczególnie podkreśla 
rolę i znaczenie wywiadu dla armii: „Armia pozbawiona tajnych agentów jest do-
prawdy jak człowiek ślepy lub głuchy” (sic!)31. 

Agenci jednorazowi byli wysyłani do kraju przeciwnika z myślą, że zostaną szyb-
ko pochwyceni. Najczęściej agenci ci nie byli świadomi swej roli, ale zdarzały się 
przypadki, że – by ratować życie lub honor rodziny – podejmowali się tego zadania. 
Preparowaną wiadomość przekazywano agentom tak, by wierzyli w jej prawdzi-
wość. Gdy zostali pochwyceni na wrogim terytorium, przekazywali ją przekonani, 
że jest prawdziwa (nawet podczas tortur). Wróg korzystał zatem z tych informacji 
w pełni. Innym zadaniem jednorazowych agentów było stworzenie wrażenia spo-
koju. Wysyłano emisariusza, by pertraktował pokój, a w tym czasie atakowano prze-
ciwnika. Tak postąpił Li Ching, wysyłając do Turków T’ang Chiena na pertraktacje, 
a gdy czujność wrogów została osłabiona, zaatakował ich i pokonał32. 

Osoba prowadząca agentów specjalnych według strategów powinna spełniać 
odpowiednie predyspozycje. Musi być przenikliwa i inteligentna, ma bowiem w od-
powiedni sposób kierować agentami, tak by zdobywali interesujące dla zlecenio-
dawcy informacje. Poniższy fragment dzieła Sun Tzu można również interpretować 
jako radę dla władcy, dotyczącą zatrudniania i wykorzystania szpiegów:

Kto nie zalicza się do najmądrzejszych, nie może używać szpiegów. Kto nie należy do 
najbardziej ludzkich i sprawiedliwych, nie może się posługiwać szpiegami. A kto nie jest 
wrażliwy i bystry, nie dowie się od nich prawdy33.

Chińscy stratedzy udzielali też rad, w jaki sposób rekrutować szpiegów. Pierw-
szą zasadą było zachowanie szczególnej ostrożności i podejrzliwości. Zatrudniający 
szpiega musi wywnioskować, czy jest on inteligentny i prawdomówny, jakimi kieruje 
się intencjami, ponieważ zawsze istnieje możliwość zatrudnienia podwójnego agen-

29 J. Czerniak, op. cit., s. 9.
30 Sun Tzu, Sztuka wojny, 1994, s. 149, pkt 18.
31 Ibidem, s. 146, pkt 23 (wypowiedź Chia Lina).
32 Questions and replies between T’ang T’ai-tsung and Li Wei-kung, [w:] SMC, s. 348.
33 Sun Zi, Sztuka wojenna, Kraków 2003, s. 129.
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ta! Dlatego w tajnej wojnie obowiązywały szczególne środki ostrożności, a karą za 
ujawnienie tajnych informacji była śmierć. Czynności wywiadowcze zabezpieczano 
klauzulą tajności, aby maksymalnie utrudnić stronie inwigilowanej rozpoznanie spo-
sobu zdobywania i kierunku przecieku informacji. Dawało to odbiorcy, do którego 
trafiały raporty wywiadowcze i wszelkie informacje poufne, potrzebną przewagę, 
dopóki przeciwnik nie podjął równie profesjonalnych działań mających za zada-
nie pełne ograniczenie drugiej stronie dostępu do własnych tajemnic państwowych 
czy wojskowych. Nie zawsze utajnienie działań w pełni się udawało, w przypadku 
dekonspiracji czy ujawnienia planów tajnych operacji Sun Tzu zalecał rozwiązania 
radykalne, maksymalnie eliminujące powstałe zagrożenie:

Ale jeśli okaże się, że plany dotyczące tajnych operacji zostały przedwcześnie ujawnione, 
należy zabić szpiega i wszystkich, z którymi o tym rozmawiał34.

Wielka odpowiedzialność spadała w takich przypadkach na barki kontrwywiadu. 
W wyniku przecieku informacji – jak wskazuje powyższe zalecenie Sun Tzu – na-
leżało zlikwidować źródło przecieku razem z całą siatką z nim powiązaną. Kontr-
wywiad, zwany wywiadem wewnętrznym, w walce z obcą agenturą starał się obok 
działań prowadzących do wykrycia agentów przede wszystkim najpierw ich zneu-
tralizować, a następnie przewerbować (agenci podwójni). W takich przypadkach 
Sun Tzu pragmatycznie zalecał:

Trzeba poszukiwać agentów przeciwnika, którzy przybyli nas szpiegować. Kuś ich zyska-
mi, pouczaj i nie wypuszczaj z ręki. W taki sposób pozyskuje się podwójnych agentów. 
Dzięki zdobytej od nich wiedzy możesz rekrutować szpiegów lokalnych i wewnętrznych. 
Dzięki zdobytej od nich wiedzy szpiedzy jednorazowi mogą rozgłaszać fałszywe infor-
macje i dezinformować przeciwnika. Dzięki zdobytej od nich wiedzy, gdy nadejdzie czas, 
będziesz mógł zatrudnić żywych (powracających) szpiegów35.

Obok państwowego wywiadu dalekosiężnego – aparatu kontrwywiadu (wywiadu 
wewnętrznego) – szczególną rolę odgrywał wywiad wojskowy. Zbieraniem infor-
macji o przeciwniku i analizą pozyskanego materiału wywiadowczego zajmował się 
sztab armii. Kolejny wielki strateg T’ai Kung uważał, że każda profesjonalna armia 
powinna mieć swój własny sztab, tzw. „ręce i nogi”, składający się z 72 oficerów36. 
W tym gronie wyższych dowódców tworzących swoiste „serce armii” było miejsce 
dla oficerów wywiadu i kontrwywiadu, którzy pozyskiwali informacje, analizowa-
li materiał wywiadowczy i zabezpieczali armię przed penetracją wrogiej agentury. 
Sztab był podzielony na poszczególne wydziały, z których każdy wypełniał ściśle 
sprecyzowane zadania z zakresu wywiadu, kontrwywiadu, propagandy, użycia sił 

34 Ibidem, s. 130.
35 Sun Tzu, Sztuka wojny, Gliwice 2004, s. 135.
36 T’ai Kung’s Six Secret Techings, [w:] SMC, s. 60.
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specjalnych, dywersji i sabotażu. Opisuje je T’ai Kung w Sześciu Sekretnych Naukach 
w rozdziale 18 zatytułowanym Królewskie Skrzydła:

Oficerowie wywiadu, ośmiu: odpowiedzialni za szpiegowanie [wroga] i obserwacje 
zmian; manipulujący ich nastrojami i poznający koncepcje wroga na zlecenie, działając 
jako szpiedzy37.

Oficerowie władcy, trzech: odpowiedzialni za wykorzystywanie sił specjalnych i dywersje, 
ustanawianie różnorodnych i niezauważalnych rzeczy dla ludzi, niestrudzone wprowa-
dzanie zmian.

Pióra i Skrzydła, czterech: odpowiedzialni za szerzenie sławy i chwały armii, pokonywa-
nie dalekich lądów z jej imieniem, przekraczanie wszystkich czterech granic z poleceniem 
osłabiania morale przeciwnika.

Szef  Sztabu, jeden: odpowiedzialny za wymyślanie tajnych planów w odpowiedzi na nie-
oczekiwane wydarzenia; badanie znaków na Niebie tak, by likwidować nieoczekiwane 
zmiany; sprawowanie pieczy nad całym procesem planowania; obrona i ochrona powie-
rzonych mu ludzi.

Oficerowie planowania, pięciu: odpowiedzialni za planowanie, środki bezpieczeństwa, 
przeciwdziałanie nieprzewidzianym sytuacjom, za analizę dokonań i kompetencji, za jas-
ne zasady kar i nagród, przydzielanie zadań, rozstrzyganie wątpliwości, określanie, co jest 
celowe, a co nie38.

Obok użycia sił specjalnych i dywersji na tyłach lub w szeregach wroga na uwagę 
zasługuje oryginalny system kamuflażu i maskowania działań armii. Z kolei ofice-
rowie Pióra i Skrzydła byli odpowiedzialni za propagandę, wojnę psychologiczną 
i dezinformację. Cel podstawowy, jaki sobie stawiali, to osłabienie ducha bojowego 
i morale przeciwnika.

Szef  Sztabu wraz z oficerami planowania zajmował się wydawaniem rozkazów 
dla podległych wydziałów oraz gromadzeniem i analizą pozyskanych informacji. 
Oficerowie planowania byli bezpośrednio odpowiedzialni przed Szefem Sztabu za 
odpowiednie wykorzystanie zdobytych informacji w planowanych akcjach dywer-
syjnych i psychologicznych. Za działania kontrwywiadowcze i fizyczną ochronę 
sztabu przed wrogą inwigilacją w trakcie prac planistycznych był odpowiedzialny 
Szef  Sztabu.

Rolę i znaczenie wywiadu wojskowego dla pragmatycznej znajomości sytuacji 
kadrowej w nieprzyjacielskiej armii mocno akcentował w swych pismach Wu Tzu:

Ogólnie najważniejszą rzeczą przed bitwą jest po pierwsze poznać nieprzyjacielskiego 
generała i ocenić jego talent.
(...) Ci [oficerowie – J.W.], którzy są chciwi i nie dbają o swoją reputację, mogą zostać 
przekupieni prezentami i łapówkami.

37 Ibidem, s. 62.
38 Ibidem, s. 60-62.
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(...) Jeśli wyższe szarże są bogate i aroganckie, a podwładni biedni i urażeni, można ich 
podzielić i poróżnić39.

Za bezpieczeństwo armii, ochronę przed penetracją przez obcy wywiad odpo-
wiadali oficerowie wywiadu wewnętrznego (kontrwywiadu) w liczbie siedmiu, któ-
rzy stanowili tzw. „oczy i uszy armii”.

Oczy i uszy. Siedmiu oficerów: są odpowiedzialni za wszystko dookoła, słuchają wszyst-
kiego, co mówią ludzie, rejestrują zmiany; obserwują oficerów we wszystkich czterech 
kierunkach i oceniają prawdziwą sytuację armii40.

Z powyższego fragmentu traktatu T’ai Kunga wynika, że oficerowie będący 
„oczami i uszami” stanowili profesjonalną komórkę kontrwywiadu. Chronili własną 
armię przed atakami dywersji i sabotażu, strzegli posiadanych tajnych informacji, 
koordynowali pracę siatki informatorów wśród żołnierzy (ważna była znajomość 
nastrojów własnej armii). Obserwacji poddawano również oficerów, którzy piasto-
wali odpowiedzialne, często newralgiczne stanowiska. Ich zdrada mogła wyrządzić 
niepowetowane straty. Praca kontrwywiadu była niezwykle istotna dla wyelimino-
wania lub zneutralizowania wrogich agentów zewnętrznych – dobitnie wyraził to 
Huang Shih-kung:

Jeśli plany wyciekają, armia nie będzie zdolna, by wykonać strategiczne polecenia władzy 
[shih]. Jeśli zewnętrzni agenci szpiegują wewnętrzne sprawy, a przytrafi się klęska, armią 
nie będzie można dowodzić41.

Przed wrogą penetracją miała również chronić (w pewnym zakresie) konspiracja 
i pozorowanie działań. Chińczycy byli mistrzami w grze pozorów i quasi-działań, 
starali się zgodnie z zasadą yin-yang zachować pewną równowagę między rzeczy-
wistością a pozorem, nie określając bliżej żadnej z tych kategorii. Ten typ działań 
zalecał Sun Tzu:

Najlepiej uformowane wojsko sprawia wrażenie, że nie ma żadnej formy. A jeśli nie ma 
formy, nawet najgłębiej zakonspirowany szpieg niczego nie dostrzeże lub nie będzie 
w stanie mądrze zaplanować tego, co może przynieść szkodę42.

Problematyka wojskowości chińskiej – w tym funkcjonowania wywiadu i kontr-
wywiadu – nie doczekała się, jak na razie, licznych, ujmujących ją całościowo 
opracowań w polskiej literaturze przedmiotu. Podobnie można powiedzieć o ba-

39 Wu Tzu, [w:] SMC, s. 218.
40 T’ai Kung’s Six Secret..., s. 61.
41 Three Strategies of  Huang Shih-kung, [w:] SMC, s. 297.
42 Por. artykuły: J. Włodarski, Wpływ Chin na dalekowschodnią sztukę wojenną, [w:] Chiny w oczach 

Polaków do XX wieku. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, pod red. nauk. J. Włodarskiego, Gdańsk 
2001, s. 46-66; J.M. Gelewski, Wojskowość chińska w końcu XIX wieku, [w:] Chiny w oczach Polaków..., 
s. 207-229; J. Włodarski, Znajomość Dalekiego Wschodu w Polsce do 1250 roku, [w:] Studia Historyczne 
z XIII–XV wieku, op. cit., s. 29-42.
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daniach dotyczących tychże niewątpliwie interesujących problemów na terenie Pol-
ski w okresie średniowiecza i czasów nowożytnych43. Niniejszy artykuł stanowiący 
w przyszłości część większego opracowania jest próbą zwrócenia uwagi na pro-
blematykę wywiadu zewnętrznego i wewnętrznego w okresie Chin starożytnych, 
w którym wypracowano podstawowe zasady działania tych służb, aktualne po dzień 
dzisiejszy.

Summary

GeneSiS oF chineSe Secret Service and intelliGence  
in liGHt of Canon of War (Xi century bc – Xi century ad)

The article is an attempt of  turning attention to problem of  external and internal secret 
service in times of  ancient China, that is when the organization developed fundamental 
rules of  functioning. Rules that are still valid. This issue is discussed on the basis of  so called 
Canon of  War, i.e. Seven books gathered by emperor Sheng Zhonga (1068–1085) from dynasty 
Song. The work is composed of  following treaties: 1. Six secret sciences of  Tai Kung, 2. Methods 
of  Ssu-ma-Fa Methods of  minister of  war, 3. Sun Tzu (Sunzi) Art of  war, 4. Wu Tzu (Wu Qui) 
Master’s Wu rules of  fighting, 5. Wei Liao-Tzu Treaty on war, 6. Three strategies of  Huang Shih Kung, 
7. Questions and answers between Tiang Tai-tsung and Li Wei Kung.

The analysis of  Seven books leads to conclusion that Chinese nation placed a great im-
portance on secret actions, espionage, secret diplomacy, sabotage and psychological actions. 
Chinese strategists were distinguishing three divisions of  spying: state secret service, military 
secret service and counterespionage. The most useful in terms of  improving functioning of  
secret service is treaty of  general Sun Tzu Art of  War. The article presents in depth analysis 
of  that treaty. The author on base of  mentioned work presents division of  secret service 
agents into five categories: national, internal, double, desperados and coming back. If  they 
were working in coordination and no one found out their methods, together they were 
forming so called “Perfect Network” and were under special protection of  a ruler. 

43 W ostatnim okresie ukazała się interesująca praca Sławomira Jóźwiaka: Wywiad i kontrwywiad 
w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Studium nad sposobami pozyskiwania i wykorzystaniem poufnych 
informacji w późnym średniowieczu, Malbork 2004, ss. 266. Por. także. idem, Na tropie śrdeniowiecznych 
szpiegów. Wywiad i kontrwywiad w polsko-litewsko-krzyżackich stosunkach politycznych w XIV i pierwszej 
połowie XV wieku, Inowrocław 2005, s. 150. Obydwie prace zawierają wykaz wykorzystanych 
źródeł i literaturę przedmiotu.
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aSpekty militarne konFliktu  
o koleJ wSchodniochińSką w 1929 roku

Znamienne, że uznawane niekiedy za finalny akord rosyjskiej wojny domo-
wej chłopskie powstanie w guberni tambowskiej, w którym w połowie 1921 roku 
uczestniczyło między innymi 5 pociągów pancernych, nie zakończyło bynajmniej 
działań bojowych z udziałem radzieckich sił pancernych w latach dwudziestych. 
Wiadomo bowiem, że już wkrótce ich wozy bojowe wykorzystano w ekspedycjach 
karnych i operacjach wojskowych prowadzonych w owym okresie w Azji Środko-
wej przeciwko zbrojnym grupom zdeterminowanych wrogów radzieckiego reżimu, 
zwanych „bosmaczami”. Potwierdzają to w każdym razie dobitnie ustalenia Mak-
sima Kołomijca, według którego już pierwsze produkowane seryjnie w ZSRR sa-
mochody pancerne typu BA-27 zostały wykorzystane w walkach ze wspomnianymi 
„bosmaczami” „praktycznie od momentu swego pojawienia się”1.

Na znacznie poważniejszą jednak i bardziej spektakularną skalę Armia Czerwo-
na miała użyć swoich jednostek pancernych w trakcie chińsko-radzieckiego konflik-
tu o Kolej Wschodniochińską (Kitajsko-Wostocznaja Żeleznaja Doroga – KWŻD) 
w 1929 roku. Należy przy tym podkreślić, że ówczesne Chiny, do połowy XIX 
wieku niekwestionowane azjatyckie mocarstwo, w latach dwudziestych ubiegłe-
go stulecia znajdowały się w stanie daleko posuniętej dekompozycji wewnętrznej, 
spotęgowanej przewrotem dokonanym w kwietniu 1927 roku pod wodzą Czang 
Kaj-szeka (Jiang Jieshi) w Szanghaju oraz utworzeniem przezeń, alternatywnego 

1 M. Kołomijec, Bronia na kolesach. Istorija sowietskogo bronieawtomobila 1925–1945, Moskwa 2007, 
s. 257; por. E. Radziński, Stalin. Pierwsza pełna biografia oparta na rewelacyjnych dokumentach z tajnych ar-
chiwów rosyjskich, Warszawa 2003, s. 189. Co przy tym charakterystyczne, Maksim Kołomijec i Ja-
nusz Magnuski zauważyli, że jeszcze w początkach lat trzydziestych w walkach z „bosmaczami”, 
jakie miały wówczas miejsce na pustyni Karakorum na obszarze Kazachskiej SSR (Guriewskaja 
obłast), swój chrzest bojowy i ogniowy przeszły również pierwsze radzieckie tankietki T-27. Por. 
J. Magnuski, M. Kołomijec, Czerwony blitzkrieg. Wrzesień 1939. Sowieckie wojska pancerne w Polsce, 
Warszawa 1994, s. 14.
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dla centrum w Pekinie, nacjonalistycznego rządu w Nankinie2. Co więcej, ówczesną 
destabilizację polityczną Państwa Środka pogłębiał dodatkowo fakt, że poszczegól-
ne jego prowincje jedynie nominalnie uznawały zwierzchnictwo rządu centralnego, 
zaś stojący na ich czele wielkorządcy walczyli już nie tylko z wojskami Kuomin-
tangu i oddziałami zbrojnymi tworzonymi przez Komunistyczną Partię Chin, lecz 
równocześnie zażarcie rywalizowali między sobą o wpływy w poszczególnych pro-
wincjach. W tym kontekście niebagatelną rolę odgrywała Mandżuria, nader luźno 
zarówno ekonomicznie, jak i administracyjne powiązana z resztą kraju, a na dodatek 
do 1928 roku rządzona przez ambitnego i prowadzącego w rzeczywistości odrębną 
politykę zagraniczną militarystę, marszałka Czang Tso-lina (Zhang Zoulina). Istot-
nym aspektem polityki tego mandżurskiego marszałka, zwanego „panem północ-
nego-wschodu” i „tygrysem z Mukdewu”, pozostawały zresztą przez lata bliskie 
relacje z Cesarstwem Japonii, w sposób szczególny zainteresowanym penetracją 
północnych prowincji Chin, zasobnych w tak niezbędne dla japońskiej gospodar-
ki bogactwa naturalne3. W owej istnej plątaninie sprzecznych interesów i aspiracji 
pozycja ZSRR była niejednoznaczna, tym bardziej, że – jak zauważył jeden z pol-
skich badaczy przedmiotu – już w połowie lat dwudziestych: „W polityce chińskiej 
Moskwa mogła spokojnie rozgrywać (...) i wykorzystywać zarówno trzy układy po-
lityczne – mandżurski Czanga na północnym-wschodzie, rząd pekiński na północy 
i Sun Jat-sena na południu; jak i rozgrywki pomiędzy ugrupowaniami polityczno- 
-wojskowymi, pomiędzy które podzielone były chińskie prowincje”4.

2 W. Czujkow, Misja w Chinach, Warszawa 1985, s. 36-37; por. O. Braun, Chińskie zapiski 1932–
1939, Warszawa 1976, s. 13-15. Należy pamiętać, że gen. Czang Kaj-szek, który po śmierci Sun 
Jat-sena w 1925 roku stał od 1926 roku jako głównodowodzący Armii Narodowo-Rewolucyjnej 
(Kuoming leming chun) na czele Partii Narodowej (Kuomintangu), korzystał przy tworzeniu 
swoich sił zbrojnych z pomocy wojskowych specjalistów radzieckich. Wiadomo w każdym razie, 
że w okresie od 1924 do 1927 roku w różnym czasie przebywało w Chinach do 135 militarnych 
doradców z ZSRR, a wśród nich między innymi i tacy znani dowódcy, jak Wasilij Blücher, Pawieł 
Pawłow czy Aleksandr Czerepanow. Por. Problemy wojskowości w teorii i praktyce maoizmu, pod red. 
D. Wołkogonowa i A. Antosiaka, Warszawa 1980, s. 53; J.K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spoj-
rzenie, Warszawa–Gdańsk 2003, s. 263-264; J. Polit. Pod wiatr. Czang Kaj-szek 1887–1975, Kraków 
2008, s. 109-110.

3 W. Rodziński, Historia Chin, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 580; R. Sławiński, His-
toria Chin i Tajwanu, Warszawa 2002, s. 73-75; M. Sładkowski, Chiny i Japonia, Warszawa 1975, 
s. 189; W. Scott Morton, C.M. Lewis, Chiny. Historia i kultura, Kraków 2007, s. 210; J. Polit, op. cit., 
s. 108-109; J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia morskie 1918–1939, Gdańsk 1983, s. 163; idem, Na 
falach Amuru, Warszawa 1985, s. 5; por. też J. Tulisow, Legendy ludów Mandżurii, t. 1, Warszawa 
1997, s. 17.

4 T. Dmochowski, Interwencja mocarstw na Syberii i Dalekim Wschodzie (1918–1922), Toruń 2000, 
s. 333; por. W. Materski, Bolszewicy i Samuraje. Walka dyplomatyczna i zbrojna o rosyjski Daleki Wschód 
(1917–1925), Warszawa 1990, s. 238-239.
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Lata 1924–1925 oznaczały dla Moskwy powrót do pozycji mocarstwowej na 
Dalekim Wschodzie, którą to pozycję określały jednak konkretnie relacje z dwoma 
najważniejszymi państwami owego regionu, a mianowicie Chinami i Japonią. Skąd-
inąd z żadnym z nich ZSRR nie miał do końca uregulowanych stosunków. W przy-
padku Chin jedną z kluczowych kwestii była sytuacja w Mongolii Zewnętrznej, 
kraju do 1911 roku faktycznie im podporządkowanym. Tymczasem w 1921 roku 
zwyciężyły tam definitywnie siły wspierane przez Armię Czerwoną i od początku 
ściśle współpracujące z państwem radzieckim. Co więcej, trzy lata później prokla-
mowano w Mongolii Zewnętrznej Mongolską Republikę Ludową, będącą w istocie 
protektoratem ZSRR5. Niezależnie od drażliwego tematu mongolskiego stosunki 
radziecko-chińskie komplikowały również zadawnione spory graniczne oraz sprawy 
związane z potrzebą ostatecznego uregulowania statusu Kolei Wschodniochińskiej. 
Ta ostatnia miała dla Moskwy od momentu swego powstania niezwykle ważne zna-
czenie strategiczne i gospodarcze. Wybudowana bowiem jeszcze przez Rosję carską 
w latach 1897–1902, na mocy porozumienia zawartego z Chinami w 1896 roku 
stanowiła odgałęzienie transsyberyjskiej linii kolejowej. Straciła w ten sposób połą-
czenie centralnych guberni rosyjskich z Władywostokiem, przebiegając przy tym na 
przestrzeni blisko 2500 km przez obszar Mandżurii, poczynając od stacji Mandżuria 
(Manzhouli), Chajłar (Hailar), Harbin, aż do stacji Pogranicznaja6.

Jakkolwiek w 1924 roku rząd radziecki zawarł, najpierw w maju z rządem w Pe-
kinie, a następnie we wrześniu z mandżurskim marszałkiem Czang Tso-linem, poro-
zumienia regulujące sprawy Kolei Wschodniochińskiej, otwierając tym samym przed 
ZSRR drogę do odbudowy wpływów w północnej części Mandżurii7, to jednak 
wspomniane regulacje nie okazały się bynajmniej zbyt trwałymi i stabilizującymi 
sytuację. Było to przede wszystkim konsekwencją zaostrzających się od 1927 roku 
stosunków ZSRR z Kuomintangiem, wywołanych między innymi bezwzględną pa-
cyfikacją komunistów, dokonaną w tym roku przez Czang Kaj-szeka w Szanghaju, 

5 J. Wojtkowiak, Stosunki radziecko-japońskie w latach 1931–1941, Poznań 2000, s. 15; L. Bazylow, 
Historia Mongolii, Wrocław–Warszawa–Kraków 1981, s. 300-314, Baabar, Dzieje Mongolii, Warsza-
wa 2005, s. 313-318; T. Dmochowski, Interwencja mocarstw..., s. 335.

6 I. Popow, Rossija i Kitaj: 300 let na grani wojny. 300-letniaja istorija rossijsko-kitajskich wzaimno-
otnoszenij – s XVII wieka do 1917 goda, Moskwa 2004, s. 258-260; por. L. Bazylow, Historia Rosji 
XIX i XX w. (do roku 1917), Warszawa 1965, s. 148; por. T. Dmochowski, Mandżuria i Przyamurze 
w okresie zmierzchu dawnych potęg (koniec XIX w. – 1917 r.), Toruń 1999, s. 249; Historia nowożytna 
krajów Wschodu (bez krajów wchodzących w skład ZSRR), t. 2, pod red. I.M. Rejsnera i B.K. Rubco-
wa, Warszawa 1955, s. 57; A. Bartnicki, Konflikt mandżurski (z dziejów międzynarodowych konfliktów 
na Dalekim Wschodzie), „Mówią Wieki” 1964, nr 7, s. 2; Z. Łukawski, Historia Syberii, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1981, s. 222; J. Wojtkowiak, op. cit., s. 12-13; J.W. Dyskant, Konflikty i zbroje-
nia..., s. 164.

7 W. Materski, op. cit., s. 219-221, 228-229; por. J. Wojtkowiak, op. cit., s. 16; S. Sierpowski, Źródła 
do historii powszechnej 1917–1939, t. 1, Poznań 1982, s. 409-413.
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jak również ogólnym zwrotem w polityce zagranicznej chińskiego rządu nacjona-
listycznego, skłaniającego się wówczas ku oparciu jej na układach z mocarstwami 
zachodnimi8. Nie bez znaczenia pozostawały tu i wewnątrzchińskie sukcesy Ku-
omintangu. Otóż wojska jego sprzymierzeńca Yan Xishana (Yen Hsi-shan) zajęły 
w czerwcu 1928 roku Pekin (Beijing – „Północna Stolica”), przemianowany wkrótce 
na „Beiping” (Północny Spokój), co naturalnie miało wymowę zgoła symboliczną, 
jako że oznaczało także oficjalne przeniesienie stolicy z miasta kojarzonego przez 
nacjonalistów z rządami Mandżurów, a następnie północnych militarystów, do 
Nankinu9. W gruncie rzeczy więc przywódcy Partii Narodowej udało się w owym 
okresie dokonać przynajmniej formalnej unifikacji kraju, tym bardziej, że na pół-
nocy zawarł on kompromis z pięcioma armiami narodowymi (Guominjun) Feng 
Yuxianga (Feng Yu-hsianga), wspieranego zresztą przez ZSRR, oraz porozumiał się 
z samodzielnym wielkorządcą prowincji Shanxi (Szansi), Yau Xishanem (Yen Hsi-
shan). Co najważniejsze jednak, jurysdykcje rządu nankińskiego uznał nowy władca 
Mandżurii, syn marszałka Czang Tso-lina, Czang Süe-liang (Zhang Xueliang). Tego 
ostatniego udało się Czang Kaj-szekowi przeciągnąć na swoją stronę po tym, jak 
jego ojca zabito 4 czerwca 1928 roku w zamachu bombowym, inspirowanym przez 
dotychczasowych japońskich sprzymierzeńców Czang Tso-lina, a mianowicie grupę 
wyższych oficerów z Armii Kwantuńskiej, na czele z pułkownikiem Daisaku Ko-
moto, choć wśród głównych zamachowców wymienia się również pułkowników 
Kniji Ishiharę i Seishiro Itagaki10.

8 J. Polit, op. cit., s. 199-200, W. Rodziński, op. cit., s. 618-620; J.K. Fairbank, op. cit., s. 264-265; 
R. Faligot, R. Kauffer, Tajne służby Chin (1927–1987), Warszawa 1994, s. 48-53; R. Faligot, Tajne 
służby chińskie. Od Mao do igrzysk olimpijskich, Katowice 2009, s. 34-35; P.B. Ebrey, Historia Chin, 
Warszawa 2002, s. 275; E. Henri, Zawodowy antykomunizm, Warszawa 1987, s. 294-295; S. Zyga, 
Chińska Republika Ludowa 1965–1970, Warszawa 1971, s. 21-22.

9 Najnowsza historia Chin 1917–1976, pod red. M. Sładkowskiego, Warszawa 1976, s. 184-185; 
J. Polit, op. cit., s. 184-185; R. Sławiński, op. cit., s. 76. W ten sposób zresztą Czang Kaj-szek na-
wiązywał do chińskiej historii. Kiedy bowiem po zwycięstwie powstania przeciwko Mongołom 
i ustanowieniu w 1368 roku rodzimej dynastii Ming zniszczone w walkach mongolskie Dadu nie 
nadawało się do stołecznej roli, Mingowie stolicę przenieśli właśnie do Nankinu. Dopiero też 
trzeci cesarz nowej dynastii uczynił Dadu (Ta-tu) ponownie siedzibą władz państwowych, z tym 
że nazwano je obecnie „Północną Stolicą”, to jest Pei-ping (Beijing). Por. M.J. Künstler, Pekin, 
Warszawa 1991, s. 19; Dzieje Chin. Zarys, pod red. Szang Jüe, Warszawa 1960, s. 406; C.J. Peers, 
D. Sque, Medieval Chinese Armies 1260–1520, London 1992, s. 22.

10 Pu Yi, Byłem ostatnim cesarzem Chin, t. 1, Łódź 1988, s. 155; L. Wyszczelski, Militarna rola Japo-
nii w okresie międzywojennym w globalnej strategii panowania na świecie, [w:] Japonia: historia i współczesność, 
pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2008, s. 142; R. Lamont-Brown, Kempeitai – japońska tajna 
policja, Warszwa 2004, s. 58; J. Polit, op. cit., s. 184; L. Smirnow, J. Zajcew, Przed tokijskim trybunałem, 
Warszawa 1983, s. 13-21; R. Sławiński, op. cit., s. 76; F. Bernaś, Śmierć w Tokio. Z dziejów terroryzmu 
politycznego, Warszawa 1989, s. 42-44; S. Lewicki, Pod znakiem chryzantemy. Z dziejów wywiadu japoń-
skiego w latach 1890–1945, Warszawa 1987, s. 74-76.
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W rezultacie owych sukcesów Kuomintangu obce mocarstwa zawierały kolejno 
z rządem w Nankinie porozumienia i traktaty, zapewniające tym samym „narodowej 
rewolucji” Czang Kaj-szeka międzynarodowe uznanie. Ufny zatem w poparcie, jakie 
może uzyskać od mocarstw zachodnich, a nawet Japonii, rząd nankiński zajmował 
coraz bardziej zdecydowane stanowisko wobec Moskwy, oskarżając ją jawnie o kie-
rowanie komunistyczną, wywrotową i wywiadowczą działalnością na terenie Chin. 
Wszystkie zresztą radzieckie placówki dyplomatyczne i instytucje gospodarcze były 
wówczas postrzegane jako centra podobnej działalności. W tym kontekście pozycja 
KWŻD pozostawała wprost kluczowa. Kontrolowana de facto przez Moskwę linia 
kolejowa, przecinająca północno-wschodnie Chiny i łącząca Syberię z Władywo-
stokiem, miała bowiem niebagatelne znaczenie ekonomiczne, będąc z jednej strony 
potężnym, wysoko dochodowym przedsiębiorstwem komercyjnym, z drugiej nato-
miast nader skutecznym środkiem oddziaływania zarówno na rozwój gospodarczy 
Mandżurii i całych Chin, jak i ZSRR oraz Mongolii. Nie można przy tym zapo-
mnieć, że w następstwie zawartych do połowy lat dwudziestych porozumień wła-
dze radzieckie odziedziczyły po carskim imperium w Chinach największe koncesje 
w tym kraju, o łącznej powierzchni obejmującej ponad 1000 km211.

Jakkolwiek ZSRR oficjalnie zapewniał Chińczyków o rezygnacji z przywilejów 
eksterytorialności, to jednak w praktyce tej zasady nigdy nie przestrzegał. Co wię-
cej, KWŻD pozostawała dla Moskwy od samego początku ważną bazą i zarazem 
swoistym przyczółkiem, służącym do wspierania chińskich komunistów oraz dalszej 
infiltracji i wzmacniania radzieckich wpływów w Chinach. Skądinąd od 1927 roku, 
wobec niepowodzeń na południu tego kraju, czyli klęski powstania komunistycznego 
w Szanghaju i rozpadu tutaj struktur organizacyjnych Komunistycznej Partii Chin, 
rola KWŻD w północno-wschodnich Chinach nabierała w radzieckiej polityce zgoła 
wyjątkowego znaczenia. Potwierdził to zresztą wyraźnie sam ówczesny szef  Komin-
ternu, Nikołaj Buchariw, który określił radziecką strefę wzdłuż torów Kolei Wschod-
niochińskiej „naszym rewolucyjnym palcem wskazującym, skierowanym na Chiny”12.

Należy ponadto pamiętać, że w przypadku Mandżurii dla ZSRR niezwykle 
istotny pozostawał aspekt związany z możliwością neutralizacji poprzez kontrolę 
nad KWŻD ośrodka polityczno-militarnego, związanego najpierw z marszałkiem 
Czang Tso-linem, a następnie jego synem Czang Süe-liangiem, w osobach których 
to komunistyczna Moskwa widziała groźnych sprzymierzeńców działających w pół-

11 Jung Chang, J. Holiday, Mao, Warszawa 2007, s. 84; por. W. Wowczuk, Nowe oblicze starej tra-
dycji Chiny – Japonia, Białystok 2003, s. 83; W. Materski, op. cit., s. 228-229; J. Wojtkowiak, op. cit., 
s. 17; por. też Konflikt japońsko-chiński, „Problemy Dalekiego Wschodu”: broszura 1, Warszawa 
1938, s. 11-12.

12 Jung Chang, J. Holiday, op. cit., s. 84. T. Dmochowski, Interwencja mocarstw..., s. 333; W. Wow-
czuk, op. cit., s. 83; J. Wojtkowiak, op. cit., s. 17; por. też M. Uzdowski, Na przełomie stosunków euro-
pejsko-azjatyckich, „Droga” 1926, nr 8, s. 24-26.
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nocnych Chinach antyradzieckich ugrupowań białogwardyjskiej emigracji rosyjskiej. 
Nie bez znaczenia był też fakt, że dzięki korzystnym dla siebie regulacjom z połowy 
lat dwudziestych strona radziecka mogła blokować próby ingerencji w sprawy Ko-
lei Wschodniochińskiej mocarstw Ententy, a zwłaszcza Japonii i USA13. To ostat-
nie irytowało w szczególności młodego marszałka Czang Süe-lianga, który już od 
końca 1928 roku zainicjował działania mające na celu ograniczenie, a w perspekty-
wie wręcz usunięcie wszelkich radzieckich wpływów z Mandżurii. Jego poczynania 
zatem z oczywistych powodów zostały skierowane przeciwko KWŻD, a przede 
wszystkim przeciwko radzieckim interesom związanym z tą koleją. Przy czym wstę-
pem do otwartego konfliktu stało się aresztowanie 27 maja 1929 roku przez policję 
chińską uczestników komunistycznej narady w Harbinie. Wśród zatrzymanych zna-
lazło się kilkudziesięciu radzieckich urzędników konsularnych14.

Wspomniane wydarzenie oraz rewizja dokonana w harbińskim konsulacie ZSRR 
dostarczyła władzom chińskim niepodważalnych dowodów komunistycznej infiltra-
cji i działań na szkodę zarówno mandżurskich władz lokalnych, jak i rządu central-
nego w Nankinie. W związku z niniejszym Czang Süe-liang po spotkaniu, jakie odbył 
w początkach lipca w Pekinie z Czang Kaj-szekiem, podjął decyzję o jeszcze radykal-
niejszych działaniach. W ich rezultacie w dniach 10–11 lipca wojska chińskie rozpo-
częły okupację KWŻD, w której zresztą aż 80% stanowisk, w tym niemal wszystkie 
kierownicze, piastowali wówczas przedstawiciele ZSRR. Co przy tym symptoma-
tyczne, zatrzymano ponad 200 radzieckich kolejarzy, innych zwolniono z pracy, zaś 
na ich miejsce przyjęto przedstawicieli rosyjskiej emigracji białogwardyjskiej15.

Faktem pozostaje, że niemal równocześnie oddziały Czang Süe-lianga dokona-
ły spektakularnych ruchów w strefie pogranicznej z ZSRR, nad Amurem i Ussuri. 
Sprowadzały się one głównie do koncentracji wojsk nad granicą radziecką w rejonie 
stacji kolejowej Manzhouli (Mandżuria) – Chajłar, a także w okolicach ujścia Sun-
gari i w Kraju Nadmorskim. Wymowne, że towarzyszyła temu ogłoszona na terenie 
Mandżurii mobilizacja, co wskazuje wyraźnie, że przedsięwzięcie strony mandżur-
skiej zostało dość starannie i z rozmysłem przygotowane. Nader naiwne bowiem 

13 W. Materski, op. cit., s. 229; por. Historia polityczna Dalekiego Wschodu od końca XVI w. do 1945 r., 
pod red. J. Żukowa, Warszawa 1981, s. 381-382; J. Wojtkowiak, op. cit., s. 16; S. Lewicki, Pod zna-
kiem..., s. 73-74; idem, Oczy czarnego smoka, Warszawa 1975, s. 88-90; E. Henri, op. cit., s. 293-295, 
306-307.

14 J. Polit, op. cit., s. 213; por. W. Wowczuk, op. cit., s. 83; J. Wojtkowiak, op. cit., s. 18; J. Dyskant, 
Konflikty i zbrojenia..., s. 164; L. Smirnow, J. Zajcew, op. cit., s. 23-24.

15 Historia polityczna..., s. 399; J. Polit, op. cit., s. 213; por. W. Wowczuk, op. cit., s. 83, J.W. Dyskant, 
Konflikty i zbrojenia..., s. 164. Wbrew temu, co utrzymuje Wowczuk, sugerujący, że KWŻD za 
rządów radzieckich stała się „deficytowa”, Jakub Polit twierdzi, iż dla Stalina Kolej Wschodnio-
chińska pozostawała w istocie także „złotą żyłą”, która od 1924 roku „przyniosła mu dochód 
140 mln rubli w złocie i wokół której powstał istny kokon banków, przedsiębiorstw handlowych, 
magazynów, elektrowni, floty rzecznej” (J. Polit, op. cit., s. 213-214).
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byłoby przyjęcie założenia, że działania młodego marszałka mandżurskiego miały 
żywiołowy i desperacki charakter. Przeczą temu nie tylko jego wcześniejsze konsul-
tacje z Czang Kaj-szekiem w Pekinie, ale również kilka dodatkowych okoliczności, 
sugerujących, że, podejmując ryzyko konfrontacji z ZSRR, budował on swoje na-
dzieje na pozytywne jej rozstrzygnięcie na kilku militarnie racjonalnych przesłan-
kach. Przede wszystkim już sam fakt, że obszar konfliktu znajdował się w znaczącej 
odległości od centrów radzieckiego państwa, zdawał się, przy założeniu zaskocze-
nia przeciwnika, zapewniać w jego pierwszej fazie inicjatywę, a nawet przewagę 
wojskom Czang Süe-lianga. Nie powinniśmy bowiem zapominać, że jak na ówczes-
ne realia chińskie, to młody marszałek mandżurski – postrzegany niekiedy jako 
dandys i hulaka – dysponował dobrym, w pełni profesjonalnym przygotowaniem 
militarnym. Co więcej, w przeciwieństwie do wielu współczesnych mu Chińczyków 
zajmujących wysokie oficjalne stanowiska, wojskowe wykształcenie uzyskał on nie 
w Japonii, a w Chinach, gdzie ukończył Fentiańską Akademię Wojskową16. Ponadto 
Czang Süe-liang, wprowadzony w skład rządu nankińskiego jako zastępca główno-
dowodzącego wszystkimi lądowymi, powietrznymi i morskimi siłami wojennymi 
Chin, rozporządzał wtedy całkiem pokaźnym potencjałem militarnym. Wszak jesz-
cze latem 1928 roku armię jego ojca, utworzoną i wyekwipowaną przy znaczącym 
udziale Japończyków, szacowano – wraz z wojskami sprzymierzonych z Czang Tso--
-linem militarystów z północy – na ponad 400 tysięcy ludzi17.

Wojska Czang Süe-lianga, formalnie został on przez Czang Kaj-szeka wyzna-
czony na dowódcę tzw. Armii Północno-Wschodniej, posiadały przy tym nie tylko 
solidną artylerię i co najmniej kilkadziesiąt samolotów, ale mogły również liczyć 
w walkach na wsparcie rzecznej wojennej Flotylli Sungarskiej, której bojowy rdzeń 
w 1929 roku stanowiło 4–6 kanonierek oraz 5–7 uzbrojonych parowców rzecz-
nych18. Wiadomo także, że oddziały mandżurskie dysponowały siłamu pancernymi, 

16 Z.D. Katkowa, J.W. Czudodiejew, Kitaj – Japonia: liubow ili nienawist? K problemie ewolucji socjalno--
-psichołogiczeskich i politiczeskich stierieotipow wzaimowospitanija (VII w. n. e. – 30-40-e gody XX w.), Mos-
kwa 2001, s. 238 (przyp. 14, s. 324); por. J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 164-165; L. Smir-
now, J. Zajcew, op. cit., s. 20. Lew Smirnow i Jewgienij Zajcew podają jednak błędnie, że Chang 
Süe-liang wykształcenie zdobył przed 1928 rokiem w Japonii. Por. ibidem.

17 W. Rodziński, op. cit., s. 630; por. J. Polit, op. cit., s. 109. Polit akcentuje zresztą, że w okresie 
apogeum potęgi marszałka Czang Tso-lina wiosną 1926 roku jego mandżurskie „północne dywi-
zje (...) dozbrojone znacząco przez Japończyków” posiadały nad Armią Narodowo-Rewolucyjną 
Kuomintangu „ogromną przewagę w sprzęcie”. Co więcej, zdaniem przytaczanego badacza, o ile 
wojska Partii Narodowej rozporządzały wówczas jedynie „kilkunastoma przemyconymi z ZSRR 
i pilotowanymi przez Rosjan samolotami”, o tyle dyktator Mandżurii miał ich wtedy podobno 
100. Por. ibidem.

18 K. Strelbickij, Okręty i statki Flotylli Sungarskiej w 1929 roku, „Okręty Wojenne” 1999, nr 3 (spec-
jal ny), s. 23-25; por. J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 165; idem, Na falach..., s. 69; Z.D. Kat ko-
wa, J.W. Czudodiejew, op. cit., s. 238. Według ustaleń Konstantina Strelbickiego najlepsze jednost-
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zaś ich najważniejszym elementem pozostawały pociągi pancerne, będące w latach 
dwudziestych zasadniczym typem sprzętu pancernego stosowanego podczas cha-
otycznych zmagań chińskiej wojny domowej, między innymi jako bardzo popularny 
wśród wyższych dowódców chińskich, by wymienić bodaj Czang Kaj-szeka i Czang 
Tso-lina, ruchomy punkt dowodzenia19. Pewna zresztą ilość niezłej klasy kolejo-
wych składów pancernych dotarła do Chin północnych wraz z obsługującymi je 
załogami, w następstwie ewakuacji na ich obszar niedobitków białogwardyjskich 
zgrupowań militarnych, walczących wcześniej z bolszewikami na Syberii, w Kraju 
Zabajkalskim i Nadmorskim. Zauważono skądinąd, że niektóre z pociągów pancer-
nych chińskich militarystów były obsadzone właśnie przez załogi złożone ze służą-
cych w ich armiach rosyjskich najemników. Dla przykładu Maksim Kołomijec usta-
lił, że w 1924 roku jeden z dawnych podwładnych atamana Grigorija Siemionowa, 
gen. Nieczajew, sformował w Chinach dywizję złożoną z białogwardzistów, w skład 
której włączono też dowodzony przez pułkownika Czechowa dywizjon składający 
się z 7 pociągów pancernych. Pociągi te, ewakuowane wcześniej z Władywostoka, 
wzięły następnie udział w ramach wojsk Chang Chung-Chana w walkach z AN-R 
i według wspomnień towarzyszących jej radzieckich doradców miały one siać istny 
postrach w szeregach żołnierzy Kuomintangu20.

Co ciekawe, obok grupy pociągów pancernych Czang Süe-liang odziedziczył 
również w schedzie po swoim ojcu kilkanaście francuskich czołgów „Renault” 
FT M-17. Pierwszych kilka maszyn tego typu armia Czang Tso-lina otrzymała już 
w początkach lat dwudziestych, a pochodziły one z niewielkiej dostawy, jaką Francja 
zrealizowała w 1919 roku do Władywostoku. Kolejnych 14 czołgów „Renault” ar-
mia mandżurska zakupiła w latach 1924–1925 i – jak ustalił Steven Zaloga – nabyte 

ki bojowe Floty Sungarskiej, a mianowicie kanonierki rzeczne, posiadały wyporność od 250 do 
550 ton, w przypadku największej z nich i klasyfikowanej niekiedy błędnie jako rzeczny monitor 
„Kiang Heng” („Dzian-Ken”). Osiągały one prędkość maksymalną w przedziale 11–14 węzłów, 
zaś ich uzbrojenie nie było jednakowe. Przeciętnie każda z kanonierek posiadała na swoim wy-
posażeniu 3–6 dział, 2–4 karabiny maszynowe i 2–3 moździerze 87 mm. Kaliber dział był przy 
tym znacznie zróżnicowany – od działa dalekosiężnego 120 mm, jakie posiada „Kiang Heng”, 
poprzez działa średniego kalibru 88 i 76 mm, do automatycznych, lekkich 47 i 52 mm. Por. 
K. Strelbicki, op. cit., s. 23-25.

19 J. Polit, op. cit., s. 215-216; por. S.J. Zaloga, Armour In China, „Military Manual” 1983, s. 3-5; 
Pu Yi, op. cit., s. 155. Wielce znamienne też, że zgodnie z tym, co podaje w swoich wspomnieniach 
Pu Yi, powołujący się na relację japońskiego pułkownika Kawamoto, zamach na mandżurskiego 
marszałka Czang Tso-lina został przeprowadzony właśnie w czasie, gdy przemieszczał się on 
„pomalowanym na niebiesko pociągiem pancernym” przez „dworzec w Huangkufun, gdzie zbie-
gają się linie kolejowe z Pekinu, Fengtien i Południowej Mandżurii”. Por. Pu Yi, op. cit.

20 M. Kołomijec, Od Odessy do Harbinu, „Militaria” 1997, vol. 3, No 2, s. 13; S.J. Zaloga, Armour 
of  the Pacific War, London 1991, s. 3; por. idem, Tank Battles of  the Pacific War 1941–1945, Hong 
Kong 1995, s. 3.
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wówczas pojazdy w 1926 roku wzięły udział w walkach z wojskami militarysty Wu 
Peifu, zwanego „marszałkiem-filozofem” i „chińskim Napoleonem”21. 

Naturalnie same tylko aktywa militarne armii mandżurskiej, jak również politycz-
no-wojskowe wsparcie dla Czang Süe-lianga okazywane ze strony Czang Kaj-szeka 
i jego AN-R nie mogły być jedynymi atutami Mandżurii w rozgrywce o KWŻD. 
Trudno bowiem zapominać o realnej możliwości wykorzystania przez Mukden 
w konflikcie z ZSRR silnych i aktywnych ośrodków rosyjskiej antybolszewickiej 
emigracji wojskowej w Chinach północnych. Tym bardziej, gdy uwzględni się rady-
kalizm poglądów i nienawiść do ustroju radzieckiego, jakie prezentowali na uchodź-
stwie w Mandżurii dawni towarzysze broni admirała Kołczaka, gen. Władimira von 
Kappela, czy chociażby zabitego we wrześniu 1921 roku przez bolszewików w No-
wosybirsku (wówczas Nowonikołajewsk) słynnego dowódcy Azjatyckiej Dywizji 
Konnej, barona Romana Maksymiliana Ungerna von Sternberga, według którego 
„Rosja powinna się oczyścić z hańby rewolucji (...) przez krew i śmierć!”22.

W istocie, owego potencjału kilkudziesięciu tysięcy zdecydowanie wrogich ra-
dzieckiemu reżimowi uciekinierów z rozbitych oddziałów, jacy znaleźli się na te-
renach określanych przez Chińczyków mianem „Dunbej”, czyli Chin północno- 
-wschodnich, po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej w Kraju Zabajkalskim i Nad-
morskim, nie sposób było pominąć, podejmując ryzyko konfrontacji ze Stalinem. 
Szacuje się zresztą, że biała emigracja obejmowała tutaj 60 tysięcy żołnierzy i sym-
patyków dawnych formacji kontrrewolucyjnych Kołczaka, Siemionowa i Ungerna 
von Sternberga, którzy mieli utworzyć w Mandżurii cały szereg organizacji politycz-
nych i wojskowych o profilu antybolszewickim, zdominowanych przez stowarzysze-
nia kozackie, związki żołnierzy i ugrupowania skrajnie monarchiczne. W skład tych 
organizacji wchodzili przy tym ludzie o niebagatelnym doświadczeniu bojowym, 

21 S.J. Zaloga, The Renault FT Light Tank, London 1988, s. 40; por. J. Ledwoch, J. Stolarz, Czołgi 
francuskie 1940, Warszawa 1995, s. 101. Zaloga podaje ponadto, że w 1929 roku oddział „Renaul-
tów” został nominalnie włączony do 1. Brygady Kawalerii Armii Narodowo-Rewolucyjnej. Por. 
idem, The Renault..., s. 40.

22 F.A. Ossendowski, Ludzie, zwierzęta, bogowie, cz. 3: Krwawy Generał, Warszawa 1990, s. 167; 
por. W.S. Michałowski, Testament barona, Warszawa 1977, s. 63-64; J. Szymankiewicz, Ostatni Chan 
Mongołów, „Budojo” 2004, nr 3, s. 17-19. Legenda i swoisty kult von Ungerna, wojującego z bol-
szewikami między innymi w Mongolii, pozostawały wśród rosyjskiej emigracji wojskowej w Chi-
nach nader żywe jeszcze w latach trzydziestych, o czym świadczy dla przykładu opublikowany 
po rosyjsku w Szanghaju w 1934 roku pamiętnik esauła Makarija Makiejewa pt. Bóg wojny – baron 
Ungern. Wspomnienia byłego adiutanta naczelnika Azjatyckiej Dywizji Konnej. Por. W.S. Michałowski, 
op. cit., s. 31. Charakterystyczne przy tym, że to właśnie nawrócony na buddyzm von Ungern, któ-
ry zamierzał „tępić bolszewików” jako „morderców duszy i ciała społeczeństwa”, miał według 
Ferdynanda A. Ossendowskiego oświadczyć mu w maju 1921 roku, iż choć niebawem umrze 
straszną śmiercią, to jednak: „(...) jak świat światem, ludzkość nie widziała takiego okrucieństwa, 
jakie ja pokażę, gdy wtargnę do Syberii ze swoją dywizją” (F.A. Ossendowski, op. cit., s. 168). Por. 
O. Spengier, Historia, kultura, polityka. Wybór pism, Warszawa 1990, s. 244-245.
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często zdesperowani fanatycy, zaś o stopniu ich zaangażowania może świadczyć 
fakt, że niekwestionowany przywódca tutejszej emigracji antykomunistycznej i nie-
gdysiejszy towarzysz broni i bliski przyjaciel Ungerna von Sternberga – z pocho-
dzenia pół krwi Rosjanin, pół Mongoł – słynny Grigorij Siemionow jeszcze na 
początku lat trzydziestych miał dysponować na pograniczu mandżursko-radzieckim 
wcale pokaźnym wojskiem w sile 12–15 tysięcy szabel, co stanowiło równowartość 
armii konnej. Notabene warto podkreślić, że Chiny pod względem liczby białych 
emigrantów po 1918 roku znalazły się na czwartym miejscu w świecie, tuż po Fran-
cji, Niemczech i Polsce. Tym samym z pewnością sporo racji zawiera stwierdzenie 
Ernesta Henriego, który, komentując przytoczone szacunki z punktu widzenia his-
toriografii radzieckiej, zauważył, że rosyjscy emigranci, „osiadłszy w Chinach, byli 
gotowi służyć każdemu i w każdy sposób, byleby tylko walczyć z komunizmem”23.

Zdecydowany na podjęcie konfrontacji z ZSRR Czang Süe-liang musiał w swo-
ich planach poważnie brać pod uwagę możliwości wykorzystania, i to w optymalnej 
skali, bojowego potencjału działających na kontrolowanych przez niego terenach 
ugrupowań białogwardyjskich. Ich członkowie wszak mogli nie tylko oddać wła-
dzom mandżurskim nieocenione usługi w zwalczaniu tutejszego ruchu komuni-
stycznego, wspomagając je skutecznie zwłaszcza w rozpoznaniu i neutralizacji miej-
scowej agentury radzieckiej. Doskonała bowiem znajomość zarówno języka, jak 
i radzieckiego pogranicza idealnie predestynowała ich do prowadzenia dywersyjnych 
rekonesansów czy nawet głębokich rajdów na terytorium ZSRR. To ostatnie mogło 
też stanowić istotny element koncepcji militarnej Czang Süe-lianga, zważywszy cho-
ciażby na fakt zainicjowania przez Stalina właśnie w 1929 roku procesu intensywnej 
kolektywizacji oraz związanych z nią niepokojów społecznych wśród syberyjskiego 
chłopstwa, przejawiającego w warunkach radykalizującego się totalizmu komuni-
stycznego tendencje do zachowania pewnej ekonomicznej niezależności24.

23 E. Henri, op. cit., s. 293; por. Historia polityczna..., s. 420; T. Dmochowski, Interwencja mocarstw..., 
s. 324; J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 164; idem, Na falach..., s. 27-28; F.A. Ossendowski, op. 
cit., s. 102-104; I. Fijałkowska-Janiak, Moje Chiny, [w:] Początki wiedzy o Chinach w Polsce, pod red. 
I. Kadulskiej i J. Włodarskiego, Gdańsk 2008, s. 159-161. Henri powołuje się przy tym na przy-
kład Szanghaju, gdzie na 25 tysięcy cudzoziemców aż 15 tysięcy stanowili biali emigranci z Rosji. 
Według niego też niektórzy z nich pracowali w miejscowej policji jako informatorzy i żandarmi. 
Por. idem, op. cit., s. 293-294.

24 Do możliwości istnienia podobnego rodzaju scenariusza wydarzeń skłania się dla przykładu 
w swoich wspomnieniach bezpośredni świadek i uczestnik konfliktu z 1929 roku, Wasilij Czuj-
kow. Choć jego wywody charakteryzuje częstokroć, stanowiąca skądinąd nieodłączny atrybut 
radzieckiej memuarystyki, swoista marksistowska liturgia, to jednak niektóre ze spostrzeżeń Czuj-
kowa są oparte na zgoła racjonalnych przesłankach. Według niego: „Nie można było wykluczyć 
i takiej ewentualności, że sam Czang Kaj-szek chciał wybadać możliwości bojowe wojsk radziec-
kich na Dalekim Wschodzie. Czy Armia Dalekowschodnia będzie zdolna odeprzeć inwazję, czy 
też pójdziemy natychmiast na daleko idące ustępstwa? Czy owo «rozpoznanie walką» nie otworzy 
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Niewykluczone więc, że Czang Süe-liang wraz z Czang Kaj-szekiem całkiem 
realnie liczyli na szansę, jaką może stworzyć dla ich planów wyrugowania z Man-
dżurii wpływów radzieckich destabilizacja wschodnich regionów Syberii. Przy czym 
podobnym kalkulacjom musiała towarzyszyć już, jeśli nie wiara, to przynajmniej 
uzasadniona nadzieja na ewentualne poparcie bądź bodajże życzliwą neutralność 
w trakcie konfliktu z ZSRR o KWŻD ze strony mocarstw zachodnich, w szcze-
gólności zaś USA i Francji. Co prawda w ówczesnym złożonym układzie sprzecz-
nych interesów, jaki występował na Dalekim Wschodzie między Tokio, Moskwą, 
Waszyngtonem, Londynem czy Paryżem, pozostawało to wysoce hipotetyczne, 
jednak bynajmniej nie niemożliwe. Trzeba bowiem pamiętać, że obawy mocarstw 
kapitalistycznych przed eskalacją rewolucyjnego radykalizmu na całym kontynencie 
azjatyckim, którego politycznym centrum było – jak wiadomo – ZSRR, potęgował 
wtedy dodatkowo narastający w świecie kryzys ekonomiczny25.

W tym kontekście dla przykładu nader specyficznej wymowy nabiera po roku 
1928 ożywienie w stosunkach między Nankinem a Tokio. Już zresztą prywatna 
wizyta Czang Kaj-szeka w Japonii, którą złożył on jesienią 1927 roku i w trakcie 
której odbył nieformalne rozmowy między innymi z samym premierem Giichi Ta-
naką, świadczyła o próbach osiągnięcia przez przywódcę Kuomintangu jakiegoś 
kompromisu z Cesarstwem Japonii, określanym skądinąd przezeń mianem „pań-

drogi dalszemu rozszerzaniu agresji i czy w razie militarnych sukcesów wojsk chińskich nie ruszy 
swych sił także Japonia? Byłoby to bardzo na rękę Czang Kaj-szekowi: wciągnąć Japonię do dłu-
gotrwałej wojny na Dalekim Wschodzie i przy jej pomocy rozwiązać wewnętrzne problemy doty-
czące walki z KPCh. Wydaje się, iż na decyzję rozpętania zbrojnego konfliktu z Rosją Radziecką 
w dużej mierze wpłynęli rosyjscy biali emigranci, którzy wpajali Czang Kaj-szekowi przekonanie 
o słabości Kraju Rad i jego Armii Czerwonej” (W. Czujkow, op. cit., s. 41). Por. J.W. Dyskant, 
Konflikty i zbrojenia..., s. 164. Nawiasem mówiąc, sugestia Czujkowa o możliwości japońskiej inter-
wencji w 1929 roku pozostaje niezbyt przekonująca, zwłaszcza, że w owym okresie ewentualne 
działania Japończyków utrudniała komplikująca się na Wyspach Japońskich sytuacja społecz-
no-ekonomiczna, co znalazło między innymi swój wyraz w trudnym położeniu japońskiej wsi, 
kryzysie systemu bankowego oraz wzroście napięć społecznych w kraju. Zbiegło się to przy tym 
w czasie z ograniczeniem wydatków Japonii na zbrojenia. Już zresztą w 1924 roku zredukowano 
liczebność Cesarskiej Armii o cztery dywizje, natomiast udział wydatków budżetowych na cele 
wojskowe zmniejszył się z 42% w 1922 roku do 18% w roku 1927. Por. Z. Fliskowski, Burza nad 
Pacyfikiem, t. 1, Poznań 1986, s. 45; C. Andressen, Krótka historia Japonii. Od samurajów do „Sony”, 
Warszawa 2004, s. 86-87; R. Guillain, Japonia – trzecie mocarstwo, Warszawa 1972, s. 58.

25 A. Pepłoński, H. Kuromiya, Uwarunkowania polsko-japońskie współpracy wywiadowczej w okre-
sie międzywojennym, [w:] Japonia: historia..., s. 167-169; M. Sładkowski, op. cit., s. 194-199; J. Polit, 
op. cit., s. 181-182; J. Włodarski, Kilka uwag na temat współpracy wywiadu polskiego z wywiadem japońskim 
w Mandżurii w latach trzydziestych XX wieku, [w:] Japonia w oczach Polaków. Państwo – społeczeństwo – 
kultura, t. 2, pod red. J. Włodarskiego i K. Zeidlera, Gdańsk 2009, s. 24-25; A. Zischka, Japonia, 
Warszawa 1936, s. 155-156; B. Maszlanka, Cztery oblicza militaryzmu. Okruchy historyczne, Warszawa 
1971, s. 255-256; J. Lobman, Japonia na rozstajach, Warszawa 1966, s. 21-22.
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stwa o szczęśliwym losie”26. Jakkolwiek w maju 1928 roku skierowana przeciwko 
wojskom nankińskim interwencja militarna Japończyków na półwyspie Shandong 
(Szantung) doprowadziła do ponownego, znaczącego zaostrzenia stosunków chiń-
sko-japońskich27, to jednak w następnym roku doszło do chwilowej poprawy wza-
jemnych relacji między kuomintangowskimi Chinami i Cesarstwem Japonii. Pretek-
stem do ocieplenia kontaktów stały się przy tym plany Rządu Narodowego w Nan-
kinie, dotyczące modernizacji sił zbrojnych, w tym również marynarki wojennej. Co 
charakterystyczne, kiedy w 1929 roku wysłano oferty do stoczni w Wielkiej Brytanii, 
USA, Japonii i Niemczech w sprawie możliwości budowy w nich lekkich krążow-
ników dla Chin, to najkorzystniejsza i najbardziej obiecująca z nich napłynęła nie-
bawem właśnie z Japonii, ze stoczni „Harima and Engineering” w Aioi. Co więcej, 
przewidywała ona budowę jednego krążownika w Japonii, drugiego zaś przy japoń-
skiej pomocy technicznej w Szanghaju. Wiadomo ponadto, że stocznia „Harima” 
uzyskała wówczas oficjalną zgodę rządu japońskiego zarówno na budowę okrętów 
dla Chin, jak i dostarczenie dla nich uzbrojenia i amunicji28.

Wiele wskazuje zatem na to, że, podejmując latem 1929 roku decydującą roz-
grywkę z ZSRR o KWŻD, chińskie i mandżurskie władze starały się wziąć pod uwa-
gę wszelkie czynniki implikujące dalszy jej przebieg i konsekwencje. Było to zresztą 
zgodne z prastarą zasadą prowadzenia wojny, znaną dowódcom na Dalekim Wscho-
dzie już od wielu stuleci, a sformułowaną w Chinach w epoce Walczących Królestw 
(403–221 rok p.n.e.), która powiadała, że: „kto zna wroga i zna siebie, temu nic nie 
grozi, choćby w stu bitwach. Kto nie zna wroga, a zna siebie, czasami odnosi zwy-
cięstwa, a czasami ponosi klęskę. Kto nie zna ani wroga, ani siebie, nieuchronnie 
ponosi klęskę w każdej walce”29. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że, pozostając 

26 Z.D. Katkowa, J.W. Czudodiejew, op. cit., s. 230; J. Polit, op. cit., s. 168-169. O ile przy całym 
swoim sceptycyzmie co do możliwości porozumienia z Japonią, wobec jej bezkompromisowoś-
ci i wielkoimperialnych aspiracji, Czang Kaj-szek pozostawał wyraźnie zafascynowany potęgą 
i dynamiką rozwoju Cesarstwa Wschodzącego Słońca, o tyle młody marszałek z Mandżurii, 
Czang Süe-liang, któremu Japończycy zabili przecież ojca, według opinii Zoji Katkowej i Jurija 
Czudodiejewa, nie „mógł żywić jakichkolwiek innych uczuć, prócz nienawiści” (Z.D. Katkowa, 
J.W. Czudodiejew, op. cit., s. 239).

27 J. Tubielewicz, Historia Japonii, Wrocław–Warszawa–Kraków 1984, s. 407; por. W. Rodziński, 
op. cit., s. 630; M. Sładkowski, op. cit., s. 201; J. Polit, op. cit., s. 178-181; Ch. Ejdus, Japonia między 
wojnami, Warszawa 1950, s. 142-143.

28 J. Malinowski, Krążowniki lekkie typu „Ning Hai”, „Okręty Wojenne” 1999, nr 3 (specjalny), 
s. 26. Jarosław Malinowski podkreśla również, że przy opracowaniu projektu krążownika lekkie-
go dla Chin (2500 ton wyporności) dużej pomocy stoczni „Harima” udzielił Departament Tech-
niczny Cesarskiej Marynarki Wojennej. Por. ibidem; zob. też J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., 
s. 388.

29 Sztuka wojny. Sun Tzu. Sun Pin, Gliwice 2004, s. 72; por. Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny. Trak-
taty, Gliwice 2004, s. 35. Nieco innego przekładu przytoczonego fragmentu III rozdziału traktatu 
Sztuka wojny Sun Zi (Sun Tzu) dokonał Robert Stiller. Według niego mianowicie brzmi on nastę-
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pod wrażeniem ówczesnych spektakularnych sukcesów w walkach z wspieranym 
przez Moskwę chińskim ruchem komunistycznym oraz postępów w procesie kon-
solidacji poszczególnych prowincji Chin wokół ośrodka politycznego, jaki stanowił 
rząd nacjonalistów w Nankinie, zarówno Czang Kaj-szek, jak i Czang Süe-liang nie 
docenili odpowiednio deformacji reżimu Stalina, zdecydowanego do utrzymania za 
wszelką cenę dotychczasowej kontroli nad Koleją Wschodniochińską. To ostatnie 
wszakże nie powinno było specjalnie dziwić, gdy uwzględni się pozycję, jaką w poli-
tyce radzieckiej zajmowała Mandżuria. Potwierdził to jeszcze w 1923 roku zarówno 
Lenin, który w jednym ze swoich ostatnich artykułów uznał, iż ostateczny wynik 
konfrontacji z imperializmem jest uzależniony od tego, że Rosja, Indie i Chiny sta-
nowią znaczącą część ludzkości, jak i Stalin, który w tym samym czasie napisał: „Kto 
chce zwycięstwa socjalizmu, nie może zapomnieć o Wschodzie”30.

W rezultacie w odpowiedzi na działania strony chińskiej i możliwie daleko idące 
następstwa zajęcia przez oddziały Armii Północno-Wschodniej Czang Süe-lianga 
KWŻD reakcja Moskwy była szybka i zdecydowana. Otóż już 13 lipca 1929 roku 
zastępca ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR skierował do chargé d’affa-
ires Chin w Moskwie ostrą notę, w której zdecydowanie zaprotestowano przeciwko 
działaniom władz chińskich wymierzonym w radzieckie instytucje na terenie Man-
dżurii. Co charakterystyczne, równocześnie poinformowano w niej także rząd nan-
kiński, iż strona radziecka wie o „koncentracji wojsk mandżurskich wzdłuż granicy 
radzieckiej, postawieniu ich w stan gotowości bojowej i przesunięciu bezpośrednio 
ku samej granicy”, jak również o tym, że: „wraz z wojskami mandżurskimi nad gra-
nicą ZSRR są rozlokowane rosyjskie oddziały białogwardyjskie, które dowództwo 
mandżurskie zamierza przerzucić na terytorium radzieckie”31. Cztery dni po wysto-
sowaniu wspomnianej noty Moskwa miała przedsięwziąć jeszcze radykalniejsze kro-

pująco: „31. Dlatego powiadam: Znaj wroga i znaj siebie, a choćbyś stoczył sto bitew, nic ci nie 
grozi. 32. Kiedy nie znasz wroga, a siebie znasz, masz szansę raz wygrać, a raz przegrać. 33. Kiedy 
nie znasz ani wroga, ani siebie, pewne jest, że każda bitwa okaże się dla ciebie groźna. Li Quan: 
Takich ludzi nazywa się szalonymi zabójcami. Na cóż mogą liczyć oprócz klęski?”. Zob. Sun Zi, 
Sztuka wojenna. Chiński traktat o skutecznej taktyce i strategii w walce zbrojnej oraz w życiu i w interesach, 
spolszczył i opracował R. Stiller, Kraków 2003, s. 43.

30 G. Barraclough, Wstęp do historii współczesnej, Warszawa 1971, s. 259; por. W. Wowczuk, op. cit., 
s. 78-79. Wowczuk przywołuje przy tym słynne stwierdzenie Lenina o tym, że „Droga do rewo-
lucji światowej prowadzi przez Chiny!” (ibidem, s. 78). Por. też Ruch komunistyczny w Chinach. Zaraza 
komunistyczna na Dalekim Wschodzie, „Problemy Dalekiego Wschodu”, broszura 4, Warszawa 1938, 
s. 10-11. Na ciekawy skądinąd aspekt radzieckiej propagandy w Azji już w 1925 roku zwró-
cił uwagę Roman Dmowski. Uznał on bowiem, że „wywołuje ona ferment umysłów w krajach 
azjatyckich, budzący je z dotychczasowego uśpienia, rozluźniający tradycyjne kajdany, w które te 
umysły były zakute, wprawiający je w ruch, który może daleko zaprowadzić” (idem, Anglia powo-
jenna i jej polityka. Uwagi ogólne, Warszawa 1926, s. 56).

31 W. Czujkow, op. cit., s. 44; por. G. Chetagurow, Żołnierska powinność, Warszawa 1980, s. 24-25; 
J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 164-165.
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ki wobec Nankinu. Tym razem bowiem radziecki Ludowy Komisariat Spraw Zagra-
nicznych nie tylko odwołał oficjalnie wszystkich swoich dyplomatycznych, konsu-
larnych i handlowych przedstawicieli oraz doradców z Chin, ale nakazał jednocześ-
nie opuszczenie ZSRR przez wszystkich przedstawicieli rządu Czang Kaj-szeka32.

Temu taktycznemu zerwaniu stosunków dyplomatycznych towarzyszyły ze strony 
radzieckiej konkretne przygotowania militarne. Wkrótce bowiem, bo już 6 sierpnia 
na mocy rozkazu Rewolucyjnej Rady Wojennej ZSRR wojska Syberyjskiego Okręgu 
Wojskowego, stacjonujące dotychczas na wschód od Irkucka, zostały przekształcone 
w Specjalną Armię Dalekowschodnią (Osobaja Dalniewostocznaja Armija – OD-
WA)33. Jej dowódcą został przy tym mianowany Blücher, doskonale obeznany z da-
lekowschodnim teatrem działań wojennych, gdzie dał się poznać jako wyróżniający 
dowódca bolszewicki jeszcze w trakcie rosyjskiej wojny domowej, a następnie jako 
szef  grupy radzieckich doradców wojskowych przy Kuomintangu. Nieprzypadko-
wy był również wybór szefa sztabu ODWA, którym mianowano Alberta Łapina 
(Łapińsza). Podobnie wszak jak Blücher, był on doskonale obeznany z obszarem 
konfliktu. Należy bowiem pamiętać, że w okresie istnienia Radzieckiej Republiki Da-
lekowschodniej Łapin dowodził wojskami tutejszego okręgu wojskowego, później 
zaś razem z Bücherem pracował w Chinach, skąd obaj wynieśli dobrą znajomość 
możliwości bojowych Armii Chińskiej. Ponadto do sztabu Specjalnej Armii Daleko-
wschodniej przydzielono oficerów władających językiem chińskim i znających sytu-
ację w Chinach. Uczestniczący w ówczesnych wydarzeniach jako dowódca baterii 25. 
Górskiego Dywizjonu Artylerii Konnej 5. Samodzielnej Kubańskiej Brygady Kawa-
lerii, Gieorgij Chetagurow zauważył przy tym w swoich wspomnieniach, że także na 
czele korpusów i dywizji formowanej ODWA „postawiono ludzi z doświadczeniem 
bojowym, znających specyfikę dalekowschodnią, takich jak Wostriecow (trzykrotnie 
odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru), Onufriew i Paszkowski”34.

32 W. Czujkow, op. cit., s. 45; por. J. Polit, op. cit., s. 214; Historia polityczna..., s. 399. Czujkow za-
znacza przy tym, że po zerwaniu przez ZSRR stosunków z chińskim rządem „Dalsze rokowania 
z Czang Kaj-szekiem rząd radziecki prowadził przez pośredników, między innymi przez ambasa-
dora niemieckiego z Moskwie Dircksena” (W. Czujkow, op. cit., s. 45).

33 Historia polityczna..., s. 399; J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 165; J. Wojtkowiak, op. cit., 
s. 18. W 1930 roku, po odznaczeniu Specjalnej Armii Dalekowschodniej Orderem Czerwonego 
Sztandaru, do tej nazwy włączono przymiotnik „Krasnoznamionnaja” i od tej chwili znana była 
ona jako – Osobaja Krasnoznamionnaja Dalniewostocznaja Armija (OKDWA). Por. J. Wojtko-
wiak, op. cit.

34 G. Chetagurow, op. cit., s. 25; por. W. Czujkow, op. cit., s. 39. Spośród wymienionych przez 
Chetagurowa dowódców ODWA – obok Blüchera rzecz jasna – najbardziej znanym był bez 
wątpienia Stiepan Wostriecow, uczestnik pierwszej wojny światowej, jak również rosyjskiej wojny 
domowej, w której brał udział jako dowódca pułku w walkach na Froncie Wschodnim i Zachod-
nim. Po jej zakończeniu Wostriecow pełnił początkowo odpowiedzialne funkcje w radzieckich 
wojskach pogranicza na Dalekim Wschodzie i Syberii. W latach 1924–1929 dowodził z kolei 
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Sztab Specjalnej Armii Dalekowschodniej rozlokowano we Władywostoku, 
natomiast od sierpnia jednostki wyznaczone do planowanych operacji grupowa-
no w Chabarowsku. Wypada zresztą podkreślić, że w przypadku strony radzieckiej 
w początkowej fazie konfliktu zakładano dokonanie krótkich kontruderzeń na kon-
centrujące się wzdłuż granicy zgrupowania wojsk chińskich, następnie zaś przepro-
wadzenie skutecznego uderzenia na miasto Fujü, położone przy ujściu Sungarii, 
wpadającej do Amuru, skąd Chińczycy ostrzeliwali radzieckie statki. Kolejnym waż-
nym punktem operacji zaczepnych Armii Czerwonej miało się stać miasto Fungdin 
(Fujin), będące zimową bazą rzecznej Flotylli Sungarskiej, której okręty przerzucały 
na radziecki brzeg oddziały dywersyjne sformowane z rosyjskich białogwardzistów. 
Aby urzeczywistnić swoje plany, Specjalna Armia Dalekowschodnia, która do końca 
sierpnia zakończyła rozwijanie swoich sił, została podzielona na dwie grupy opera-
cyjne. Pierwsza z nich, określona mianem nadmorskiej, koncentrowała się na kie-
runku nikolsko-ussuryjskim, drugą natomiast, zabajkalską, wysunięto na kierunek 
dżałajnursko-mandżurski. Działania bojowe miała rozpocząć grupa nadmorska, 
wykonując zwrot zaczepny na sungarsko-tugdińskie i mishantuńskie zgrupowania 
wojsk chińskich. Zaplanowane w ten sposób operacje miały zapewnić już niebawem 
pierwszy poważniejszy, lecz bynajmniej nierozstrzygający sukces militarny strony 
radzieckiej w 1929 roku. Zgodnie zresztą z opinią samego Blüchera, jesień wspo-
mnianego roku aż do listopada była oceniana na Zabajkalu jako okres „ani pokoju, 
ani wojny, a jedynie konfliktu”35.

W każdym razie specyfikacja obszaru operacyjnego radziecko-chińskiego po-
granicza zmuszała wręcz do podjęcia działań odznaczających się nieporównywalnie 
większym rozmachem i determinacją. Przy czym osiągnięcie pełnego powodzenia 
w podobnej konfrontacji było uwarunkowane zarówno starannym, skrytym przy-
gotowaniem, jak i zaskakującym oraz błyskawicznym przeprowadzeniem operacji 
zaczepnej, przy jednoczesnym wszakże założeniu uniknięcia wmieszania się do trwa-
jącego konfliktu jakiejś strony trzeciej. Dalsze zatem przedłużanie konfliktu pozo-
stawało dla Moskwy ze wszech miar niepożądane, tym bardziej, że dyplomatyczny 
pojedynek z Nankinem na noty mógł się ciągnąć bez specjalnych rezultatów jeszcze 

najpierw dywizją, a następnie korpusem piechoty, zaś w okresie konfliktu o KWŻD został wy-
znaczony na dowódcę zabajkalskiego zgrupowania wojsk. Por. Wojennyj Enciklopediczeskij Słowar, 
pod red. J.J. Kirszina, Moskwa 1986, s. 165. Chetagurow zwrócił ponadto uwagę na dobór jed-
nostek wchodzących w 1929 roku w skład Samodzielnej Armii Dalekowschodniej. Jego zdaniem 
mianowicie: „Nawet same nazwy związków taktycznych stanowiących trzon SAD wiele mówi-
ły: 2. Nadamurska Dywizja Piechoty (tj. Strzelców – A.T.) dwukrotnie odznaczona Orderem 
Czerwonego Sztandaru, 35. Syberyjska i 26. Złatowstowska Dywizja, obie odznaczone Orderem 
Czerwonego Sztandaru...” (G. Chetagurow, op. cit., s. 25).

35 M. Swirin, A. Bieskurnikow, Pierwyje sowietskije tanki, Moskwa 1995, s. 50; por. G. Chetagu-
row, op. cit., s. 25-26; W. Czujkow, op. cit., s. 41-42; J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 165-166; 
Czu Szao-tang, Chiny. Zarys geograficzny, Warszawa 1958, s. 232.
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całymi miesiącami. Należy przy tym pamiętać, że na obszarze nadgranicznego kon-
fliktu kluczową dla oddziałów Armii Czerwonej osią komunikacyjną pozostawała, 
łącząca de facto rejony ZSRR z Dalekim Wschodem, Kolej Zabajkalska. Przebiegała 
ona wzdłuż granicy z Chinami, na przestrzeni kilku tysięcy kilometrów, z Czyty aż 
do Władywostoku, a co istotne, na niektórych odcinkach jej trasa została wytyczona 
niezwykle blisko chińskiej granicy. Właśnie ów fakt, w połączeniu z ówczesną kon-
centracją wojsk chińskich w pobliżu wspomnianej linii kolejowej, zagrażał całkiem 
realnie przerwaniem łączności między radzieckim Dalekim Wschodem i resztą kraju. 
W tym kontekście znacznie mniej newralgiczne pozostawały dla strony radzieckiej 
tutejsze szlaki wodne, a mianowicie żeglowne rzeki Amur i Ussuri, które łączyły 
wiele rejonów Zabajkala z Krajem Nadmorskim. Stanowiło to w pierwszym rzędzie 
konsekwencję wyraźnej przewagi, jaką dysponowała nad mandżurską Flotyllą Sun-
garską, podporządkowana operacyjnie ODWA i skoncentrowana na Amurze na od-
cinku Chabarowsk – ujście Sungarii, Dalekowschodnia Flotylla Wojenna, posiadająca 
między innymi w swoim składzie 4 potężne pancerne monitory rzeczne o wyporno-
ści blisko tysiąc ton typu „Groza”, uzbrojone w 4–6 ciężkich dział 120–152 mm36.

W gruncie rzeczy właśnie przejęcie zupełnie kontroli nad szlakami wodnymi 
znajdującymi się w okolicach konfliktu stanowiło bezpośrednie preludium do dzia-
łań poprzedzających jego definitywne rozstrzygnięcie. Jak już wspomniano, Chiń-
czycy, w celu odwrócenia uwagi przeciwnika od rejonów rzeczywistej koncentracji 
swoich wojsk, przeprowadzili za pomocą jednostek Flotylli Sungarskiej wiele pozo-
rowanych desantów w różnych punktach nad Amurem i Ussuri, wykorzystując mię-
dzy innymi w tych działaniach oddziały dywersyjne sformowane z rosyjskich bia-
łogwardzistów, które miały zadanie dezorganizacji radzieckich tyłów. Przyjmuje się 

36 J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 165; idem, Na falach..., s. 4-5; V. Hynek, P. Klučina, 
E. Škňouřil, Válečné lodě (3). První světová válka, Praha 1988, s. 183; M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. 
cit., s. 50; W. Czujkow, op. cit., s. 42. Silną flotę rzeczną na Amurze zorganizowała w istocie jeszcze 
carska Rosja niebawem po zakończeniu wojny z Japonią. Sformowana w 1908 roku Amurska 
Flotylla Rzeczna liczyła początkowo 10 kanonierek i 10 kutrów pancernych, które wzmocniono 
w latach 1909–1910 ośmioma monitorami. W okresie konfliktu o KWŻD radziecka już Da-
lekowschodnia Flotylla Wojenna dysponowała obok 4 monitorów 4 kanonierkami, 3 kutrami 
opancerzonymi, stawiaczem min i 2 trałowcami, a ponadto w jej skład wchodził batalion desan-
towy oraz zespół lotniczy, obejmujące 14 wodnosamolotów MR-1 wraz z okrętem bazą „Amur”. 
Nawiasem mówiąc, jeszcze w 1928 roku opracowano w ZSRR plan rozwoju flotylli rzecznych, 
który uwzględniał między innymi budowę nowych monitorów, dużych kanonierek rzecznych, 
pływających baterii na motorowych kryptach, ciężkich i lekkich kutrów pancernych, kutrów tra-
łowych przystosowanych do stawiania min i okrętów desantowych. Przy czym przewidywane 
w 1928 roku dla radzieckich flotylli rzecznych specjalne oddziały desantowe miały rozporządzać: 
batalionem piechoty, 2 plutonami kawalerii, plutonem ckm-ów i plutonem łączności. Por. I. Bie-
niecki, Flotylla Rzeczna Polskiej Marynarki Wojennej w Pińsku w latach 1925–1935 w świetle sprawozdań 
inspektorów Armii i oficerów Korpusu Kontrolerów, Toruń 2006, s. 40; R.S. Kac, E.L. Gutianskaja, 
Nieułowimyj monitor, „Sudostrojenie” 1967, No 10, s. 61.
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zresztą, że ogółem w okresie do października 1929 roku doszło do 218 zbrojnych 
potyczek i granicznych incydentów, ale jako że większość z nich była inicjowana 
przez stronę chińską z rejonu Lahasusu (Tunczjane), gdzie zostały skoncentrowane 
grupa gen. Li Tu oraz Flotylla Sungarska, właśnie przeciwko liczącemu około 2500 
żołnierzy garnizonowi Lahasusu zorganizowano tzw. sungaryjską operację zaczep-
ną. Przeprowadzona też w dniach 11–12 października przez 2. Dywizję Strzelców 
i Dalekowschodnią Flotyllę Wojenną, przy wsparciu z powietrza dywizjonów bom-
bowców (łącznie 25 samolotów), zakończyła się ona dużym sukcesem wojsk ra-
dzieckich i zdobyciem umocnionego miasta37.

Wprawdzie zajęcie Labasusu uniemożliwiło dokonanie w nim koncentracji od-
działów chińskich, doprowadzając jednocześnie do zniszczenia miejscowych forty-
fikacji nadbrzeżnych, lecz niebawem aktywność wojskowa Chińczyków ponownie 
wzrosła, zaś w okolicach Fugdinu zaczęły grupować się ich siły z zamiarem przy-
stąpienia do działań ofensywnych w momencie zamarznięcia Sungarii i Amuru, co 
skądinąd znacząco ograniczyłoby także możliwości operacyjne radzieckiej flotylli 
rzecznej. Przy czym koncentrację wojsk chińskich tzw. grupy fugdińskiej osłaniał 
rozbudowany wokół Fugdinu pas umocnień zmiennych, natomiast w omawianym 
rejonie zdołano już roznieść dwie brygady i dwa pułki piechoty, dwa szwadrony 
kawalerii oraz uzbrojone oddziały policyjne. Zebrane tu jednostki chińsko-man-
dżurskie wspierały ponadto ocalałe z bitwy pod Lahasusu okręty Floty Sungarskiej, 
na czele z kanonierką „Kiang Heng”. Tymczasem w skład zespołu uderzeniowego 
i desantowego, którym dowództwo Specjalnej Armii Dalekowschodniej wyznaczyło 
zadanie opanowania Fugdinu, wszedł rdzeń Dalekowschodniej Flotylli Wojennej, 
obejmujący 4 monitory, 4 kanonierki, stawiacz min, 3 kutry opancerzone i 2 tra-
łowce. Miały one przy tym eskortować, a następnie wspomagać w trakcie operacji 
desantowej 5 transportowców i 9 barek, na których pokłady załadowano dwa puł-
ki piechoty z 2. Dywizji Strzelców oraz szwadron kawalerii. Charakterystyczne, że 
radzieckim siłom inwazyjnym podporządkowano także operacyjnie grupę lotniczą 
w postaci wodnosamolotów z 63. Samodzielnej Rzecznej Eskadry Lotniczej, rozlo-
kowanych na bazie pływającej „Amur”38.

37 J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 166-168; por. W. Czujkow, op. cit., s. 45-46. W następ-
stwie bitwy pod Lahasusu, głównie wskutek działań radzieckich monitorów „Swierdłow”, „Kras-
nyj Wostok” i „Sun Jat-sen”, Chińczycy utracili 11 października 1929 roku 2 kanonierki rzeczne 
i 2 uzbrojone parowce. Ponadto jedna z ich kanonierek została bardzo poważnie uszkodzona, 
a w ręce zdobywców wpadła również pływająca bateria „Tung I” („Dun I”), 9 barek, 2 motorów-
ki oraz 40 dział i ciężkich karabinów maszynowych. Straty chińskie w ludziach miały przy tym 
wynosić 964 zabitych i rannych, przy 275 zabitych i rannych po stronie radzieckiej. Por. K. Strel-
bickij, op. cit., s. 23-25; J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 168.

38 K. Strelbickij, op. cit., s. 23; por. J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 168. Podstawowym ty-
pem samolotu bojowego stosowanego w 1929 roku przez Armię Czerwoną pozostawał R (Raz-
wiedczik) – 1, czyli „Rozpoznawczy-1”, jeden z pierwszych zresztą produkowanych w ZSRR 
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Przeprowadzone niebawem, bo w dniach 30 października – 1 listopada 1929 
roku operacja desantowa na Sungarii okazała się niezwykle spektakularnym, a zara-
zem efektywnym przedsięwzięciem militarnym, potwierdzającym dobitnie niemałą 
sprawność bojową dalekowschodnich wojsk Armii Czerwonej. Pomimo bowiem 
ciężkich warunków marszowych, jakie stwarzały spadek poziomu wody i gwałtow-
ne obniżenie temperatury powietrza, jak również związane z tym oblodzenie pokła-
dów i zalegająca na rzece kra oraz, dodatkowo, zatopione w charakterze branderów 
na torze wodnym Sungarii przez wycofujące się z Lahasusu do Fugdinu chińskie 
okręty, przemieszczanie się radzieckiego zespołu uderzeniowego przebiegało nad 
wyraz sprawnie. Cała operacja została zorganizowana niezwykle starannie, z zamia-
rem kompletnego zaskoczenia przeciwnika. I tak dla przykładu z 30 na 31 paździer-
nika radziecki kuter opancerzony „Bars” desantował między Lahasusu a Fugdinem 
grupę dywersyjną, która uszkodziła łączącą obie miejscowości linię telegraficzno--
-telefoniczną. Równocześnie podobnego typu przedsięwzięcie realizował monitor 
„Lenin”, wysadzając niewielki desant taktyczny w Lahasusu, w celu ponownego 
zajęcia tego miasta i tym samym ewentualnego zabezpieczenia tyłów okrętom ra-
dzieckim kierującym się wprost na Fugdin. Co wymowne, równolegle nad wyraz 
aktywnie operowało radzieckie lotnictwo, przez cały czas skutecznie neutralizując 
jakiekolwiek ruchy zdolnych jeszcze do działań okrętów Flotylli Sungarskiej. W re-
zultacie już 30 października, w następstwie nalotów wodnopłatowców z bazy pły-
wającej „Amur”, na wodach Sungarii między Fugdinem a Fanchyatun (Fanczjatun; 
Anchitun) oraz na redzie samego Fugdinu zatopiono 2 uzbrojone parowce chińskie 
i transportowiec rzeczny, co oznaczało też de facto przypieczętowanie losów całej 
Flotylli Sungarskiej. Ponadto następnego dnia została zatopiona przez radziecki 
wodnosamolot w Fugdin jej jednostka flagowa, kanonierka „Kiang Heng”, będąca 
zarazem ostatnim w rejonie walk chińskim okrętem wojennym, prezentującym re-
alną wartość bojową39.

seryjnie samolotów. Budowany od 1923 do 1933 roku mógł on być wykorzystywany zarówno 
w charakterze maszyny rozpoznawczej, jak i lekkiego bombowca tzw. „bliskiego zasięgu” (bliżnij 
bombardirowszczik). Przy zasięgu bowiem 700 km i prędkości maksymalnej 185 km na godzinę, 
R-1 dysponował dość silnym uzbrojeniem, wynoszącym 3 km 7,62 mm i możliwością przenosze-
nia ładunku bomb o wadze 300 kg. Por. K. Kosminkow, D. Griniuk, Samoljoty stalińskich sokołow. 
Sowietskije samoloty 1920–1945 gg., Sankt-Petersburg 1992, s. 6-7.

39 K. Strelbickij, op. cit., s. 25; por. J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 168-169. Operatywność 
i sukcesy radzieckiego lotnictwa w dniach 30 i 31 października 1929 roku potwierdzają poniekąd 
popularność, jaką cieszyły się wówczas w kręgach dowódczych ZSRR teorie wojennego zasto-
sowania lotnictwa propagowane przez Giulio Douheta. Potwierdzają one również zainteresowa-
nie radzieckiej Armii Czerwonej, a zwłaszcza Floty modnym wtedy bojowym wykorzystaniem 
wodnosamolotów. Wypada zresztą odnotować, że już w 1922 roku zlecono w ZSRR zespoło-
wi „Czerwony Lotnik” opracowanie projektu latającej łodzi, którą zbudowano i oblatywano do 
wios ny 1923 roku, po czym od razu jako M-24 skierowano ją do seryjnej produkcji. Jak zauważył 
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W dniu 31 października również o świcie rozpoczęto atak na Fugdin. Desant 
na to miasto poprzedziła jednak kilkugodzinna wymiana ognia między okrętami ra-
dzieckimi zespołu uderzeniowego a chińskimi bateriami nadbrzeżnymi. Te ostatnie 
stały się jednocześnie obiektem uderzeń radzieckiego lotnictwa. Tymczasem, pod 
osłoną kilkunastu ciężkich dział monitorów „Krasnyj Wostok” i „Sun Jat-sen” oraz 
kanonierek „Krasnoje Znamia” i „Proletarij”, radzieckie trałowce zainicjowały pro-
ces wytyczania przejścia przez pole minowe do miejsc przewidywanych jako punkty 
lądowania desantu. Jakkolwiek przetrałowanie toru wodnego do portu w Fundin nie 
obyło się bez problemów, gdyż podczas jego trwania chińskie baterie uszkodziły ka-
nonierkę „Proletarij” i kuter opancerzony „Bars”, niemniej o wyniku artyleryjskiego 
pojedynku miała zadecydować miażdżąca przewaga ciężkich dział monitorów „Sun 
Jat-sen” i „Krasnyj Wostok”, do których zresztą dołączyły z czasem dwa kolejne – 
„Swierdłow” i „Lenin”. W każdym razie to właśnie pod osłoną ich ognia oraz ognia 
radzieckich kanonierek między godziną 11 a 17 jednostki Specjalnej Armii Dale-
kowschodniej dokonały desantu na Fugdin, wdzierając się też do wieczora wgłąb 
miasta, gdzie rozpoczęły się zażarte uliczne boje. Co prawda na pomoc garnizonowi 
tugdińskiemu dowództwo wysłało silne, najprawdopodobniej dwupłatowe zgrupo-
wanie kawalerii, lecz nie zdołało ono dotrzeć do miejsca przeznaczenia, obrzucone 
gwałtownym ogniem dział radzieckich kanonierek. W rezultacie, do świtu 1 listo-
pada okrążone już niedobitki wojsk chińskich w Fugdin, które w dotychczasowych 
walkach utraciły 300 zabitych i około tysiąca rannych, poddały się i miasto znalazło 
się pod kontrolą radziecką. Po osiągnięciu jednak swych zasadniczych celów, do 
których należała między innymi całkowita likwidacja Flotylli Sungarskiej, już 2 listo-
pada okręty Dalekowschodniej Flotylli Wojennej wraz z towarzyszącymi im siłami 
desantowymi opuściły Fugdin, powracając 6 listopada do bazy40.

przy tym Zbigniew Jankiewicz: „Lotnictwo morskie ZSRR, w tym łodzie latające, znalazły się 
w końcu lat dwudziestych w centrum zainteresowania biur konstrukcyjnych” (idem, Wodnosamolo-
ty. Historia i teraźniejszość, Warszawa 1986, s. 112). Por. idem, Łodzie latające, Warszawa 1972, s. 52; 
R. Kaczkowski, Lotnictwo w działaniach na morzu, Warszawa 1986, s. 44-45.

40 J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 169-170. Wielce symptomatyczny pozostaje w okresie 
walk o Fugdin brak aktywności ze strony lotnictwa chińskiego. Jego obecność, chociażby w pos-
taci jednej-dwóch eskadr, z pewnością ograniczałoby w jakimś stopniu swobodę, z jaką operowa-
ła w dniach 30–31 października na wodach Sungarii atakująca Fugdin flotylla rzeczna. Jest bez-
spornym faktem, że strona radziecka posiadała w powietrzu wyraźną przewagę nad Chińczykami, 
nie wolno jednak zapominać, że zarówno wojska mandżurskie, jak i nankińskie rozporządzały 
własnymi jednostkami lotniczymi, podobnie skądinąd jak niektórzy z chińskich militarystów. Co 
więcej, wiadomo również, że samoloty stosowano z powodzeniem w chińskiej wojnie domowej, 
czego dobitne świadectwo odnajdujemy w trakcie walk, które miały miejsce w maju 1928 roku 
między wojskami Czang Kaj-szeka i Chang Chung-chana (Zhang Zong-changa). Dla przykładu 
wtedy właśnie pilotowane przez „białych” Rosjan samoloty z armii Chang Chung-chana doko-
nały groźnego nalotu bombowego na kwartę przywódcy Kuomintangu w Jinan, w następstwie 
którego też zginęło jego dwóch ordynansów. Por. J. Polit, op. cit., s. 180.
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Operacja fugdińska kończyła w rzeczywistości tę fazę konfliktu o KWŻD, którą 
charakteryzowały, jak to doskonale ujął Wasilij Czujkow, „krótkie kontruderzenia” 
na koncentrujące się w strefie nadgranicznej wojska chińskie41. Pozostaje naturalnie 
kwestią otwartą, do jakiego stopnia osiągnięte w trakcie ich realizacji cele okaza-
ły się satysfakcjonujące z punktu widzenia strategicznych interesów Moskwy. Nie 
można wszakże odrzucić kategorycznie i takiej ewentualności, że październikowe 
operacje, w których podstawową rolę odegrały siły radzieckiej flotylli rzecznej, 
miały doprowadzić przede wszystkim do zamierzonej z góry dezorientacji strony 
chińskiej. Pomijając już sam fakt zakłócenia koncentracji wojsk przeciwnika, sto-
sunkowo ograniczony i doraźny charakter działań radzieckich z października 1929 
roku mógł w pewnej mierze sam przez się zachęcić stronę przeciwną do podjęcia 
bardziej aktywnych i zdecydowanych działań, a to z kolei stwarzało Specjalnej Armii 
Dalekowschodniej idealne wprost warunki do wprowadzenia własnego, tym razem 
w pełnym tego słowa znaczeniu, druzgocącego uderzenia42.

Pozostaje faktem, że w początkach listopada rozlokowane wzdłuż granicy – 
w rejonie stacji kolejowej Manzhouli (Mandżuria) oraz miasta Sziwejsian (Sziwej), 
nad rzeką Arguń (Ergun) na wschód od Nerczyńska – wojska chińskie regularnie 
ostrzeliwały się z oddziałami radzieckich pograniczników, wykorzystując w tym 
celu zarówno broń ręczną i maszynową, jak i artylerię. Do szczególnie nasilonych 
incydentów doszło przy tym w okolicach stanic Ołoczyńskiej i Abagatujewskiej. 
Co więcej, od początków listopada do sztabu Specjalnej Armii Dalekowschodniej 

41 W. Czujkow, op. cit., s. 41-42; por. G. Chetagurow, op. cit., s. 26; M. Swirin, A. Bieskurnikow, 
op. cit., s. 50.

42 Historia polityczna..., s. 399; por. Jung Chang, J. Holliday, op. cit., s. 85. Jung Chang i Jon Holli-
day sugerują nawet, że, przygotowując atak na Mandżurię, Stalin: „snuł plany zorganizowania po-
wstania w Mandżurii, zajęcia Harbinu, najważniejszego miasta na północy”, jak również „utwo-
rzenia rewolucyjnego rządu” oraz masakry tutejszych właścicieli ziemskich (op. cit.). Jakkolwiek 
w istocie podobnego rodzaju praktyka stanowiła integralny element strategii wojny rewolucyjnej 
ZSRR, zakładającej przecież nader naiwnie aż do początków lat czterdziestych „polityczne na-
stawienie na bezwarunkowe zbrojne poparcie Armii Czerwonej przez masy pracujące krajów 
kapitalistycznych” (A. Niekricz, 1941 – 22 czerwca, Warszawa 1967, s. 109), niemniej jest mało 
prawdopodobne, by już w 1929 roku Stalin rzeczywiście brał na poważnie możliwość realiza-
cji takiego scenariusza w odniesieniu do Mandżurii. Bardziej zasadne pozostaje przypuszczenie, 
że w owym okresie Moskwa zamierzała po prostu w sposób optymistyczny wykorzystać kon-
trolowaną przez siebie KPCh i jej ekspozytury zbrojne do zainicjowania działań dywersyjnych, 
stanowiących dodatkową formę militarnej presji na rząd w Nankinie i jego mandżurskiego sprzy-
mierzeńca. Charakterystyczne przy tym – co potwierdzają zresztą przywołani wcześniej Jung 
Chang i Holliday – że już 9 października 1929 roku radzieckie Biuro Polityczne wskazywało, iż 
regiony kontrolowane przez Mao Tse-tunga będą w związku z kryzysem w Mandżurii kluczowym 
obszarem działań partyzanckich chińskiej Armii Czerwonej. Por. Jung Chang, J. Holliday, op. cit., 
s. 85; O. Braun, op. cit., s. 22-25; P. Władimirow, Dziennik z rejonu specjalnego Chin z lat 1942–1945, 
Warszawa 1977, s. 24.
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docierały informacje o przemieszczaniu się z głębi Chin, przez Harbin, w kierunku 
na Chajłar chińskiego korpusu, obejmującego trzy dywizje piechoty oraz taktyczne 
związki wspierające. Równocześnie dostrzeżono także ruchy dużego zgrupowania 
nieprzyjacielskich wojsk w kierunku Kraju Nadmorskiego. Uczestniczący w ów-
czes nych wydarzeniach jako oficer do zadań specjalnych przy sztabie Blüchera Wa-
silij Czujkow zauważył jednak, że główną siłę uderzeniową przeciwnika w owym 
okresie konfliktu o KWŻD stanowiły, w gruncie rzeczy, brygady podporządkowa-
ne rządowi w Nankinie i uzupełnione do pełnych stanów etatowych, wyposażone 
w nowoczesną broń piechoty. W ich skład wchodziły po trzy pułki piechoty, bata-
lion saperów, dywizjon artylerii oraz kompania łączności. Jak podkreślił Czujkow, 
odznaczały się one żelazną dyscypliną wojskową, zaś dowodzili nimi profesjonalni 
oficerowie, absolwenci szkół wojskowych. Byli wśród nich i tacy, którzy ukończy-
li założoną w 1924 roku przy znaczącym udziale doradców radzieckich Oficerską 
Akademię Wojskową, zwaną też od przykantońskiej, malowniczej wysepki, na któ-
rej znajdowała się jej siedziba, Akademią Whampoa (inaczej Huangpu)43.

W przeddzień decydującej rozgrywki militarnej z armią Blüchera wojska chińskie 
pozostawały dyslokowane w następujący sposób. Otóż miasto Manzhouli, prze-
kształcone w silny punkt obrony, obsadzała 9. Brygada gen. Liana. Podobnie jak 
ona, z wojsk regularnych rządu nankińskiego wywodziła się również 17. Brygada, 
przeznaczona do obrony miasta Dałaj-nur. Z kolei na granicy, wzdłuż rzeki Arguń, 
zgrupowano oddziały mandżurskiej straży granicznej, które wzmocniono brygada-
mi wojsk prowincjonalnych. Dla przykładu właśnie jedna z takich brygad osłaniała 
stacje kolejowe na odcinku biegnącym od Dałaj-nur do Chajłaru. W tym układzie 
bez wątpienia najpoważniejsze bojowe zgrupowanie chińskie stanowił korpus gen. 
Hu Juj-kuna, dysponujący trzema brygadami piechoty. Ponadto w okolicach miast 
Mishan i Mulin rozlokowano jeszcze dwie brygady kawalerii. Ogółem siły te, szaco-
wane w przybliżeniu na jakieś 12–16 tysięcy bagnetów i szabel, prezentowały sobą 
wcale niemały potencjał militarny, jednak jego wartość poważnie osłabiło przyjęte 
przez nie ugrupowanie bojowe. Wojska chińskie bowiem zostały faktycznie rozcią-
gnięte wzdłuż linii kolejowej44.

43 W. Czujkow, op. cit., s. 46-47; por. Jung Chang, J. Holliday, op. cit., s. 48; J. Polit, op. cit., s. 80. 
Notabene komendantem Akademii Whampoa w maju 1942 roku został Czang Kaj-szek, który 
piastował wówczas jednocześnie stanowisko szefa Armii Kuomintangu. Por. W. Czujkow, op. 
cit. Co do doboru natomiast chińskich oddziałów skoncentrowanych w początkach listopada 
1929 roku na granicy radziecko-chińskiej, to Czujkow wyraźnie akcentuje, że Czang Kaj-szek, 
przywiązując dużą wagę do ich gotowości bojowej i zwartości oraz: „powodując się wewnętrzny-
mi rozgrywkami (...), kategorycznie odmówił wzmocnienia jednostek mandżurskiego militarysty 
Czang Süe-lianga” (W. Czujkow, op. cit., s. 47).

44 M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 50-51; por. W. Czujkow, op. cit., s. 47-48. Co ciekawe, 
Steven Zaloga sugeruje nawet, że strona radziecka przewidywała możliwość sprowadzenia przez 
Chińczyków na obszar konfliktu pozostających w ich dyspozycji czołgów „Renault”, stąd też 
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Tymczasem siły, jakie miał do dyspozycji Blücher, pod względem liczebności 
ustępowały wojskom chińskim, choć jednocześnie przewyższały je stopniem nasy-
cenia techniki wojennej. Dotyczyło to w szczególności zabajkalskiej grupy ODWA, 
której w planowanych radzieckich operacjach zaczepnych wyznaczono rolę kluczo-
wą. I tak przyjmuje się, że w listopadzie 1929 roku grupa ta liczyła 6091 bagnetów 
piechoty i 1599 szabel kawalerii, wspieranych między innymi przez 88 dział polo-
wych 76,2 mm (nie licząc pułkowych), 32 samoloty, 3 pociągi pancerne i 9 czołgów 
lekkich MS-1 (T-18)45. Organizacyjnie rzecz ujmując, w ramach zabajkalskiej grupy 
operacyjnej znalazły się: permska 21. Dywizja Strzelców (Dalej – DS; rozlokowana 
w Czycie), syberyjska 35. DS, zabajkalska 36. DS, 5. Kubańska Samodzielna Bry-
gada Kawalerii, Dywizjon Kawalerii Buriacko-Mongolskiej, samodzielna kompania 
czołgów, 6. i 25. Oddziały Lotnicze, 26. Lotnicza Eskadra Bombowa, 18. Dywizjon 
Artylerii Korpuśnej, 18. Batalion Saperów (w Czycie) i 1. Kompania Kolejowa. Do-
wództwo nad wspomnianą grupą powierzono, jak wiadomo, Stiepenowi Wostrieco-
wi, który podlegał z kolei ogólnemu kierownictwu ODWA Wasilija Blüchera46.

Wszelkie plany radzieckich działań zaczepnych musiały naturalnie uwzględniać 
dwie okoliczności. Po pierwsze, zbliżającą się nieuchronnie srogą syberyjską zimę, 
która z pewnością utrudniłaby ewentualny przerzut dodatkowych wojsk z central-
nych regionów ZSRR na rosyjski Daleki Wschód, nieodzowny przecież w razie 
dalszej eskalacji konfliktu. Drugą istotną kwestią pozostawały natomiast sukcesyw-
nie ześrodkowujące się w owym okresie w kierunku granicy mandżursko-radziec-
kiej wojska marszałka Czang Süe-lianga, oceniane przez dowództwo ODWA na 
132 tysiące ludzi47. W tej strefie zatem niezbędne było błyskawiczne i zdecydowane 
działanie. Początkowo radzieckie dowództwo brało nawet pod uwagę wariant do-
konania głębokiego obejścia całego chińskiego zgrupowania, przerwanie obrony 
nieprzyjaciela w rejonie Chajłaru, następnie zaś rozbicia jego sił głównych oraz 

między innymi decyzja o użyciu przez Rosjan kompanii własnych czołgów MS-1. Por. idem, The 
Renault..., s.40.

45 M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 50. Przytaczani autorzy podkreślają jednak, że je-
den z dziewięciu dostarczonych jesienią 1929 roku na Daleki Wschód czołgów MS-1 został 
tak poważnie uszkodzony podczas rozładunku, że musiano go rozebrać na części zapasowe, 
które mogły się zresztą okazać przydatne w razie potrzeby remontu innych maszyn. W rezultacie 
podległa Specjalnej Armii Dalekowschodniej samodzielna kompania czołgów miała faktycznie 
rozporządzać nie 9, a 8 wozami bojowymi. Por. ibidem, s. 50-51; S.J. Zaloga, The Renault..., s. 40; 
W. Czujkow, op. cit., s. 49.

46 Ibidem, s. 48; M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 51; G. Chetagurow, op. cit., s. 25-26. Czuj-
kow wskazuje przy tym na fakt, że trzy dywizje piechoty, jakie miała do dyspozycji zabajkalska 
grupa operacyjna, to jest 21., 35. i 36. DS, nie miały „pełnego stanu osobowego” (W. Czujkow, 
op. cit., s. 48).

47 Wojennyj Enciklopediczeskij..., s. 686; por. W. Czujkow, op. cit., s. 45-46; Historia polityczna..., 
s. 399; G. Chetagurow, op. cit., s. 28.
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uderzenia z tyłu na pozostałe punkty oporu, w tym przede wszystkim na Dałaj-nur 
i Manzhouli. Jakkolwiek założenia podobnej operacji, przy pomyślnej rzecz jasna 
jej realizacji, rokowały znakomicie na osiągnięcie szybkiego i pewnego zwycięstwa, 
to jednak z podjęcia wykonania takiego właśnie wariantu działań zaczepnych osta-
tecznie zrezygnowano. Według Czujkowa, który brał udział w operacjach bojowych 
w 1929 roku i oddał Blücherowi i jego sztabowi nieocenione usługi w zakresie 
właś ci we go rozpoznania zarówno militarnych możliwości, jak i zamiarów wojsk 
strony przeciwnej, stało się tak za sprawą braku odpowiednich sił dla wykonania 
podobnie ambitnego przedsięwzięcia. Zdaniem Czujkowa uznano wówczas, że, 
dysponując jedynie trzema słabymi liczebnie dywizjami piechoty o niepełnych sta-
nach i tylko jedną brygadą oraz dywizjonem kawalerii, przeprowadzenie manewru 
głębokiego obejścia na dalekie tyły ugrupowania przeciwnika będzie po prostu na-
zbyt ryzykowne48.

Charakterystyczne w tym kontekście były ówczesne obawy radzieckiego do-
wództwa przed szczególnego rodzaju trudnościami, jakie mógł stworzyć podczas 
realizacji operacji zaczepnej rejon tzw. „Trójrzecza”, tj. zbiegu rzek Amuru, Sungarii 
i Ussuri, gdzie, jak wiadomo, strona chińska formowała oddziały dywersyjne, rekru-
towane spośród rosyjskich białogwardyjskich emigrantów. Wszak właśnie na ob-
szarze wzmiankowanego dorzecza trzech rzek, na północ od Chajłaru, zostały roz-
mieszczone jeszcze za rządów Czang Tso-lina kozackie osady, ewentualne natomiast 
wkroczenie na to terytorium radzieckich wojsk niewątpliwie zmusiłoby usposobio-
nych antykomunistycznie mieszkańców tutejszych stanic do podjęcia zdecydowane-
go i zdeterminowanego oporu. Potwierdził to zresztą wyraźnie w swoich wspomnie-
niach Czujkow, podkreślając, że dla kozackich osadników w Mandżurii ewentualnie 
wejście na obszar, „Trójrzecza” jednostek Armii Czerwonej było „równoznaczne ze 

48 W. Czujkow, op. cit., s. 48; por. T. Krząstek, Wasilij Iwanowicz Czujkow – bohater spod Stalingradu, 
„Mówią Wieki” 1986, nr 11, s. 11; Jung Chang, J. Holliday, op. cit., s. 85. W tym kontekście co 
najmniej mało przekonywająco brzmi twierdzenie Jung Chang i J. Hollidaya, że radziecki atak na 
Mandżurię miał na celu jej opanowanie, a nawet „utworzenie rewolucyjnego rządu” w Harbinie. 
Tym bardziej, że przywoływany przez nich jako argument fakt wtargnięcia oddziałów Blüchera 
„sto dwadzieścia pięć kilometrów w głąb Mandżurii”, trudno uznać za w pełni trafne uzasadnie-
nie wspomnianej tezy. Z punktu widzenia militarnego bowiem, uwzględniając zwłaszcza zaryso-
wujące się w owym okresie już wyraźne teoretyczne fundamenty „głębokiej operacji”, tego typu 
działania ODWA pozostają jak najbardziej zrozumiałe, a co więcej – owo „głębokie wtargnię-
cie” na mandżurskie terytorium należy postrzegać raczej w kategoriach swego rodzaju „długiego 
uderzenia”, zmierzającego do definitywnego i korzystnego dla strony radzieckiej rozstrzygnięcia 
konfliktu. Zajęcie wszakże tak potężnej prowincji, jaką stanowiła Mandżuria, za pomocą tak 
skromnych sił, jakimi dysponował wówczas Blücher, pozostawało wtedy w praktyce kompletnie 
nierealne. Por. Jung Chang, J. Holliday, op. cit.; por. też, Istoria wojennogo iskusstwa, pod red. P.A. Żi-
lina, Moskwa 1986, s. 106.
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śmiercią” i w związku z niniejszym mogli oni „z łatwością przyłączyć się do armii 
chińskiej, stwarzając zagrożenie dla naszych tyłów i dróg komunikacyjnych”49.

W rezultacie dowództwo radzieckie powzięło decyzję o przeprowadzeniu opera-
cji polegającej na wykonaniu uderzeń na mniejszą głębokość. Zakładano przy tym 
obejście ugrupowania nieprzyjaciela z północy i ze wschodu po to, aby najpierw 
zlikwidować jego umocniony garnizon w Dałaj-nur, następnie zaś okrążyć garnizon 
na stacji kolejowej Manzhouli i tym samym rozgromić dyslokowane tutaj taktycz-
ne związki Chińczyków. Przy czym w ramach „grupy obejścia” miały się znaleźć: 
35. Dywizja Strzelców, 5. Samodzielna Brygada Kawalerii i Samodzielny Buriacko--
-Mongolski Dywizjon Kawalerii. W gruncie rzeczy zatem strona radziecka zmie-
rzała do rozbicia wojsk nieprzyjacielskich częściami, dążąc zarazem konsekwentnie 
do takiego rozwoju sytuacji militarnej, by, kierując własne siły przeciwko kolejnym 
chińskim garnizonom, za każdym razem mieć nad wrogiem przewagę liczebną. Na-
der charakterystyczne, że istotną rolę w tak zaplanowanych działaniach wyznaczono 
również zgrupowaniu czołgów MS-1, choć ich udział w nadchodzących walkach 
miał mieć jeszcze poniekąd wysoce eksperymentalny i pionierski de facto charak-
ter, skoro w rzeczywistości to właśnie ODWA po raz pierwszy w historii Armii 
Czerwonej przypadło zorganizowanie na taką skalę współdziałania nacierających 
oddziałów piechoty z czołgami50.

Wersja planu operacji przewidywała, że 21. Dywizja Strzelców wraz z Buriac-
ko-Mongolskim Dywizjonem Kawalerii zwiąże i skutecznie zablokuje od północy 
i zachodu, jak również od południa garnizon w Manzhouli. Tymczasem wspierana 
przez kampanię czołgów 36. Dywizja Strzelców miała uderzać od północy na od-
cinku Manzhouli – Dałaj-nur, w celu przerwania taktycznej i operacyjnej łączności 
między chińską 9. i 17. Brygadą. Co godne podkreślenia, wspomniana dywizja miała 
równocześnie swoje główne natarcie skierować na Dałaj-nur i zablokować tu od 
wschodu mandżurską 9. Brygadę. Niezwykle ważną rolę w omawianym planie wy-
znaczono przy tym 35. Dywizji Strzelców, wykonującej swoje zasadnicze uderzenie 
z północy na południe, na Dałaj-nur. Otóż przewidywano, że jeden z jej batalionów 
opanuje wzgórze Nr 101, znajdujące się w odległości 3–5 km na wschód od Dałaj--
-nur, co doprowadziłoby w konsekwencji do odcięcia drogi odwrotu, prowadzącej 

49 W. Czujkow, op. cit., s. 49; por. też Czu Szao-tang, op. cit., s. 231-232.
50 M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 50; W. Czujkow, op. cit., s. 49; por. G. Chetagurow, op. 

cit., s. 28. Z kolei Chetagurow, utrzymujący, że decyzja rady wojennej Specjalnej Armii Daleko-
wschodniej o przeprowadzeniu operacji zaczepnej wypływała z chęci „wyprzedzenia uderzenia 
wroga”, akcentuje jednocześnie, że: „Zamiar operacji dałajnursko-mandżurskiej, zaplanowanej 
pod kierownictwem Blüchera, polegał na tym, by siłami głównymi dobrze osłonić Czytę i jed-
nocześnie wykonać głęboki manewr na obejście, przedrzeć się na północ od miasta Mandżu-
ria (Manzhouli – A.T.) do miasta Dałaj-nur, rozciąć w ten sposób zgrupowanie nieprzyjaciela 
i zniszczyć je częściami” (G. Chetagurow, op. cit.).
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z wymienionej miejscowości w kierunku na Chajłar. Z jednej strony zdawano sobie 
sprawę, że po ewentualnym zajęciu tego wzgórza, stanowiącego właściwie łagod-
ne wzniesienie, niezwykle trudno będzie siłami jednego tylko batalionu powstrzy-
mać odwrót cofającej się z Dałaj-nur brygady przeciwnika, lecz z drugiej strony 
podjęcie takiego ryzyka pozostawało nieuniknione. Po jesiennym bowiem wylewie 
rzeki Chajłar i jej dopływów, które łączyły pobliskie Dałaj-nur z rzeką Arguń, w po-
czątkach listopada 1929 roku okolica wokół wzgórza 101 została pokryta lodem, 
natomiast samo wzgórze czymś w rodzaju niewielkiej wysepki, niemogącej – przy 
najlepszych nawet chęciach czy to atakujących, czy broniących jej – pomieścić jed-
nostki przekraczającej swoimi rozmiarami batalion piechoty51.

Nader interesująco w zarysowanym powyżej planie potraktowano kawalerię, 
a przede wszystkim jedyny duży związek taktyczny tej broni pozostający w dyspozy-
cji ODWA, to jest 5. Kubańską Samodzielną Brygadę Kawalerii. W rzeczywistości, 
zanim strona radziecka zainicjowała rozstrzygające operacje, ów związek szybki, do-
wodzony przez jednego z najzdolniejszych radzieckich dowódców kawaleryjskich 
młodszego pokolenia, Konstantego Rokossowskiego, i wyposażony między innymi 
w nowoczesną artylerię, nowe wzory karabinów i znaczną ilość ręcznych karabinów 
maszynowych typu DP wz. 28, miał odegrać rolę porównywalną w jakiejś mierze 

51 W. Czujkow, op. cit., s. 49-50. Czujkow nie omieszkał w swoich wspomnieniach uwypuklić też 
słabych stron radzieckiego planu. Za jego największy mankament uznał mianowicie fakt, że plan 
ów nie uwzględnił możliwości przejęcia przez wojska ODWA drogi wiodącej z Manzhouli na po-
łudnie. W rezultacie, zdaniem Czujkowa: „Przeciwnik mógł ją wykorzystać do wycofania się, ob-
chodząc jezioro Dałaj-nur od południa. Jednak droga ta, wiodąca przez gołą, bezwodną pustynię, 
z dala od ludzkich siedlisk, była długa i niebezpieczna. Przewidywaliśmy, że na taki odwrót gen. 
Lian się nie odważy” (ibidem, s. 50). Jednak znacznie bardziej krytyczni co do oceny radzieckich 
przygotowań do listopadowej operacji grupy zabajkalskiej są współcześni badacze rosyjscy. Micha-
ił Swirin i Andriej Bieskurnikow uważają wręcz, że przygotowanie do walki ze strony jednostek 
Armii Czerwonej pozostawało „tradycyjnie bezładne”. Co więcej, ich zdaniem dowódca grupy 
zabajkalskiej, Wostriecow nie zrobił praktycznie nic w celu prawidłowego przygotowania operacji. 
Dla przykładu, choć wojska wspomnianej grupy operacyjnej były wspierane między innymi przez 
eskadrę lotnictwa oraz lotniczy pododdział rozpoznawczy, którymi dowodził dowódca lotnictwa 
ODWA Kisz, to jednak na przestrzeni trzech miesięcy poprzedzających rozstrzygające starcie nie 
dokonano właściwego rozpoznania lotniczego pozycji chińskich. W rezultacie doprowadziło to 
do sytuacji, w której już podczas walk czerwonoarmiści mieli napotkać nieprzyjacielskie umocnie-
nia tam, gdzie ich obecności kompletnie się nie spodziewano. Dotyczyło to również elementów 
chińskiej obrony przeciwpancernej, by wspomnieć przygotowane przez obrońców rowy przeciw-
czołgowe. Ponadto, zdaniem Swirina i Bieskurnikowa, sekretność przygotowań do listopadowej 
ofensywy została przez stronę radziecką doprowadzona do absurdu, czego najlepszym świadec-
twem był epizod związany z działaniami 36. DS. Otóż jej dowódca, jak podają wzmiankowani 
autorzy, został zmuszony do tego, by: „osobiście uganiać się, z wywieszonym językiem, po zamar-
zniętym stepie zaledwie na dwie godziny przed przystąpieniem do walki w poszukiwaniu swoich 
zbłąkanych samochodów z zapasami amunicji (którym nie wskazano wyraźnie punktu, do którego 
powinny przybyć)”. Por. M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 51; W. Czujkow, op. cit., s. 50.
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do tej, jaką odegrały wielkie radzieckie związki konne w latach wojny domowej 
i wojny z Polską. W rezultacie, ześrodkowana najpierw we wsi Abagajtujewska, bry-
gada ta od samego początku swojej obecności na obszarze konfliktu wzięła bardzo 
aktywny udział w działaniach, dokonując dla przykładu wypadów na terytorium 
nieprzyjaciela, stanowiących ewidentną formę rozpoznania w walce terenu przy-
szłej ofensywy radzieckiej52. Niemniej, w zapoczątkowanej tego typu działaniami 
już 6 listopada 1929 roku trzeciej, największej i zarazem decydującej operacji za-
bajkalskiego ugrupowania wojsk OWDA 5. Kubańskiej SBK wyznaczono znacznie 
poważniejsze zadania. Brygada ta miała w pierwszej fazie działań przemaszerować 
wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Arguń, następnie przeprawić się przez nią i ude-
rzeniem przez wzgórze 101 osiągnąć południowy skraj Dałaj-nur oraz od południa 
zaatakować wspomnianą miejscowość i stację kolejową. Przewidywano ponadto 
działanie dywersyjne pododdziałów brygady na tyłach dałajnurskiego zgrupowania 
nieprzyjaciela, a po opanowaniu Dałaj-nur – również ewentualny pościg za pozosta-
łościami rozbitych już wojsk chińskich53.

Główne uderzenie radzieckich wojsk poprzedziło w dniu 15 listopada prze-
niesienie się grupy dowódców ODWA, na czele z Blücherem, z Chabarowska na 
znajdującą się w bezpośredniej bliskości teatru przyszłych działań stację kolejową 
Dauria. W tym samym też dniu jednostki zabajkalskiej grupy operacyjnej Wostrie-
cowa rozpoczęły zajmowanie pozycji wyjściowych do ataku, zaś we wsi Abagajtuj 
nad rzeką Arguń, znajdującej się w odległości zaledwie kilometra od granicy, roz-
lokowano armijny sztab. Co przy tym charakterystyczne, w celu uniemożliwienia 
przeciwnikowi obserwacji, wszelkie ruchy i przemieszczania oddziałów odbywały 
się skrycie, z zasady nocą, zgodnie z wcześniej ustalonymi trasami przemarszu54. 

52 T. Konecki, Konstanty Rokossowski, Warszawa 1972, s. 32; I. Bagramian, Sławni dowódcy, War-
szawa 1989, s. 122; P.P. Wieczorkiewicz, Rokossowski, „Mówią Wieki” 1987, nr 7, s. 3; G. Chetagu-
row, op. cit., s. 20-27; por. też R. Maksymowicz, Ręczny karabin maszynowy DP, Warszawa 1971, s. 5. 
Doskonałym przykładem tego typu działania stało się, określone przez Chetagurowa mianem 
„kroku odwetowego”, uderzenie 5. SBK na umocniony garnizon chiński z Sziwejsian, obejmu-
jący w przybliżeniu batalion żołnierzy, dokonane siłami 73. Pułku Kawalerii wspieranego przez 
baterię artylerii. W następstwie zginęło 77 i zostało rannych 62 żołnierzy chińskich, zaś – jak 
podaje bezpośredni uczestnik ataku na Sziwejsia, Chetagurow – w opanowanej przez dwa szwad-
ro ny 73. Pułku twierdzy: „Zdobyto dwa działa, 6 miotaczy bomb, 10 karabinów maszynowych, 
300 karabinów, ponad 1000 pocisków do miotaczy bomb i 720 pocisków artyleryjskich granatów 
ręcznych, 100 skrzynek naboi karabinowych, znaczne zapasy mąki, kaszy jaglanej i ryżu. Broń 
przekazaliśmy pogranicznikom, a żywność – mieszkańcom Ołoczyńskiej. Twierdza została wysa-
dzona w powietrze” (G. Chetagurow, op. cit., s. 26-27). Por. też W. Czujkow, op. cit., s. 46.

53 W. Czujkow, op. cit., s. 50; por. G. Chetagurow, op. cit., s. 28; T. Konecki, op. cit., s. 32-33.
54 W. Czujkow, op. cit., s. 50-51; por. G. Chetagurow, op. cit., s. 28. Czujkow wspomina ponadto, 

że jeszcze 16 listopada dowództwo ODWA „dokonało przeglądu pozycji wyjściowych do na-
tarcia, przeprowadziło rekonesans terenu, wzmogło obserwację pozycji chińskich, a następnie 
zapoznało się z decyzjami dowódców dywizji i zatwierdziło je” (W. Czujkow, op. cit., s. 51). 
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Skądinąd całość owych bezpośrednich przygotowań do operacji miała przebiegać 
w niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych, co – jak zobaczymy już nie-
bawem – wpłynęło także na stopień efektywności wykorzystania radzieckiej broni 
pancernej. W połowie listopada 1929 roku bowiem, na bezśnieżnym jeszcze Za-
bajkalu panowały siarczyste mrozy i wiały porywiste, przenikliwe wiatry stepowe. 
Radzieccy żołnierze byli ubrani w ciepłe kożuszki, półkorzuszki i walonki, jednak ta 
ciężka odzież zimowa krępowała ruchy i tym samym utrudniała przemarsze55.

Wyznaczone na 17 listopada generalne natarcie miało rozpocząć się o świcie 
godzinnym przygotowaniem artyleryjskim, wspartym z powietrza uderzeniami lot-
nictwa. Tymczasem okazało się, że pomimo podjęcia tak sekretnych przygotowań 
do ofensywy nie była ona bynajmniej dla strony chińskiej kompletnym zaskocze-
niem. Wszystko wskazuje też na to, że dowództwo chińskie zdołało dowiedzieć się 
o ruchach oddziałów radzieckich, gdyż wiele pozycji obronnych Chińczyków było 
dobrze przygotowanych, a obsadzające je jednostki chińskie gotowe do odparcia 
ataku. Świetnie ilustruje to obraz umocnień, jakie wznieśli oni w rejonie stacji Dałaj- 
-nur, szczególnie od północy. Drogę na Abgajtujewsk zabezpieczono trzema liniami 
okopów o pełnym profilu, między którymi zostały umieszczone solidne blokhauzy 
z osłonami z szyn i podkładów kolejowych oraz dodatkowym nasypem zamarzniętej 
ziemi, sięgającym do 1 m wysokości. Niemniej od południa chińskie umocnienia nie 
prezentowały się już tak okazale, jako że obrońcy mieli tu ogółem dwie linie okopów, 
zaś od wschodu miejscami tylko jedną. W rezultacie kluczem do utrzymania pozycji 
w rejonie stacji Dałaj-nur – Dałajnurskie Kopce – miało okazać się wzniesienie 
o wysokości 269,8 m, osłaniające podejście do stacji od wschodu. I rzeczywiście, to 
właśnie późniejsze zdobycie wzmiankowanego wzniesienia przez radziecką kolumnę 
obejściową doprowadziło do utraty przez Chińczyków stacji Dałaj-nur. Przy czym 
należy podkreślić, że obrońcy na spodziewanym kierunku głównego uderzenia, ku 
późniejszemu niejakiemu zaskoczeniu atakujących oczekiwali jednak zastosowania 
przez nieprzyjaciela czołgów lub samochodów pancernych. W związku z niniejszym 
też opasali oni tutaj swoje pozycje trzy-, czterometrowym rowem przeciwczołgo-
wym o głębokości do 2,5 metra. Co więcej, część artylerii Chińczyków wydzielono 
do bezpośredniego strzelania na wprost, zaś ich piechota w znacznej mierze została 

Jednak zarówno przeprowadzony wówczas przez dowództwo Specjalnej Armii Dalekowschod-
niej rekonesans terenu natarcia, jak i „wzmożona” obserwacja pozycji przeciwnika okazały się 
niedostateczne, co potwierdza fakt, iż gdy nazajutrz ruszyło natarcie 36. DS wspieranej przez 
czołgi MS-1, to atakujący napotkany na swojej drodze rów przeciwczołgowy uznali – zgodnie 
zresztą z uzyskanymi wcześniej informacjami – za pierwszą linię nieprzyjacielskich okopów. 
W konsekwencji ani radziecka piechota, ani czołgi nie zostały wyposażone w odpowiednie środ-
ki do ich przekroczenia. Por. M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 51.

55 G. Chetagurow, op. cit., s. 28; W. Czujkow, op. cit., s. 50-51; M. Swirin, A. Bieskurnikow, 
op. cit., s. 51.
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wyposażona w granaty. Obrońcy nie rozmieścili natomiast przed swoimi pozycjami 
żadnych wielorzędowych zasieków z drutu kolczastego, co bez wątpienia poważnie 
utrudniałoby swobodę działań nacierających wojsk radzieckich56.

Tymczasem, jak już wspomniano, radzieckie przygotowania do rozstrzygającej 
batalii 1929 roku były dalekie od ideału. Unaoczniły to zresztą pierwsze godziny 
operacji, rozpoczętej 16 listopada o godzinie 23.00, kiedy jednostki uderzeniowe 
ODWA, wykorzystując jasną poświatę księżyca, zainicjowały przemieszczanie się 
na pozycje wyjściowe. Ponieważ w przeddzień ataku panował srogi mróz, wszystkie 
drogi przypominały łyżwiarskie bieżnie, a pola rozległe lodowiska. Dezorientację 
oddziałów przystępujących do natarcia pogłębiał fakt, że ich dowódcy nie mie-
li doświadczenia w prowadzeniu działań nocnych. Stąd pododdziały wyznaczone 
do obejścia stacji Dałaj-nur często błądziły, zaś jeden z batalionów, posuwający się 
w ariergardzie kolumny najzwyczajniej zboczył z namierzonej marszruty w kierun-
ku zachodnim, wpadając niebawem pod niszczycielski ogień chińskich karabinów 
maszynowych i ponosząc wskutek tego duże straty. W ten sposób przegrupowanie 
radzieckich jednostek uległo opóźnieniu, a po jego zakończeniu bataliony musiały 
ruszyć do ataku bez jakiegokolwiek odpoczynku. Nie lepsza była sytuacja towa-
rzyszącej 36. Dywizji Strzelców kompani czołgów MS-1. Jej dowódca bowiem, na-
wet już po przystąpieniu do działań, nie otrzymał rozkazu potwierdzającego udział 
w nim podporządkowanego mu oddziału, zaś jego ogólna wiedza co do celu plano-
wanego ataku ograniczała się de facto do znajomości punktu wyznaczonej kompanii 
marszruty. Co gorsza, czołgi nie były odpowiednio zaopatrzone w paliwo i nie po-
siadały właściwie pocisków do dział, a gdy uwzględnić jeszcze fakt, że trzy spośród 
nich nie miały karabinów maszynowych, to okaże się, iż połowa wozów bojowych 
oddziału pozostawała w praktyce nieuzbrojona. Na domiar złego, jej dowódca nie 
dysponował mapą rejonu działań bojowych i stąd nie powinno specjalnie dziwić, że 
podczas nocnego marszu czołgi kompanii pogubiły się i w konsekwencji do wyzna-
czonego im punktu docelowego dotarły jedynie cztery maszyny MS-1. Tu zresztą 
czołgi zatankowano, a ponadto każdy z nich otrzymał po 40 pocisków do działa57.

Naturalnie ową nieudolność, którą znamionowały poczynania samodzielnej kom-
panii czołgów MS-1, wyznaczonej do wsparcia natarcia radzieckiej piechoty w trak-
cie listopadowej ofensywy wojsk ODWA, można w jakiejś mierze wytłumaczyć pio-
nierskim poniekąd charakterem całego przedsięwzięcia. Po raz pierwszy wszak od 

56 A. Bieskurnikow, op. cit.; por. W. Czujkow, op. cit., s. 51. W kontekście chińskich przygotowań 
w zakresie obrony przeciwpancernej należy ocenić jako niedopatrzenie, jeśli nie błąd nawet, brak 
ewentualnego wykorzystania w charakterze ruchomego odwodu przeciwpancernego kompanii 
własnych czołgów „Renault”. Por. S.J. Zaloga, The Renault..., s. 40.

57 M. Swrin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 51-52. Przy czym Swirin i Bieskurnikow zauważają, że 
przewidziany na każdy czołg MS-1 bojowy komplet artyleryjskiej amunicji wynosił 96 pocisków. 
Por. też W. Czujkow, op. cit., s. 51; J. Magnuski, Wozy bojowe 1914–1964, Warszawa 1964, s. 415.
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zakończenia wojny z Gruzją oddział radzieckich czołgów miał uczestniczyć w real-
nej walce, współdziałając na polu bitwy z piechotą. Przewidywane przy tym działania 
miano obecnie przeprowadzić na większą skalę niż w początkach lat dwudziestych, 
a ponadto za pomocą nowocześniejszych modeli czołgów niż te pochodzące z koń-
ca pierwszej wojny światowej. Przy czym sam sposób wykonania planowanego ataku 
nie wyróżniał się wyjątkowym nowatorstwem. W rachubę nie wchodziło bowiem 
jeszcze spektakularne wprowadzenie uderzających czołgów w utworzone podczas 
walki wyłomy, zaś ich podstawowym zadaniem pozostawało nadal przerwanie nie-
przyjacielskiej obrony oraz osłona nacierającej wraz z nimi tyraliery piechoty. Zgod-
nie z planem działań bojowych ODWA 8 czołgów MS-1 winno było w tradycyjny 
sposób wesprzeć w dniu 17 listopada 1929 roku atak 107. Pułku Strzelców (dalej 
– 107. PS). Jednak bezład organizacyjny poprzedzający radziecką ofensywę siłą rze-
czy radykalnie skomplikował jej przebieg, włączając w to również jakość działań 
uczestniczących w niej czołgów. Chociaż około godziny 10.00 103. PS i 5. Kubańska 
SBK rozpoczęły natarcie na północny i południowy sektor obrony stacji Dałaj-nur, 
a 107. i 108. PS zaatakowały jednocześnie na kierunku głównym, to nacierające pod-
oddziały nie otrzymały, nie licząc artylerii pułkowej, żadnego poważniejszego wspar-
cia artyleryjskiego. Co więcej, do momentu rozpoczęcia działań bojowych zbłąkane 
nocą czołgi MS-1 nie zdołały połączyć się ze swoją kompanią i w rezultacie w pasie 
natarcia 36. DS atak jej pododdziałów wspomagały czołgi w sile ledwie plutonu. 
Należy jednak podkreślić, że podczas uderzenia na chińskie umocnienia sprawiały 
się one nad wyraz dobrze, chociaż w trakcie boju czołgi oderwały się faktycznie od 
swojej piechoty. Pragnąc bowiem uniknąć trafień ze strony chińskiej artylerii, rozwi-
nęły one zbyt dużą prędkość i w efekcie towarzyszący im czerwonoarmiści nie byli 
po prostu w stanie za nimi nadążyć. Cel tego w sumie mocno zaimprowizowanego 
natarcia został jednak osiągnięty, zaś w jego następstwie zdobyto chińskie umocnie-
nia niedaleko od pagórków Nr 9 i „Żelazna” (Żeleznaja)58.

Wkrótce radziecka kompania czołgów ponownie wznowiła swoje działania. Tym 
razem jednak miało uczestniczyć w nich już 6 maszyn MS-1, jako że 2 spośród za-
ginionych dotąd czołgów zdołały dołączyć wreszcie do oddziału. Około południa 

58 M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 52; por. W. Czujkow, op. cit., s. 51-52. Nie można 
zapominać, że czołgi MS-1 osiągały prędkość w granicach 16 km na godz., co oznaczało, że 
były dwukrotnie szybsze od swoich poprzedników i protoplastów zarazem, francuskich czołgów 
„Renault”. W rezultacie osiągi MS-1 czyniły zeń wóz bojowy, bardziej mobilny i w znacznie więk-
szym stopniu przydatny do działań typu manewrowego. Potwierdzają to zresztą wspomnienia 
Czujkowa. Stwierdził on w nich mianowicie, że pojawienie się czołgów na polu walki stanowiło 
wstrząs dla wielu czerwonoarmistów, którzy „znali je wówczas tylko z opowiadań”, „nie nadąża-
li” za nimi i „jak zaczarowani patrzyli na ziejące w ruchu ogniem stalowe cielska”. Czujkow uznał 
przy tym, że strona radziecka mogła już 17 listopada „błyskawicznie rozwinąć ten sukces, gdyby 
sprawniej było zorganizowane współdziałanie czołgów i piechoty”, lecz „radzieckie jednostki nie 
spodziewały się takiego efektu” (W. Czujkow, op. cit., s. 52).
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ruszył on też do śmiałego natarcia na główną rubież zachodniego sektora chiń-
skiej obrony, za nim natomiast posuwały się bataliony 107. PS. Rozpędzone czołgi 
musiały niebawem wyhamować przed rowem przeciwczołgowym. Dotyczyło to 
zresztą także towarzyszących im żołnierzy 107. Pułku. Jak bowiem wiadomo, ataku-
jący nie spodziewali się napotkać tutaj podobnej przeszkody, stąd nie rozporządzali 
w praktyce żadnymi podręcznymi środkami do ich pokonania. W konsekwencji po 
intensywnej, ale i bezużytecznej w gruncie rzeczy wymianie ognia z Chińczykami 
czołgi zawróciły na południe, kierując się na odcinek natarcia 108. PS. Co prawda, 
przeciwnik dysponował tu dobrze zorganizowaną obroną przeciwpancerną w pos-
taci między innymi wyznaczonych specjalnie do zwalczania czołgów dział, jednak 
ich ogień okazał się wyjątkowo nieskuteczny. Co przy tym zaskakujące, samo po-
jawienie się czołgów wywołało wśród Chińczyków nie tyle panikę, ile ogromne 
zdziwienie. Czujkow, który wspólnie z Blücherem śledził atak czołgów na punkcie 
obserwacyjnym, relacjonował: „Przez lornetki widzieliśmy, jak na widok naszych 
czołgów chińscy żołnierze i oficerowie niemal do połowy podnosili się z okopów. 
Sądziliśmy, że zaczną w popłochu uciekać, ale zdziwienie okazało się tak silne, że 
sparaliżowało wolę i wyeliminowało strach”59.

Czujkow skądinąd, jako bezpośredni świadek i uczestnik wydarzeń 17 listopa-
da 1929 roku, nad wyraz pozytywnie ocenił rolę, jaką odegrały w nich radzieckie 
czołgi. Zgodnie z tym, co zanotował w swoich wspomnieniach, miały one bez prze-
szkód dotrzeć do pozycji chińskich i otworzyć ogień wzdłuż okopów, co ponoć 
tak wystraszyło obrońców, że rozpoczęli w końcu paniczny odwrót. Jego zdaniem 
czołgi bez jakichkolwiek strat przetrwały nieprzyjacielską obronę, a posuwający się 
za nimi czerwonoarmiści wdarli się do chińskich okopów. To ostatnie działanie, 
według niego, było błędem, gdyż radziecka piechota straciła w ten sposób zbyt wie-
le czasu na oczyszczanie terenu, zamiast niezwłocznie ruszyć za napierającymi do 
przodu czołgami. Tymczasem czołgi po przejechaniu 5 km w kierunku Dałaj-nur, 
obawiając się dalszego manewrowania na wrogich tyłach bez asekuracji piechoty, 
wstrzymały swój dalszy pochód. Niemniej do tego momentu udało im się dotrzeć 
do linii kolejowej i przeciąć ją na styku między Manzhouli i Dałaj-nur. Podsumowu-
jąc zatem pierwszy dzień uczestnictwa czołgów w listopadowej operacji zaczepnej 
zabajkalskiej grupy ODWA, Czujkow ocenił, iż co prawda pododdziały radzieckiej 
piechoty ruszyły za nimi z pewnym opóźnieniem, lecz to właśnie natarcie czołgów 
miało sparaliżować przeciwnika do tego stopnia, że ułatwiło następnie piechocie, 

59 W. Czujkow, op. cit.; por. M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 52. Należy zresztą pamiętać, że 
w latach dwudziestych bojowe zastosowanie czołgów było zjawiskiem niezwykle rzadkim. Obok 
konfliktu o KWŻD w Mandżurii bowiem, miejscem najbardziej spektakularnego ich wykorzysta-
nia pozostawało Maroko, gdzie w latach 1921–1925 czołgi „Renault” FT uczestniczyły – zarów-
no w ramach wojsk hiszpańskich, jak i przede wszystkim francuskich – w walkach kolonialnych 
przeciwko berberyjskim powstańcom. Por. S.J. Zaloga, The Renault..., s. 39-40.
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i to w znaczącym stopniu, likwidację jego poszczególnych punktów oporu. Tym sa-
mym, jak konstatuje Czujkow: „mimo że tempo natarcia zostało zwolnione, zadanie 
rozczłonkowania chińskich garnizonów w miastach Mandżuria (Manzhouli – A.T.) 
i Dałaj-nur zostało wykonane”60.

Omawiając przebieg ofensywy w dniu 17 listopada, nie sposób pominąć działań 
5. Kubańskiej SBK, stanowiącej, jak wiadomo, jedyny wielki kawaleryjski związek 
taktyczny wchodzący w skład zabajkalskiej grupy operacyjnej. Otóż już przed świ-
tem pierwszego dnia operacji brygada wraz z batalionem z 35. DS przedostała się po 
lodzie skrycie do wzgórza 101 i opanowała je błyskawicznym atakiem. Wychodząc 
przy tym na nieprzyjacielskie tyły, wydzieliła ona ze swojego składu półszwadron 
w celu zniszczenia przewodów telegraficznych i telefonicznych, zapewniających 
łączność między garnizonem Dałaj-nur i Harbinem. Kiedy czołowe szwadrony 
brygady wtargnęły na linię kolejową Dałaj-nur – Harbin, niespodziewanie natknęły 
się tutaj na chiński pośpieszny wojskowy pociąg towarowy, przemieszczający się 
ze stacji Manzhouli przez Dałaj-nur do Harbinu. Dowódca brygady, Rokossowski, 
nakazał wówczas niezwłocznie rozwinąć baterię dział i dokonać ostrzału jego lo-
komotywy, co doprowadziło przy drugiej salwie do jej trafienia i unieruchomienia. 
Okrążony wkrótce potem przez konne szwadrony brygady chiński skład kolejowy 
wpadł w ręce radzieckich kawalerzystów, a wraz z nim i licznymi jeńcami Rosjanie 
zdobyli również ważne dokumenty przeciwnika61.

60 W. Czujkow, op. cit., s. 53. Relacja Czujkowa, jakkolwiek cenna, niemniej zawiera pewne nie-
ścisłości. Po pierwsze, podaje on błędnie, że w ówczesnych działaniach wzięło udział 10, a nie 
8 czołgów. Po drugie, z jego wspomnień wynika, że operowały one w zwartej grupie. Por. ibidem, 
s. 52-53. Tymczasem w dniu 17 listopada radzieckie czołgi z pewnością operowały w rozpro-
szeniu. Wiadomo bowiem, że tuż przed planowanym rozpoczęciem ataku dwa ze zbłąkanych 
czołgów MS-1 krążyły po zalodzonym polu aż do chwili, gdy skończyła im się benzyna. Jeden 
z nich miał połączyć się z resztą swojej kompanii dopiero wieczorem, drugi zatrzymał się pod-
czas próby przejazdu z powodu uszkodzenia skrzyni biegów. Dwa kolejne czołgi znalazły się 
natomiast w dyspozycji sachalińskiego 106. Pułku, a jako że nie posiadały one zapasów amunicji, 
to wsparły atak jego żołnierzy podjęty na chińskie umocnienia nieopodal rozstaju dróg w Ab-
gatuj za pomocą swoich „gąsienic i zastraszającego wyglądu”. Wszak w tej niekonwencjonalnej 
roli sprawdzały się one nad wyraz dobrze, gdyż ich dowódcy wykorzystali swoje maszyny jako 
ruchomą osłonę dla atakującej piechoty, chroniąc ją przed ogniem z broni maszynowej i ręcznej 
Chińczyków. Przy czym w trakcie tych walk oba czołgi uległy uszkodzeniu, choć jeden z nich 
zdołano do wieczora naprawić i tym samym przywrócić do stanu używalności. Jednak już sam 
fakt ich uszkodzenia kwestionuje wiarygodność przekazu Czujkowa, sugerującego przecież, że 
przerwanie przez radzieckie czołgi nieprzyjacielskiej obrony odbywało się „bez jakichkolwiek 
strat”. Ibidem, s. 52; por. M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 52.

61 G. Chetagurow, op. cit., s. 28-19; por. W. Czujkow, op. cit., s. 53; T. Konecki, op. cit., s. 33. 
Informację o tym podaje bezpośredni uczestnik zdobycia pociągu, Chetagurow. Twierdzi on 
mianowicie, że: „Wśród wziętych do niewoli znalazł się także generał, kurczowo przyciskający do 
piersi wypchaną teczkę. Zaprowadzono go do Rokossowskiego. Z teczki jeńca wyciągnięto waż-
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Po zdobyciu pociągu i przekroczeniu linii kolejowej jednostki brygady szybkim 
manewrem osiągnęły południowy skraj miasta Dałaj-nur i tym samym znalazły się 
na tyłach nieprzyjacielskiej 17. Brygady Piechoty, broniącej dałaj-nurskiego węzła 
obrony. Niebawem też jej pododdziały, wspomagane ogniem artylerii, zainicjowały 
kontrataki na jednostki radzieckiej kawalerii. W walkach, jakie się wówczas wywiąza-
ły, wyróżniły się zarówno 73. Pułk Kawalerii Brygady Rokossowskiego, odpierający 
napór nieprzyjacielskiej piechoty, jak i jej 75. Pułk, który starł się z dużymi siłami 
konnicy przeciwnika oraz poniósł w tych zmaganiach poważne straty, wynoszące 70 
ludzi, wśród których znalazł się także najlepszy dowódca szwadronu 75. Pułku, Pi-
lopienko62. Równocześnie ze wspomnianymi działaniami 5. Kubańskiej SBK ważne 
zadania, zgodne z wyznaczonymi jej na dzień 17 listopada rozkazami, realizowały 
pododdziały 35. DS. I tak, wydzielony z niej batalion zajął wzgórze 101 i umocnił 
się na nim wraz z towarzyszącą mu barierą artylerii. Pozostałe jednak oddziały 35. 
DS nie zdołały przełamać z marszu obrony chińskiej. Niemniej u schyłku dnia, 
w następstwie działań wszystkich uczestniczących w operacji grupy zabajkalskiej 
związków taktycznych, w zupełnym okrążeniu znalazły się dwie nieprzyjacielskie 
brygady, co oznaczało jednocześnie konieczność przejścia przez wojska ODWA do 
drugiego etapu operacji, a mianowicie całkowitej likwidacji chińskich garnizonów 
w miastach Dałaj-nur i Manzhouli63.

Jednak to przejście do kolejnego etapu operacji nie obyło się bez pewnych kon-
trowersji, co stanowiło konsekwencję zaniepokojenia Moskwy o dalszy przebieg 
działań militarnych. Dla przykładu, wieczorem 17 listopada ówczesny „wojennar-
kom” Kliment Woroszytow, przejawiający w owym okresie jeszcze pewne oznaki 
samodzielności i niezależności sądów, w rozmowie ze sztabem Blüchera wyraził 
obawę, czy wojska ODWA są w stanie wykonać zadanie rozczłonkowania zgru-
powania chińskiego. Co więcej, zasugerował on nawet ewentualność wycofania się 

ne dokumenty, dotyczące awanturniczych planów chińskich militarystów zamierzających zgarnąć 
radzieckie Zabajkale” (G. Chetagurow, op. cit., s. 29).

62 G. Chetagurow, op. cit., s. 29; por. W. Czujkow, op. cit., s. 53; T. Konecki, op. cit., s. 33. Jak sko-
mentował przy tym ostateczny wynik tych walk Chetagurow: „Dopiero wieczorem 5. Kubańska 
Brygada Kawalerii razem z przybyłymi jednostkami 36. Zabajkalskiej Dywizji Strzelców opa-
nowały stację Dałaj-nur i przylegające do niej osiedle kolejarzy. Siły główne brygady obsadziły 
rubież Fazan-Nas-Kriwa, wysyłając ubezpieczenia w kierunku twierdzy Lubensjań” (G. Chetagu-
row, op. cit., s. 29).

63 W. Czujkow, op. cit., s. 53. Następująco zobrazował tę sytuację Chetagurow, który, omawiając 
sukcesy własnej brygady w pierwszym etapie listopadowej operacji wojsk ODWA, zauważył: 
„W tym czasie 36. Dywizja Strzelców wyszła na południowy odcinek mandżurskiego rejonu 
umocnionego i połączyła się tam z 21. Permską Dywizją Strzelców, blokującą już rejon umoc-
niony od zachodu i południowego-zachodu. W ten sposób w okrążeniu znalazło się cale dałaj-
nursko-mandżurskie zgrupowanie nieprzyjaciela. Miało ono odcięte wszystkie drogi odwrotu” 
(G. Chetagurow, op. cit., s. 30).
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sił radzieckich na własne terytorium i ograniczenia tym samym działań wojennych 
do przeprowadzonych już operacji. Wątpliwości Woroszyłowa nie były przy tym 
bezzasadne. Nie można wszak zapominać, że ODWA nie rozporządzała wtedy od-
powiednią ilością środków walki niezbędnych dla zadania nieprzyjacielowi błyska-
wicznego i zarazem druzgocącego ciosu, co w szczególności dotyczyło artylerii. 
Niedostatki w tej dziedzinie wykluczały zmasowanie ognia, nieodzowne dla doko-
nania szybkich i zdecydowanych przełamań. Co prawda jakimś wyjściem z sytuacji 
pozostawało wykorzystanie w tym celu kilku dywizjonów artylerii ciężkiej, lecz nie 
dysponowano de facto dostatecznym czasem na pociągnięcie ich na pozycje. W tym 
układzie Blücher mógł polegać jedynie na błyskawicznym manewrze, sprowadzają-
cym się do zaskakującego przegrupowania wojsk i umiejętnej koncentracji przewa-
żających sił na poszczególnych odcinkach frontu. Ostatecznie, pomimo wątpliwości 
zarówno Moskwy, jak i własnych, Blücher postanowił konsekwentnie realizować 
przyjęte przed 17 listopada założenia operacyjne64.

W związku z niniejszym dotychczasowy plan działań nie ulegał w istocie zmianie. 
Wojska grupy zabajkalskiej miały bowiem przełamać obronę nieprzyjaciela w kilku 
miejscach, przy najaktywniejszym wykorzystaniu artylerii i posiadanych czołgów. 
Zakładano zresztą, że po takim przełamaniu obrony na kilku oddzielnych odcin-
kach trwałość ugrupowania przeciwnika zostanie w poważnym stopniu naruszona. 
Co charakterystyczne, wydając rozkaz do kontynuowania operacji, Blücher przeka-
zał pełnię inicjatywy dowódcom poszczególnych dywizji, pozostawiając im również 
swobodę wyboru kierunków, na których mieli oni zainicjować przełamywanie linii 
nieprzyjacielskiej obrony. W przypadku czołgów cele bojowe, jakie wyznaczono im 
na dzień 18 listopada, nie zostały jasno sprecyzowane. Faktem pozostaje, że tego 
dnia zdołano jednak zgrupować do akcji wszystkie 8 maszyn MS-1, tak, że tym 
razem samodzielna kompania czołgów w pełnym składzie wsparła atak 108. PS 
w rejonie wzniesień „Matka” (Mat’) i „Córka” (Docz). Toczone tu zmagania trwały 
przy tym prawie trzy godziny i miały niezwykle zażarty charakter. W początkowej 
bowiem fazie walk czołgi miały poważne problemy ze skutecznym wsparciem towa-
rzyszącej im piechoty, a to głównie za sprawą rowu przeciwpancernego i trudności 
związanych z próbami jego sforsowania. Dopiero po częściowym zniszczeniu rowu 
kilku wozom MS-1 udało się wtargnąć na pozycje chińskie. Chociaż jeden z czoł-
gów został przez obrońców uszkodzony granatami, to jednak pozostałe skutecznie 
wsparły działania nacierającej piechoty gęstym ogniem broni maszynowej, okłada-
jąc nim chińskie okopy. Wkrótce też piechurzy radzieccy utrwalili osiągnięty przy 
znacznym udziale czołgów sukces65.

64 W. Czujkow, op. cit., s. 53-54; por. G. Chetagurow, op. cit., s. 30; R.A. Miedwiediew, Ludzie 
Stalina, Warszawa 1989, s. 183.

65 M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 52; por. W. Czujkow, op. cit., s. 54. Wypada w tym 
miejscu przypomnieć, że przed 1929 rokiem najbardziej „zmasowane” użycie czołgów przez 
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Od ranka 18 listopada równie aktywnie jak czołgi operowała atakująca nieustan-
nie pozycje chińska kawaleria ODWA. Już zresztą nocą dowództwo 5. Kubańskiej 
SBK zaplanowało swój manewr, starannie przygotowując współdziałanie własnych 
pododdziałów kawalerii z piechotą i artylerią. Przy czym, wykorzystując zaryso-
wującą się z wolna w ciągu 18 listopada dekompozycję chińskiego ugrupowania 
obronnego Rokossowskiego, poczynała sobie coraz śmielej. Jej baterie z impetem 
zajmowały odsłonięte pozycje, a następnie ogniem na wprost, szrapnelami, jak rów-
nież kartaczami torowały drogę szarżującym szwadronom, które z powodzeniem 
wdzierały się w nieprzyjacielskie szyki bojowe, siejąc w nich panikę i zmuszając do 
odwrotu. W trakcie wspomnianych walk pododdziały 5. SBK nawiązały także bliską 
współpracę z Buriacko-Mongolskim Dywizjonem Kawalerii, dowodzonym przez 
Busygina. Do współdziałania między nimi doszło, kiedy część oddziałów przeciw-
nika usiłowała przerwać się z okrążenia w kierunku wioski Nos, w której znajdo-
wał się właśnie Buriacko-Mongolski Dywizjon. Tu też została skierowana bateria 
dział z brygady Rokossowskiego, która skutecznie wsparła buriacko-mongolskich 
kawalerzystów. Ci ostatni zresztą mieli w trakcie walki, jaka wówczas się wywiąza-
ła, dokonać brawurowej szarży na ustępujących z placu boju Chińczyków. Według 
bezpośredniego świadka, Chetagurowa, ta śmiała szarża w pełni się udała, zaś w jej 
wyniku: „Nieprzyjaciel stracił około czterystu zabitych i rannych”66.

Narastający napór jednostek radzieckich musiał doprowadzić w końcu do tego, 
że sytuacja wojsk chińskich w okolicach Dałaj-nur stała się niemal krytyczna. Prze-
waga sił ODWA pozostawała tym bardziej widoczna, że ich natarcie rozwijało się 
pomyślnie właściwie na całej szerokości frontu, zbliżając się nieuchronnie do cen-
trum Dałaj-nur. W tej sytuacji już za dnia poważne zgrupowanie oddziałów chiń-
skich, znajdujące się na wschodnim skraju Dałaj-nur, zamierzało najprawdopodob-
niej przebić się i wycofać w kierunku na wschód od Chajłaru. Wkrótce jednak stało 

Armię Czerwoną miało miejsce w lutym 1921 roku podczas wojny z Gruzją, kiedy to w walkach 
o Tibilisi wzięły udział 4 czołgi „Mark IV”, wchodzące w skład 2. Oddziału Czołgowego. Por. 
M. Kołomijec, I. Moszczanskij, S. Romadin, Tanki grażdanskoj wojny, Moskwa 1999, s. 38.

66 G. Chetagurow, op. cit., s. 55 (por. też s. 30). W tej fazie bojów pod Dałaj-nur działalność 
lotnictwa radzieckiego miała okazać się niezwykle istotna dla ich dalszego przebiegu, pogłębiając 
między innymi dezorganizację w szeregach chińskich. Według Czujkowa: „Z meldunkow zwia-
dowców wynikało, że podczas bombardowania został zabity dowódca chińskiej 17. Brygady, 
która broniła miasta” (W. Czujkow, op. cit., s. 55). Faktem pozostaje, że intensywność radzieckich 
nalotów w rejonie Dałaj-nur, w których uczestniczyły grupy samolotów liczące po 5–6 maszyn, 
jak na realia końca lat dwudziestych prezentowała się wcale okazale. Wszak jeszcze w 1936 roku 
w polskiej, fachowej literaturze przedmiotu utrzymywano, że: „Lotnictwo bombarduje dzienne 
działa nie pojedynczymi samolotami, lecz zwartymi grupami po 3–5 lub więcej samolotów na 
wysokości, którą przyjmujemy do 5000 m”. Patrz: W. Batycki, Krótki zarys obrony przeciwlotniczo- 
-gazowej ludności cywilnej, Warszawa 1936, s. 17; por. S. Mossor, Sztuka wojenna w warunkach nowoczes-
nej wojny, Warszawa 1986, s. 72.
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się ono obiektem intensywnych uderzeń bombowych radzieckiego lotnictwa, które 
dokonywało nań regularnych nalotów grupami po 5–6 samolotów.

Już 18 listopada kilka tysięcy chińskich żołnierzy i oficerów w panice opuściło 
wschodni skraj miasta Dałaj-nur, przeprowadzając przez oblodzony step chaotycz-
ny odwrót w kierunku wschodnim. Przy czym wycofujące się oddziały, nieustan-
nie nękane na otwartej przestrzeni ogniem radzieckich baterii konnych, starały się 
omijać od południa i północy nieprzyjacielski batalion umocniony na wzgórzu 101. 
Jeszcze zresztą nocą z 18 na 19 listopada duże oddziały Chińczyków usiłowały wy-
rwać się z okrążenia, lecz i te próby wskutek ogniowej przewagi wojsk radzieckich 
spełzły na niczym. Tym samym rozgromienie broniącej do tej pory Dałaj-nur 17. 
Brygady stało się faktem, zaś do miasta opuszczonego już przez siły chińskie wkro-
czyły pododdziały radzieckiej 35. DS. Jednak pozostałe jednostki ODWA zawróciły 
niezwłocznie na wschód, kierując obecnie swoje uderzenie na brygadę mandżurską, 
dowodzoną przez gen. Lian Chu-ciana. Po zajęciu Dałaj-nur bowiem kolejnym ce-
lem radzieckiego natarcia stał się garnizon stacji kolejowej Manzhouli, otoczonej 
już pierścieniem wojsk przeciwnika. Przewidywano przy tym, że ze wschodu na 
zgrupowanie gen. Liana uderzy 36. DS, zaś od południa Brygada Kawalerii Rokos-
sowskiego. Finałem planowanych działań miała być bądź zupełna likwidacja, bądź 
wzięcie do niewoli całego nieprzyjacielskiego zgrupowania67.

Wszystko wskazuje na to, że gen. Lian był w pełni świadomy krytycznego po-
łożenia, w jakim znalazła się jego brygada. Dlatego rankiem 19 listopada podjął 
decyzję o przebijaniu się w kierunku na Dałaj-nur i dalej na Chajłar. W rezultacie 
podległe mu jednostki piechoty, wspierane przez liczne oddziały kawalerii, po raz 
trzeci natarły z Manzhouli na południe, starając się za wszelką cenę i bez względu 
na straty wyrwać z pierścienia radzieckiego okrążenia. Naturalnie w takim układzie 
musiało dojść do gwałtownej konfrontacji między nacierającymi ze wschodu od 
Dałaj-nur na Manzhouli wojskami ODWA a cofającymi się na wschód Chińczy-
kami. Co symptomatyczne, w tej konfrontacji wzięły również udział radzieckie 
czołgi, jakkolwiek po walkach o Dałaj-nur ich kompania mogła 19 listopada wy-
korzystać w nadchodzącym starciu jedynie 7 maszyn MS-1. O świcie zatem wspo-
mnianego dnia, po uprzednim przygotowaniu artyleryjskim, wspierając ponownie 
108. PS, ruszyły one z impetem na pozycje chińskie. Po raz kolejny czołgi zbyt 
mocno wysunęły się do przodu, zapominając poniekąd o osłonie własnej piechoty. 
I raz jeszcze wywarły one na przeciwniku zgoła nieoczekiwane wrażenie, gdyż na 
ich widok Chińczycy po prostu zaprzestali ognia, ze zdziwieniem przyglądając się 
osobliwym pojazdom. Dopiero kiedy czołgi wpełzły na wrogie pozycje, wyrzuca-

67 W. Czujkow, op. cit., s. 55-56; por. G. Chetagurow, op. cit., s. 30. Charakterystyczne, że według 
wspomnień Chetagurowa już w dniu 18 listopada: „W celu uniknięcia niepotrzebnego przelewu 
krwi komkor Wostriecow postawił okrążonym ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji. Jednakże 
dowódca wojsk chińskich, gen. Lian Chu-cian odrzucił je” (G. Chetagurow, op. cit.).
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jąc ogień z karabinów maszynowych, obrońcy podjęli aktywniejsze i skuteczniejsze 
przeciwdziałanie. Oto bowiem, gdy jeden z czołgów ugrzązł nagle zaledwie kilka 
metrów przed stanowiskiem chińskim, obrzucono go granatami, tak że jego kie-
rowca-mechanik został silnie ogłuszony i tylko rychła pomoc ze strony nadciąga-
jącej z odsieczą własnej piechoty uratowała załogę czołgu od niechybnej zagłady. 
Również i dwa inne czołgi kompanii zostały tego dnia uszkodzone. Jeden z nich 
mianowicie zwalił się do okopu i ugrzązł w nim w taki sposób, że po walce musia-
no go stamtąd wręcz odkopywać, kolejny natomiast miał utracić podczas przekra-
czania rowu zerwaną gąsienicę68.

O ile trudno dzień 19 listopada 1929 roku, traktowany jako moment kulmi-
nacyjny radziecko-chińskich bojów w Mandżurii, uznać za najbardziej efektowny 
z punktu widzenia skuteczności zastosowanych w nim czołgów, o tyle okazał się on 
ze wszech miar udany dla radzieckich związków kawalerii. Jest to poniekąd zrozu-
miałe, gdy uwzględni się fakt, że właśnie brygady i dywizje kawalerii stanowiły aż 
do lat trzydziestych najmobilniejsze i najbardziej manewrowe jednostki Armii Czer-
wonej. Niepoślednią rolę w skuteczności ich operacji odgrywało oczywiście boga-
te doświadczenie bojowe, jakie uzyskała radziecka kawaleria w latach 1919–1921, 
a które pozostawało w 1929 roku tym bardziej cenne, że w praktyce na ówczesnym 
mandżurskim teatrze działań wojennych wojska ODWA rozporządzały tylko jed-
nym dużym związkiem taktycznym jazdy. Nawet w połączeniu z Buriacko-Mon-
golskim Dywizjonem Kawalerii dawało to w sumie niewiele ponad 1500 szabel. 
Zatem posiadane tutaj oddziały jazdy radzieckie dowództwo musiało wykorzystać 
maksymalnie efektywnie, umiejętnie koordynując ich działania z innymi rodzajami 
broni, a przede wszystkim z piechotą i artylerią. Świetnie unaocznia to sposób uży-
cia w okolicach Manzhouli wzmiankowanego Dywizjonu Buriacko-Mongolskiego. 
Otóż w dniu 19 listopada pozostawał on grupą osłonową atakujących Manzhouli 
wojsk radzieckich i wówczas też właśnie znalazł się na osi odwrotu przedzierające-
go się z okrążenia pułku chińskiego, liczącego ponad 2 tysiące bagnetów piechoty. 
Jako, że tym samym dywizjon stanął wobec nacisku kilkakrotnie liczniejszych sił 
nieprzyjacielskich, celowo zaczął wycofywać się w kierunku wschodnim, w stronę 
maszerujących już z Dałaj-nur oddziałów radzieckich, które zajęły niebawem sta-
nowiska bojowe. Co więcej, sam dywizjon za pomocą zręcznego manewru wyszedł 
na skrzydło usiłujących się przedrzeć wojsk chińskich, a następnie błyskawicznie 
przegrupował się i przystąpił do kontrnatarcia69.

68 M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 52; por. W. Czujkow, op. cit., s. 56; G. Chetagurow, 
op. cit., s. 30.

69 W. Czujkow, op. cit., s. 56-57; por. G. Chetagurow, op. cit., s. 30; K.K. Rokossowskij, Sołdatskij 
dołg. Wojennyje memuary, Moskwa 1968, s. 4-5; G. Żukow, Wspomnienia i refleksje, t. 1, Warszawa 
1976, s. 123-124; K. Mierieckow, Pół wieku w mundurze, Warszawa 1971, s. 121; W. Kucharski, 
Kawaleria i broń pancerna w doktrynach wojennych 1918–1939, Warszawa–Kraków 1984, s. 94-95.
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Ów atak buriacko-mongolskiej konnicy kompletnie zaskoczył przeciwnika, dez-
organizując jego szyki i zmuszając do panicznego odwrotu. Nieomal równocześnie 
do Manzhouli, z południowego wschodu od strony Dałaj-nur, nadciągała 5. Ku-
bańska SBK, spychając wrogie oddziały w kierunku miasta. W rezultacie wokół 
stacji i miasta Manzhouli rozpoczęły się zażarte boje, w trakcie których dowódcy 
chińscy konsekwentnie dążyli do znalezienia w ugrupowaniu nacierających wojsk 
przeciwnika jakiegoś słabego punktu bądź luki, które to ewentualnie umożliwia-
łoby przedarcie się z zaciskających się sukcesywnie obręczy pierścienia radzieckie-
go okrążenia. Wszelkie jednak podjęte przez Chińczyków próby przebicia się były 
paraliżowane zdecydowanymi atakami i kontratakami nieprzyjacielskich jednostek. 
Na domiar złego, sytuację okrążonych pogarszała dodatkowo wzmożona aktyw-
ność radzieckiego lotnictwa. Bombardowało ono bowiem z dużą częstotliwością 
wojska chińskie, dokonujące przegrupowań oraz koncentracji w celu przerwania 
okrążenia i odwrotu. Ostatecznie zatem Chińczycy, po poniesieniu poważnych 
strat, zostali zmuszeni do zawrócenia do Manzhouli, zaś podążające tuż za nimi 
szwadrony 5. Kubańskiej SBK oraz pododdziały 35. i 36. DS wdarły się wkrótce 
na jego przedmieścia70.

W tej sytuacji losy konfrontacji zostały de facto przesądzone. Co prawda, pewna 
część żołnierzy chińskich zdołała wydostać się ze stacji Dałaj-nur i Manzhouli, lecz 
w następstwie poniesionych porażek militarnych byli oni kompletnie zdemoralizo-
wani. To z kolei miało wpłynąć również fatalnie na zbliżający się już do miejsc nie-
dawnych zmagań, z odsieczą dla wojsk gen. Liana, korpus gen. Hu Juj-kuna, który 
napotkał kolumny chińskich niedobitków w rejonie stacji Ciganor. Zgodnie z tym 
bowiem, co utrzymuje Czujkow, „Na widok żołnierzy ogarniętych paniką przybyłe 
posiłki rzuciły się do ucieczki”71. Niezależnie zresztą od podjętych już w Manzho-

70 G. Chetagurow, op. cit., s. 30; W. Czujkow, op. cit., s. 57; por. M. Swirin, A. Bieskurnikow, 
op. cit., s. 52. Znamienne, że działania radzieckich samolotów potrafiły być uciążliwe i dla ich 
włas nych sił lądowych. Wyraźnie potwierdza to Czujkow, który 19 listopada wraz z grupą do-
wódców ODWA na czele z Blücherem, wyprzedzając jednostki nacierające od strony Dałaj-nur, 
dotarł do rejonu walk pod Manzhouli. Według niego, kiedy płatowce Armii Czerwonej rozpoczę-
ły bombardowanie wojsk chińskich, szykujących się do przerwania pierścienia okrążenia, „Nie-
które bomby padały nieopodal naszych samochodów, musieliśmy więc znakami rozpoznawczymi 
sygnalizować pilotom, iż jesteśmy swoi” (W. Czujkow, op. cit., s. 57).

71 W. Czujkow, op. cit., s. 60. Upadek bojowego ducha i zupełny rozkład moralny w szeregach 
chińskich oddziałów doskonale ilustruje fragment wspomnień Czujkowa poświęcony rokowa-
niom w sprawie kapitulacji wojsk gen. Liana. W związku z tymi rokowaniami właśnie Blücher 
wydelegował Czujkowa z misją przedłożenia stronie chińskiej ultimatum o poddaniu się całego 
garnizonu w Manzhouli. Po latach w następujący sposób opisywał on wrażenie, jakie wywarła 
na nim sytuacja panująca wtedy na stacji Mandżuria: „Przy wjeździe do miasta widać było, jak ze 
wszystkich stron ściągały doń grupy żołnierzy i oficerów przeciwnika, a za nimi podążały nasze 
jednostki. W śródmieściu oczom naszym ukazał się przerażający widok. Drzwi i okna sklepów 
oraz domów handlowych rozbijano kolbami, do środka wdzierały się gromady maruderów, przez 
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uli pertraktacji z pobitym przeciwnikiem strona radziecka z bezwzględną konse-
kwencją rozwijała osiągnięty do tej pory sukces. Wszak od razu po zakończeniu 
operacji dałajnursko-manzhoulskiej wojska grupy zabajkalskiej rozdzielono na dwa 
zgrupowania operacyjne. W rezultacie pierwsze z nich, którego trzon stanowiła 36. 
DS, miało ruszyć na Chajłar i dotrzeć do tego kluczowego strategicznie punktu po 
uprzednim przebyciu 150 km, po upływie zaledwie czternastu godzin. Kompletnie 
też zaskoczony garnizon Chajłaru, rezygnując z podjęcia zdecydowanego oporu, 
opuścił w dniu 27 listopada miasto i pośpiesznie wycofał się za przełęcze przez gór-
ski masyw Wielkiego Chinganu. Radzieckie jednostki z kolei po zdobyciu grzbietu 
Chinganu zatrzymały się72.

Równocześnie nad wyraz efektywnie operowało drugie ze sformowanych po 
zdobyciu Manzhouli zgrupowań radzieckich. Charakterystyczne, że obejmowało 
ono związki szybkie, to jest brygadę i dywizjon kawalerii, którym nakazano pościg 
za jazdą przeciwnika, wycofującą się w stronę granicy z Mongolią. Przy czym wal-
ki kawalerzyści toczyli w warunkach ekstremalnych, przy panującym już wówczas 
ponad dwudziestostopniowym mrozie i w oderwaniu od własnych baz zaopatrze-
nia. O ile zatem w pierwszej fazie kompanii mandżurskiej w pełni możliwe jeszcze 
okazały się, skierowane przeciwko współczesnej armii chińskiej działania kawalerii 
radzieckiej w szyku konnym, o tyle po 20 listopada ani kawalerzyści radzieccy, ani 
ich przeciwnicy nie byli już w stanie dokonywać ataków konnych, co było w głów-
nej mierze konsekwencją wyczerpania wierzchowców. Stąd też fundamentalna dla 
przebiegu zmagań stepowych rola nowocześnie zorganizowanej i dobrze dowodzo-
nej radzieckiej artylerii konnej, której skuteczność działania wzmacniał sprawny 
system dowozu amunicji. Chociaż 5. SBK oraz Buriacko-Mongolskiemu Dywizjo-
nowi Kawalerii nie udało się ostatecznie rozbić całkowicie nieprzyjacielskiej jazdy, 
wskutek czego jej część zdołała przebić się do Mongolii, gdzie została internowana, 
to jednak osiągnęły one podstawowe postawione im cele. Konstanty Rokossowski, 
podsumowując po zakończeniu konfliktu w obszernym artykule działania swojej 
jednostki, zauważył, że: „W okresie walk jednostki brygady przeprowadziły osiem 

drzwi i okna wyskakiwali żołnierze chińscy obładowani wszystkim, co tylko wpadło im w ręce. 
Wielu wprost na ulicy wyciągało cywilne ubrania, inni porzucali umundurowanie, usiłując prze-
dzierzgnąć się w cywilu. Trudno opisać to, co zobaczyliśmy na ulicach Mandżurii w dniu 20 lis-
topada 1929 roku. Kiedyś zwycięzcom pozwalano łupić zdobyte miasta. Ale my widzieliśmy, jak 
miasta rabowali nie zdobywcy, lecz jego niedawni obrońcy... Ruch na jezdni hamowały porzucone 
karabiny, granaty, pociski” (ibidem, s. 59).

72 J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia..., s. 170; W. Czujkow, op. cit., s. 60; G. Chetagurow, op. cit., 
s. 31; J. Polit, op. cit., s. 214. Polit akcentuje przy tym, że ODWA wdarła się w ten sposób „na 
głębokość 200 km na terytorium chińskie”, zaś „Han Guang-da, dowódca garnizonu w Hailarze 
(Chajłarze – przyp. aut.), poległ, broniąc zbombardowanego miasta...” (J. Polit, op. cit.).
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ataków, każdy z pozytywnym skutkiem. Sukces ataków zapewniały zaskoczenie, 
szybkość działania i prawidłowe szyki pododdziałów”73.

Faktem pozostaje, że decydujące w gruncie rzeczy rozstrzygnięcia militarne, 
przesądzające o wyniku konfliktu zbrojnego na wschodniochińskiej linii kolejowej 
w 1929 roku na korzyść strony radzieckiej, zapadły jeszcze podczas bojów pod Man-
zhouli. Już bowiem 19 listopada gen. Lian rozważał poważnie możliwość poddania 
garnizonu w tym mieście, choć z decyzją o jego natychmiastowej kapitulacji zwlekał 
do dnia następnego, tłumacząc się przy tym nieprzyjacielowi, że trudno mu będzie 
zebrać swoich rozproszonych po okolicy żołnierzy. Co symptomatyczne, rokowa-
nia kapitulacyjne prowadzili Chińczycy za pośrednictwem pracowników konsulatu 
Cesarstwa Japonii w Manzhouli. W ich rezultacie, nie stawiając żadnych warunków, 
gen. Lian poddał swój garnizon w dniu 20 listopada, zaś akt ów kończył formalnie 
działania wojenne konfliktu o Kolej Wschodniochińską74. Osiągnięte w nim przez 
stronę radziecką zwycięstwo militarne przesądziło także o dyplomatycznym roz-
strzygnięciu konfrontacji. Wszak już 23 listopada Moskwa uzyskała pierwsze sygna-
ły potwierdzające gotowość rządu w Nankinie przystąpienia do rokowań i przyjęcia 
wszystkich warunków radzieckich. Jednak protokół o uregulowaniu kwestii spor-
nych na Kolei Wschodniochińskiej oraz na granicy radziecko-chińskiej pełnomocni 
przedstawiciele ZSRR, Mandżurii i Chin podpisali dopiero 3 i 22 grudnia 1929 roku 
w Nankinie i Chabarowsku, odpowiednio z Czang Süe-liangiem i rządem nankiń-
skim, co oznaczało też w praktyce przywrócenie pełni praw ZSRR do swobodnego 
korzystania z magistrali kolejowej będącej przedmiotem sporu75.

73 T. Konecki, op. cit., s. 33; por. G. Chetagurow, op. cit., s. 31. Wielce wymowna pozostaje 
wysoka ocena, jaką w następstwie działań podległej mu jednostki w Mandżurii uzyskał od ra-
dzieckiego dowództwa Rokossowski. Otóż nie tylko odznaczono go wówczas – po raz trzeci 
zresztą – Orderem Czerwonego Sztandaru, ale w początkach 1930 roku przeniesiono również 
do europejskiej części ZSRR, gdzie mianowano dowódcą liczącej około 7 tysięcy szabel elitarnej 
7. Samarskiej Dywizji Kawalerii. Niewątpliwą ciekawostkę stanowi przy tym fakt, że dowódcą 
jednego z czterech jej pułków był przyszły marszałek radziecki, Georgij Żukow. Por. T. Konecki, 
op. cit., s. 33-34; G. Żukow, op. cit., s. 133; W.J. Spahr, Żukow, Warszawa 2003, s. 24-25.

74 W. Czujkow, op. cit., s. 57-59; G. Chetagurow, op. cit., s. 31; Historia polityczna..., s. 399. Według 
Czujkowa żądania, jakie przedstawił on 20 listopada w imieniu dowództwa ODWA przedsta-
wicielom dowództwa chińskiego i japońskiego konsulatu, zostały sformułowane w następujący 
sposób: „1) złożyć broń w miejscu, gdzie obecnie się znajduje (garnizon); 2) nie dopuszczać do 
grabieży; 3) wszyscy wzięci do niewoli żołnierze mają zebrać się w koszarach na wschodnim krań-
cu stacji Mandżuria, oficerowie zaś w osobnym bloku koszarowym” (W. Czujkow, op. cit., s. 58).

75 J. Polit., op. cit., s. 214; Historia polityczna..., s. 400; G. Chetagurow, op. cit., s. 31; W. Czujkow, 
op. cit., s. 60-61; por. też J. Wojtkowiak, op. cit., s. 18. Niemniej, zdaniem Jakuba Wojtkowiaka: 
„Choć Zhang Xueliang (Czang Süe-liang – A.T.) i jego armia zostały upokorzone, pełnia praw 
do KWŻD i całość radzieckich interesów zachowana, nie wszystkie konsekwencje konfliktu były 
korzystne dla ZSRR. Przede wszystkim doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych między 
Moskwą i Nankinem. Ponadto wyraźna słabość militarna Chińczyków, która z całą jaskrawością 
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Co do bilansu zakończonych zmagań militarnych, to według Czujkowa w ich 
następstwie tylko w dniach 17–20 listopada wojska ODWA miały rozgromić dwie 
wzmocnione brygady piechoty w sile 20 tysięcy żołnierzy, biorąc przy tym do niewoli 
10 tysięcy jeńców. Chińczycy mieli ponadto ponieść znaczne straty w rannych i za-
bitych76. Chociaż owe szacunki zostały z pewnością zawyżone, niemniej określenie 
operacji dałajnursko-manzhoulskiej, znanej także niekiedy jako czałajnorsko (dża-
łajnorsko)-mandżurska, mianem „błyskotliwej” jest w dużym stopniu uzasadnione. 
Potwierdziła ona bowiem wcale niemałą sprawność bojową jednostek Armii Czer-
wonej na Dalekim Wschodzie, co zostało zresztą docenione i przez obserwatorów 
państw trzecich77. Ich listopadowe działania w każdym razie odznaczały się niezłą 
koordynacją współpracy różnych rodzajów broni, a w pierwszym rzędzie należy to 
odnieść do piechoty i kawalerii. W przypadku artylerii, pomijając wszelkie jej nie-
dostatki dostrzeżone we wstępnej fazie kompanii, nader korzystnie przedstawiało 
się umiejętne współdziałanie baterii konnych z pododdziałami kawalerii. Znaczną 
aktywnością, jak wiadomo, wykazało się również w trakcie konfliktu lotnictwo Armii 
Czerwonej, w szczególności zaś wodnosamoloty i lotnictwo bombowe. Co prawda 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym operację dałajnursko-manzhoulską zawio-
dło w jakiejś mierze rozpoznanie powietrzne, lecz późniejsza efektywność użycia 
radzieckich bombowców potwierdza jedynie ówczesną popularność w ZSRR kon-
cepcji ofensywy powietrznej autorstwa Giulio Douheta, według którego: „Samolot, 
dzięki swej niezależności od powierzchni ziemi oraz prędkości ruchu, przewyższają-
cej prędkość wszystkich innych środków, jest przede wszystkim bronią zaczepną”78.

ujawniła się w toku walk, nie została z pewnością przeoczona przez Japończyków, również bory-
kających się z poważnymi problemami w Chinach” (J. Wojtkowiak, op. cit.). Por. też W. Wowczuk, 
op. cit., s. 83-84.

76 W. Czujkow, op. cit., s. 59-60; por. Historia polityczna..., s. 399. Czujkow przytacza skądinąd 
fragment publikacji dziennika „Izwiestija” z 23 listopada 1929 roku, w której twierdzono, że: 
„Wojska Specjalnej Armii Dalekowschodniej odparły 17 listopada natarcia wojsk chińskich na 
Zabajkalu oraz Nadmorskim Kraju i przeszły do pościgu za uciekającym nieprzyjacielem już na 
chińskim terytorium, przepędzając najeźdźców jak najdalej od naszych granic. Rozbrojono po-
nad 8000 chińskich żołnierzy i 300 oficerów, a także zdobyto około 10 000 karabinów, znaczną 
ilość dział polowych, amunicji i innego sprzętu bojowego” (W. Czujkow, op. cit., s. 60).

77 J. Wojtkowiak, op. cit., s. 18; por. W. Czujkow, op. cit., s. 62. Wypada tu raz jeszcze sięgnąć 
do wspomnień Czujkowa. Otóż odnotował on w nich, że: „Nasz wywiad zdołał przechwycić 
meldunki japońskich agentów i raport szefa misji wojskowej, adresowane do Tokio. Zawierały 
one bardzo pozytywną opinię o naszych oddziałach i pododdziałach, podkreślały wysoki po-
ziom dyscypliny stanu osobowego, umiejętności manewrowania w walce, dobre umundurowanie 
i wyposażenie, świetne wyszkolenie, nienaganny stosunek do miejscowej ludności oraz jeńców 
wojennych. Realizację operacji oceniano jako wzorową” (W. Czujkow, op. cit.).

78 G. Douhet, Panowanie w powietrzu, Warszawa 1965, s. 29; por. D.O. Smith, Doktryna wojenna 
USA, Warszawa 1957, s. 151-154; M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 51; W. Czujkow, op. cit., 
s. 55.
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Co do broni pancernej natomiast, czyli w pierwszym rzędzie czołgów, to 
uwzględniając nawet eksperymentalny i pionierski poniekąd charakter ich działań, 
należy je uznać za zadowalające. Rzecz jasna, niewątpliwymi mankamentami, jakie 
ujawniły się w trakcie uczestnictwa kompanii czołgów MS-1 w walkach w Mandżu-
rii, pozostawały: niedostateczne przygotowania kierowców maszyn, nieudolność 
dowódców w zakresie własnej orientacji w terenie, na którym przyszło operować 
podległym im pojazdom, oraz brak między nimi łączności. Ponadto montowane 
w czołgach działka 37 mm dysponowały zbyt małą siłą rażenia, jako że ich pociski 
okazały się kompletnie nieprzydatne do zwalczania nieprzyjacielskich umocnień po-
lowych. Tym samym zatem wyszło na jaw, że w bojach 1929 roku znacznie większe 
korzyści przyniosły czołgom karabiny maszynowe, chociażby z racji psychologicz-
nego oddziaływania, jakie miały one na przeciwnika. W rezultacie doświadczenia 
wyniesione z operacji dałajnursko-manzhoulskiej sugerowały ewidentnie potrze-
bę zwiększenia kalibru instalowanych w czołgach armat, jak również ewentualne 
umieszczenie w nich większej liczby karabinów maszynowych. Dostrzeżono także 
konieczność zdecydowanej poprawy zdolności pokonywania przez nie przeszkód 
terenowych, pogrubienia pancerza i zwiększenia ich prędkości. Nawiasem mówiąc, 
pojawiły się wtedy i nader krytyczne oceny użycia czołgów, stawiające wręcz znak 
zapytania co do sensu rozwijania tego typu broni. Najbardziej jaskrawym przykła-
dem podobnego podejścia pozostawał zastępca szefa sztabu ODWA, Albert Ła-
pin. Otóż, jak potwierdzają jego meldunki, dostrzegał on w czołgach tylko strony 
ujemne i wzywał wprost, „by nie tracić pieniędzy narodu na te zabawki”, zaś w ich 
miejsce produkować więcej armat, pocisków i samolotów pancernych79.

Zastrzeżenia formułowane przez Łapina, charakterystyczne skądinąd dla kon-
serwatywnie usposobionych przedstawicieli kadry dowódczej Armii Czerwonej, nie 
mogły zmienić zasadniczo korzystnego wrażenia, jakie robiły działania czołgów pod-
czas kampanii mandżurskiej wojsk ODWA. Co więcej, zważywszy na niewielką ilość 

79 M. Swirin, A. Bieskurnikow, op. cit., s. 52. Co symptomatyczne, poglądy reprezentowane 
przez Łapina były w pełni zgodne z tymi, które forsowała wówczas bliska Stalinowi „grupa ka-
walerzystów”, na czele z Klimentem Woroszyłowem i Siemionem Budionnym, a zatem ludźmi, 
zdaniem Simona Sebaga Montefiore: „wciąż żyjącymi w świecie kawaleryjskich szarż i pocią-
gów pancernych” (S.S. Montefiore, Stalin. Dwór Czerwonego cara, Warszawa 2003, s. 216). Por. 
też: D. Wołkogonow, Stalin. Wirtuoz kłamstwa, dyktator myśli, Warszawa 2006, s. 536. Nawiasem 
mówiąc, opinie podobne do tych, jakie formułował u schyłku lat dwudziestych Łapin, doradza-
jący swoim przełożonym „nie tratit’ narodnyje diengi na eti igruszki”, już trzynaście lat przed 
nim głosił w odniesieniu do czołgów także głównodowodzący Armii Brytyjskiej Lord Horafio 
Kitchener. Wszak w 1916 roku, w chwili pojawienia się nowej broni, to on właśnie nazwał czołg 
„śliczną zabawką mechaniczną” („pretty mechanical toys”), utrzymując równocześnie, że „wojna 
nigdy nie zostanie wygrana przez takie maszyny” („the war Gould never be won by suck ma-
chines”). Por. K. Macksey, The Tank Story – Anlntroduction, [w:] The Tank Story, red. A. Kershaw, 
London 1972, s. 9; W.J. Ławrynowicz, Prekursorzy. Pierwsze brytyjskie czołgi, Gdańsk 2006, s. 37.
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pojazdów MS-1 wprowadzonych do akcji w listopadzie 1929 roku, wyniki osiąg nię-
te wówczas przez nie na polach Mandżurii należy uznać za w pełni zadowalające, 
a nade wszystko znakomicie rokujące na przyszłość, przy założeniu ich zmasowane-
go w perspektywie użycia. Naturalnie nie można zapomnieć też i o specyfice oraz re-
alnej wartości bojowej wojsk, z jakimi przyszło się zmagać radzieckim czołgom pod 
Dałaj-nur i Manzhouli. Choć wprawdzie sporym uproszczeniem jest stwierdzenie, że 
wszystkie oddziały chińskie biorące udział w ówczesnych walkach były źle uzbrojo-
ne, fatalnie wyszkolone i ponadto dowodzone przez niekompetentnych dowódców, 
to jednak pozostaje bezspornym faktem, iż tylko część operujących w owym okresie 
na pograniczu chińsko-radzieckim jednostek Czang Kaj-szeka i Czang Süe-lianga 
spełniała wymogi współczesnego pola walki. Zresztą i one nie zostały w 1929 roku 
odpowiednio wzmocnione nawet i tymi nowoczesnymi środkami bojowymi, które 
pozostawały już wówczas do dyspozycji wojsk chińskich, by wspomnieć bodajże 
o czołgach „Renault” FT, pociągach i samolotach pancernych80.

Tym samym, odwołując się do interesującej refleksji Tadeusza Marii Crelew-
skiego, dotyczącej stanu chińskich sił zbrojnych jeszcze pod koniec XIX stulecia, 
można zaryzykować wręcz stwierdzenie, że i u progu lat trzydziestych XX wieku 
zadanie właściwego przeobrażenia i unowocześnienia chińskiej wojskowości, cho-
ciażby tylko w celach obronnych, pozostawało nadal swoiście „syzyfową” pracą, 
obciążoną dodatkowo wielowiekową tradycją, w której stosunek społeczeństwa do 
zagadnień wojskowości i samej wojny determinowało funkcjonujące od stuleci po-
wiedzenie, głoszące, że „dobre żelazo nie idzie na gwoździe, porządny człowiek 
nie idzie w żołnierze”81. Niezwykłym paradoksem historii pozostaje też to, że do 
radykalnych zmian na tym polu miał doprowadzić już w najbliższych dwóch deka-
dach Mao Tse-tung, a zatem komunistyczny polityk chiński odwołujący się z jednej 

80 S.J. Zaloga, Armour of..., s. 3; idem, The Renault..., s. 40; por. też W. Wowczuk, op. cit., s. 84. Wy-
starczy przywołać tu charakterystyczny epizod związany z uroczystym przewiezieniem trumny 
ze zwłokami Sun Jatsena z Pekinu do Nankinu, w celu pochowania ich zgodnie z wolą zmarłego 
w starej stolicy Chin. Otóż wiadomo, że w zorganizowanym wówczas przez Kuomintang z wiel-
kim rozmachem w dniu 1 czerwca 1929 roku kondukcie pogrzebowym na jego czele znajdowały 
się cztery samochody pancerne. Por. J. Polit, op. cit., s. 212.

81 T.M. Gelewski, Wojskowość chińska w końcu XIX wieku, [w:] Chiny w oczach Polaków do XX 
wieku. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, pod red. J. Włodarskiego, Gdańsk 2001, s. 228, idem, Jalu 
1894, Warszawa 1995, s. 104-105; por. P. Olender, Wojna japońsko-chińska na morzu, 1894–1895, 
Warszawa 1997, s. 31-32; Ch. Peers, D. Sque, Medieval Chinese Armies 1260–1520, London 1992, 
s. 5; A. Wolny, Wojna na Pacyfiku. Agresja japońska w latach 1931–1945, Warszawa 1971, s. 289. 
O niechęci największych filozofów chińskiej starożytności do spraw związanych z prowadzeniem 
wojny zob. Konfucjusz, Dialogi (Lun Yü), Kraków–Warszawa 2008, s. 127, 196, 198, 207, 211, 
238, 363, 463; Lao Tse, Wielka księga Tao, Kraków–Warszawa 2009, s. 149; por. też S. Jedynak, 
Bogowie, władcy i zwykli ludzie. Z historii myśli społecznej starożytnego Wschodu i Grecji, Warszawa 1986, 
s. 72-73; idem, Ex oriente Lux. Szkice filozoficzno-antropologiczne dla miłośników kultur Wscodu, Lublin 
1995, s. 82-83.
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strony właśnie do rozwiązań radzieckiego zmilitaryzowanego modelu stalinowskie-
go, z drugiej zaś do rodzimej, choć nader odległej, bo sięgającej czasów antycznych, 
tradycji opartego na despotycznych, scentralizowanych rządach i potędze wojsko-
wej Pierwszego Cesarstwa Qin (Ts’in)82.

Summary

military aSpectS oF conFlict over chineSe eaStern line in 1929

The article presents a detailed course of  military actions taken by Chinese Army and 
the Red Army during conflict over Chinese Eastern Line (Kitajsko Wostocznaja Żeleznaja 
Doroga – KWŻD). Open conflict was directly provoked by arresting by Chinese Police 
participants of  communist meeting that took place on 27 May 1929 in Harbin. Among de-
tainees there were several dozen of  Soviet consular officials. Between 10 and 11 July Chinese 
forces began occupation of  KWŻD in which 80% of  positions were hold by representa-
tives of  USSR (Union of  Socialist Soviet Republics). In response, in note issued on 13 July, 
Moscow protested against actions of  Chinese authorities and afterwards all representatives 
of  Chinese government were ordered to leave USSR. Regular military actions were being 
carried on in autumn 1929 and they were concentrating mainly on axis of  railway connecting 
cities of  Manzhouli, Chajłar and Dałaj-nur. 

Finally the conflict was resolved in favor of  Soviet party, which weapons and equip-
ment proved to surprise Chinese army. In result of  capitulation talks, conducted by Chinese 
authorities through employees of  consulate of  Japan Empire in Manzhouli, the Chinese 
party surrendered on 20 November 1929 and decided to accept Soviet conditions. Protocol 
regulating disputable issues was signed by both parties not until 3 and 22 December. Under 
its provisions USSR was practically restored its right to freely use KWŻD.

82 W. Olszewski, Chiny – zarys kultury, Poznań 2003, s. 92; idem, W kręgu złotego smoka, Poznań 
1987, s. 40-41; Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, pod red. D. Bodde’a, Warszawa 2001, 
s. 205; T. Czarnik, Starożytna filozofia chińska, Kraków 2001, s. 121-123; K. Gawlikowski, Nowa 
batalia o Konfucjusza, Warszawa 2006, s. 130-131; M. J. Künstler, Pierwsze wieki cesarstwa chińskiego, 
Warszawa 2007, s. 38-40; por. też P. Władimirow, op. cit., s. 590-591; S. G. Jurkow, Azja w planach 
Pekinu, Warszawa 1983, s. 5, 180; S. Barteczko, Przegrane bitwy Mao, Warszawa 1981, s. 79; A. Ha-
limarski, Trzy kręgi polityki zagranicznej Chin, Warszawa 1982, s. 95-96; S. D. Markowa, Maoizm 
a inteligencja. Problemy i wydarzenia (1956–1973), Warszawa 1980, s. 312-313; L. Krasucki, Walka 
z Konfucjuszem – tło i charakter, [w:] Wydarzenia w Chnach. Fakty i komentarze, wybór tekstów i oprac. 
W. Namiotkiewicz, Warszawa 1975, s. 374-375.
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Edward Kajdański

wSpomnienia z harbinu

Obecność licznej polskiej kolonii na północnym wschodzie Chin, w dawnej 
Mandżurii1, jest ściśle związana z budową przez Rosję na jej terenie Kolei Wschod-
niochińskiej. Po przegranej przez Chiny w roku 1895 wojnie chińsko-japońskiej Chi-
ny utraciły na jej rzecz Tajwan, Peskadory i część półwyspu Liaodong w Mandżurii 
Południowej. W wyniku działań Francji, Niemiec i Rosji Japonia została zmuszona 
do rezygnacji z Liaodongu, ale Chiny, obawiające się ponownej agresji japońskiej, 
zgodziły się na budowę przez rząd Rosji na chińskim terytorium kolei, łączącej naj-
krótszą trasą Rosję europejską z wybrzeżem Oceanu Spokojnego. Równocześnie, 
korzystając z osłabienia Chin, Rosja zapewniła sobie w tajnym protokole prawo 
zbudowania bazy floty wojennej w Południowej Mandżurii (Port Artur i Dalnij). 
Klauzula tzw. „pasa wywłaszczenia” gwarantowała Rosji pełnię władzy na terenach 
objętych porozumieniem kolejowym, czyli eksterytorialność, a więc także prawo do 
utrzymywania własnej administracji, policji, sądów i wojsk ochrony kolei. Formalnie 
kolej budowała spółka z kapitałem rosyjsko-chińskim, ale jedynym udziałowcem 
finansującym jej budowę był rząd rosyjski. 

Epizod polski w Mandżurii zaczyna się już od pierwszych chwil po podpisa-
niu porozumienia, zanim rozpoczęła się faktyczna budowa kolei. Wiceprzewod-
niczącym Zarządu Budowy Kolei został inż. Stanisław Kierbedź, bratanek twórcy 
Mostu Kierbedzia w Warszawie. Stąd zatrudnienie na kierowniczych stanowiskach 
zarówno we Władywostoku, gdzie mieściła się centrala, jak i w Mandżurii wielu 
polskich inżynierów, których Kierbedź znał z okresu budowy Kolei Transsyberyj-
skiej. Faktycznym założycielem Harbinu, głównego ośrodka administracyjnego 
Kolei Wschodniochińskiej, był inż. Adam Szydłowski, kierownik ekspedycji, która 
w 1896 roku miała zbadać planowaną trasę kolei i znaleźć odpowiednie miejsce pod 
budowę przyszłej metropolii. Wybrał na ten cel małą osadę rybacką na prawym 

1 Mandżuria jest nazwą, jaka pojawiła się w literaturze europejskiej od końca XIX wieku i jako 
nazwa geograficzna została wprowadzona do obiegu przez Rosjan (Mandżurskij Kraj). Po prze-
granej przez Rosję wojnie rosyjsko-japońskiej (1904–1905) utarł się jej podział na Mandżurię 
Północną i Mandżurię Południową. Chińczycy zawsze nazywali ten obszar „trzema prowincjami 
północno-wschodnimi” (Dongbeisanshen, w skrócie Dongbei).
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brzegu rzeki Sungari2. Obydwa brzegi stanowiły terytorium Chin, ale administra-
cyjnie prawy należał do prowincji Heilongjiang, lewy zaś do mongolskiego księstwa 
Północny Gorlos3. Wielu Polaków zapisało się w historii budowy Kolei Wschod-
niochińskiej, choć wspomnę tu jedynie nielicznych: zastępcę naczelnika kolei inż. 
Seweryna Wachowskiego, kierowników budowy głównych odcinków linii kolejo-
wych, inżynierów Teofila Hirszmana, Stefana Offenberga, Karola Webera, Mikołaja 
Kazi-Gireja, budowniczego mostów przez rzeki Sungari I, Sungari II i Nonni (Ne-
ijiang) Aleksandra Łętowskiego, pierwszego autora planu miasta Harbinu inż. Kon-
stantego Jokisza, pierwszego wiceburmistrza Harbinu Eugeniusza Dynowskiego. 
Kolej należała do Rosji, ale przy jej budowie poza Rosjanami i Polakami pracowało 
wielu cudzoziemców, zarówno zamieszkałych na obszarze ówczesnego Imperium 
Rosyjskiego, jak i Europy Zachodniej. Budowę licznych na trasie zachodniej tuneli 
prowadziły ekipy włoskie. Niemcy, Austriacy, Belgowie, Anglicy dostarczali i mon-
towali niezbędne dla funkcjonowania kolei maszyny i urządzenia. Tworzyło to spe-
cyficzny klimat przede wszystkim Harbinu, stającego się swego rodzaju miastem 
międzynarodowym, w którym władze rosyjskie nie były w stanie zapobiec szerzeniu 
się idei wolnościowych i kosmopolitycznych. Naczelnikiem kolei mającym w Man-
dżurii władzę równorzędną władzy gubernatora kraju czy prowincji w Rosji był na 
przestrzeni pierwszych dwudziestu lat jej istnienia generał Horwat, z pochodzenia 
Wegier (Horvath), człowiek niezwykle kulturalny i prawy, życzliwy dla Polaków i in-
nych społeczności w Harbinie. Zasłynął między innymi z tego, że gdy w 1919 roku 
na krótko stanął na czele Rządu Tymczasowego na Syberii, natychmiast zadeklaro-
wał akceptację niepodległości Polski wraz z Portem Gdańskiem.

W pierwszych latach istnienia kolei Polacy stanowili drugą po Rosjanach pod 
względem liczebności grupę narodowościową w Mandżurii. Złożyło się na to wiele 
okoliczności. Poza niemal ostentacyjnym zatrudnianiem rodaków na kierowniczych 
stanowiskach przy budowie kolei przez Kierbedzia, w Mandżurii osiedliło się naj-
więcej przymusowo wcielonych do wojska i zdemobilizowanych po wojnie rosyjsko--
-japońskiej żołnierzy, którzy masowo wstępowali do służby w Korpusie Ochrony 
Kolei. Zachętą były wysokie gaże oraz możliwość uzyskania ziemi i materiałów pod 
budowę własnych domów. Na drugim miejscu znaleźli się polscy fachowcy, głównie 
pracownicy z syberyjskich stacji Kolei Transsyberyjskiej, potomkowie zesłańców 
z różnych epok zwabieni wieściami o większej wolności panującej na terenie Man-
dżurii, niż miało to miejsce na Syberii.

W wydanej w 1904 roku w Petersburgu książce Do Chin! Notatki z podróży artysty- 
-malarza, rosyjski podróżnik, artysta-malarz N. Krawczenko pisał: „Główny kontyn-

2 W języku mandżurskim nazwa ta oznacza „Rzeka Białych Kwiatów” (chińska nazwa: Son-
ghuajiang, czyli „Rzeka Sosnowych Kwiatów”).

3 Dawna nazwa osady – Halabin oznaczała w języku mongolskim „przeprawę przez rzekę” 
i była wymawiana przez Chińczyków jako Haerbin, a przez Rosjan – Harbin.
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gent pracowników kolei – to Polacy. Polacy-konduktorzy, Polacy-naczelnicy stacji, 
Polacy-maszyniści. We wszystkich trudniejszych przypadkach można porozumieć 
się w języku polskim, co szybko doprowadza do obustronnej zgody przy każdym 
nieporozumieniu”.

Liczba ludności polskiej w Mandżurii zmieniała się wraz ze zmianami zacho-
dzącymi w Chinach i w świecie – wzrosła znacznie po wojnie rosyjsko-japońskiej, 
gdy Harbin wyrósł na drugą po Szanghaju dalekowschodnią metropolię, zmalała 
wskutek niepewnej sytuacji w czasie rewolucji w Chinach i pierwszej wojny świato-
wej, ponownie zwiększyła się wskutek napływu żołnierzy z V Dywizji Syberyjskiej 
i uchodźców w latach rewolucji w Rosji, aby znów zmaleć po powstaniu niepodle-
głej Polski i po przeprowadzonych repatriacjach. W roku 1924 miało miejsce jeszcze 
jedno bardzo ważne dla Polaków w Mandżurii wydarzenie – ZSRR, który wcześniej 
wyrzekł się wszelkich imperialnych dążeń carskiej Rosji, upomniał się o swoje prawa 
do Kolei Wschodniochińskiej i w rezultacie zostało podpisane porozumienie o pa-
rytecie. Oznaczało to w praktyce, że Rosja Radziecka stała się współwłaścicielem 
kolei, narzucając Chinom wiele swoich warunków, między inymi przeforsowując 
zapis o tym, że mogli na niej pracować jedynie obywatele ZSRR i Chin. Zdecydo-
wana większość Polaków, która nie chciała zmienić polskiego obywatelstwa, była 
zmuszona pożegnać się z pracą na kolei. Szacuje się, że liczba Polaków na obszarze 
całej ówczesnej Północnej Mandżurii przed jej okupacją przez Japończyków osią-
gała od 10 do 20 tysięcy osób, choć ta druga liczba jest przez niektórych autorów 
uważana za zawyżoną.

Mój ojciec, inżynier Edward Kajdański ukończył niemieckojęzyczną politech-
nikę w Rydze. Do Harbinu przyjechał po raz pierwszy w roku 1905, po zakończo-
nej wojnie rosyjsko-japońskiej, aby z ramienia belgijskiej firmy nadzorować montaż 
sprowadzonych z Europy urządzeń dla budowanych tam Głównych Warsztatów 
Kolejowych. Przez wiele lat mieszkał w Sumach na Ukrainie, w ważnym centrum 
cukrownictwa w Rosji, gdzie przebywało w owym czasie wielu Polaków, istniały pol-
skie organizacje oraz kościół katolicki. Pracował tam w cukrowni (w której notabene 
większość urządzeń pochodziła z Polski, z firmy „Borman, Szwede i S-ka” w War-
szawie), był dyrektorem elektrowni oraz miał salon samochodowy nieistniejących 
już dziś zakładów Mitchella. W 1913 roku brał udział w rajdzie samochodowym 
Moskwa – Paryż, którego trasa prowadziła między innymi przez Gdańsk.

Wzmianka o moim ojcu pojawiła się na łamach wydawanej w Sumach gazety 
„Dankor” z dnia 27 lipca 2009 roku. Jej autor Włodzimierz Surkow pisze:

Zaczynał się już wiek samochodów. Przedsiębiorczy sumski Polak Edward Kajdański 
wziął udział w wyścigu samochodowym na trasie Sumy–Moskwa–Berlin–Paryż, o czym 
informował w „Sumskich Wiadomościach”. Przekonawszy się osobiście o walorach 
samochodu, Kajdański zorganizował pierwszy salon samochodowy w Sumach i został 
przedstawicielem angielskiej firmy „Mitchell” na południu Rosji. I sumianie zaczęli po-
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czątkowo ostrożnie, później zaś coraz bardziej aktywnie, przesiadać się z powozów kon-
nych do samochodów. Przy okazji: benzynę w owym czasie sprzedawano w aptekach.

Przed pierwszą wojną światową ojciec przebywał w Europie Zachodniej, praw-
dopodobnie w Belgii, pracując w firmach eksportujących urządzenia na Wschód. 
Krótko przed samym wybuchem wojny, jako jej przedstawiciel, znalazł się w Japo-
nii, choć można domyślać się, że wojna zakłóciła – lub wręcz uniemożliwiła dzia-
łalność firmy. (Flandria była w latach 1914–1918 terenem zaciekłych walk między 
Niemcami i państwami Ententy). W latach 1921–1923 przebywał we Władywosto-
ku, gdzie założył niewielką fabrykę baterii elektrycznych.

Moja matka, pochodząca ze znanej w Rosji włoskiej rodziny Franchettich, uro-
dziła się na Syberii, w ówczesnym Jekaterynburgu i tam ukończyła szkołę średnią. 
W trakcie rewolucji w Rosji jej ojciec, który był udziałowcem największego w Rosji 
importera herbaty, firmy „Wysocki i S-ka”, będąc dyrektorem jej filii w Jekateryn-
burgu, wysłał moją matkę wraz z częścią rodziny do Władywostoku. Sam nie zdążył 
już wyjechać na wschód Syberii i został aresztowany w trakcie likwidacji przed-
siębiorstwa. We Władywostoku, w ówczesnej Republice Dalekowschodniej (któ-
ra przynajmniej na papierze miała być demokratycznym i suwerennym państwem) 
matka znalazła zatrudnienie w fabryce ojca. 

Trudno byłoby mi wyjaśnić, dlaczego urodziłem się i wychowałem właśnie 
w Harbinie, bez próby poinformowania o ówczesnej skomplikowanej sytuacji na 
wschodzie Syberii, zaś w szczególności we Władywostoku. Wciąż jeszcze realne 
wydawało się powstrzymanie ofensywy bolszewików na Syberię. Szykowała się 
zakrojona na wielką skalę interwencja międzynarodowa. Od kwietnia do września 
1918 roku we Władywostoku i w pobliskim Porcie Egerszeld lądowały wojska inter-
wencyjne: japońskie, angielskie, francuskie i amerykańskie. Wciąż aktywnie funkcjo-
nowały rosyjskie ambasady w Pekinie i Tokio, kilka rosyjskich konsulatów działało 
w Mandżurii. Wspomniane dwa poselstwa odnalazły w Stanach Zjednoczonych 
admirała Kołczaka i ściągnęły go do Harbinu dla zreorganizowania białych armii 
i wystąpienia przeciw bolszewikom. Generał Horwat, posiadający realną władzę 
w całej Mandżurii (i kasę Kolei Wschodniochińskiej), dążył do utworzenia na Sy-
berii „rządu wszechrosyjskiego” i utworzył w sierpniu 1918 roku rząd tymczasowy. 
Już jednak w listopadzie tego roku został zmuszony uznać zwierzchnictwo Kołcza-
ka, zadowalając się stanowiskiem pełnomocnika naczelnika państwa w Mandżurii. 
Wspomniałem już wcześniej, że generała Horwata cechowała niespotykana wśród 
wyższych rosyjskich wojskowych i carskich urzędników życzliwość dla Polaków. Po-
twierdził to raz jeszcze, gdy po rozpoczęciu urzędowania we Władywostoku wydał 
odezwę do Polaków, w której – w odróżnieniu od Kołczaka i Denikina – określił 
się jako zwolennik pełnej niezależności Polski. W kwietniu 1920 roku powstała Re-
publika Dalekowschodnia ze stolicą we Władywostoku, nominalnie demokratyczne, 
lecz faktycznie wspierane przez bolszewików państwo buforowe. Miało ono na celu 
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uniemożliwić bezpośrednie starcie wojsk czerwonych z interwencyjnymi i spowo-
dować wyjscie tych ostatnich z Syberii. Republika Dalekowschodnia istniała do koń-
ca października 1922 roku, kiedy to została włączona do Federacji Rosyjskiej.

Kilku Polaków, którzy przybyli do Władywostoku tym samym japońskim stat-
kiem co ojciec, otworzyło tu małe delikatesy. Okoliczność ta miała później dla mo-
ich rodziców, a tym samym dla mnie, istotne znaczenie – tu się poznali.

Moja matka zostawiła pamiętnik, opisujący szczegółowo sytuację we Wła dy-
wos to ku przed wejsciem tam wojsk bolszewickich, którego niewielkie fragmenty 
zamieszczam niżej4:

W Chabarowsku trochę odpoczęliśmy i czekaliśmy na pociąg do Władywostoku. 
Nogi mi nie zmarzły – uratowały mnie walonki, ale był duży mróz i wszystkie palce 
u rąk były mocno odmrożone. W Omsku tak samo temperatura w zimie była bardzo 
niska, czasem dochodziła do -30°C, ale tam był Iwan-Tatarzyn, który zawsze dobrze palił 
w piecach. Przy takiej temperaturze nikt już do szkoły nie chodził, na wieży strażackiej 
wywieszano olbrzymi biały balon. Nie wiem z czego była jego powłoka. Widoczny był 
z daleka i naprawdę były wtenczas silne zawieje śnieżne – „burany”, które dosłownie 
zbijały z nóg. Potem było jednak ciepłe jedzenie i ciepłe pokoje, tak że nie odczuwaliśmy 
tego co w Chabarowsku. Wkrótce już byliśmy we Władywostoku, gdzie pojechałam na 
spotkanie swojego losu. Sprawowali tam jeszcze władzę bracia Merkułowowie, ostatnia 
ostoja białych. Miasto zasysało niekończące się tłumy przybywających tu ludzi. Znaleźć 
jakiś pokoik było bardzo trudno i bardzo drogo. O pracę jeszcze trudniej. Armia Czer-
wona była jeszcze daleko. Tutaj obok białogwardzistów były oddziały wojsk amerykań-
skich i angielskich, było dużo Filipińczyków i nie wiem kogo tam jeszcze. I to do takiego 
miasta wyprawił mnie Tata. Po co? (...)

Biali mieli podobno w mieście ostatnią szansę. Ale jaką? Prawie żadnej. Myśleli tylko 
o swojej skórze. Nie było słychać o Merkułowych, chyba już zdążyli opuścić miasto. 
Wszyscy, którzy mogli, gromadzili się bliżej statków, które stały u nabrzeży. Chodziłam 
tam oglądać tę nową atrakcję tak, jak kiedyś w Wierchnieudińsku chodziłam na dworzec... 
W tym czasie przyjechała grupa Polaków z Japonii. Pamiętam nazwiska ich wszystkich. 
Wśród nich był twój Ojciec. Oddziałów czerwonych jeszcze w mieście nie było, ale znaj-
dowały się one już gdzieś w drodze do Władywostoku. Ci, co mieli możliwości i forsę, 
gromadzili się koło statków, z zamiarem wyjechania gdzieś daleko, daleko. Kto nie – sta-
rał się o pozwolenie wyjazdu do Harbinu przez Iman i Spassk. (...)

Kiedyś byłam u Loli w pracy, siedziała ona w kasie małego sklepiku piekarni. Zajęta 
była od 5 rano do 12, na zmianę z kimś jeszcze. Właścicielem tego sklepiku był p. Ka-
dysz z Omska. Ojciec Loli opowiedział mu o moim losie. Obiecał, że jeżeli coś będzie, 
postara się powiadomić o tym Lolę. Znał mojego Tatę i obiecał, że będzie moim porę-
czycielem. (...)

Kadysz dotrzymał słowa. Ci Polacy, a była ich trójka wspólników, otworzyli sklep 
gastronomiczny i Kadysz załatwił mi pracę u nich w kasie. Wystąpił jako poręczyciel za 
„bezrodną”5 – jak to odczuwałam – dziewczynę. Praca była od 7 do 19. Płacili mi 45 

4 Publikowane są po raz pierwszy.
5 Niemającą żadnej rodziny.
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rubli. Było mi bardzo trudno, przecież nigdy dotychczas nie miałam w ręku więcej niż 10 
rubli, a to, co zarabiałam w Wierchnie-Udińsku, oddawałam Zoi na gospodarstwo.

Było w tym czasie w obiegu mnóstwo różnych pieniędzy o różnej wartości. Każdego 
ranka otrzymywałam „kursy” na dzień dzisiejszy i według nich kasowałam pieniądze. 
Przed kasą czasami ktoś zatrzymywał się na krótkie rozmowy; wśród nich był także twój 
Ojciec. Wiedział o mnie już dość dużo od moich pracodawców, którzy mieli te wia do-
moś ci od Kadysza. Tymczasem minęła dżuma, epidemia zaczęła zacichać, a wuj Borys po 
długiej kwarantannie nie wrócił do miasta... Chyba w tym czasie mój Tata zrozumiał, na 
co mnie wysłał. Nadchodziły wiadomości, że Armia Czerwona była już coraz bliżej i zno-
wu rozpoczęła się panika, że trzeba uciekać. Pewnego dnia od strony Sedanki wchodzili 
czerwoni, a z drugiej strony wychodziły ostatnie białe oddziały. Wyjeżdżali pociągami do 
Chin i statkami do Europy. Sklep został zamknięty i gospodarze już zastanawiali się nad 
wyjazdem. Było to gdzieś na wiosnę. Trzeba było żyć w tym czasie, aby zrozumieć, co ze 
mną wtedy się działo. Dostawałam 45 rubli, pokój zaś kosztował tyle samo. Pieniądze, 
które miałam od Taty, kończyły się. Czasem nie doliczałam się w kasie 3–5 rubli i w ciągu 
miesiąca miałam jakieś niedobory, wynikające z przeliczania pieniędzy według kursu. (...)

Ileż to razy byłam dosłownie głodna i nie miałam za co kupić czegoś do jedzenia. 
Sprzedałam, co mogłam: złoty łańcuszek, zegarek, bransoletę, ale ten pierścionek z bry-
lantem jednak uchroniłam. Wszystkie te przeżycia nie były dla samotnej i niedoświadczo-
nej dziewczyny.

Pewnego dnia spotkałam przypadkowo na ulicy twego Ojca. Wracał z przechadz-
ki. Zainteresował się, co się ze mną działo, zaprosił na filiżankę czekolady (było coś 
takiego!). Nigdy nie byłam w takiej kawiarni. Rozmawialiśmy długo. Powiedziałam mu 
o wszystkim, co mnie spotkało, bo nie miałam nikogo, kto by się tym zainteresował. 
Czasy były takie, że nikomu nie życzę przeżycia ich jeszcze raz.

Odnośnie pracy obiecywał zastanowić się, musiałam więc czekać. W ustalonym czasie 
poszłam tam, gdzie umówiliśmy się. Miał „Laboratorium Elementów Galwanicznych”. 
Pracowało u niego trzech Chińczyków i dwie kobiety, no i chciał jeszcze zatrudnić mnie. 
Płaca 50 rubli, ale uprzedził, że w niedługim czasie wyjeżdża do Chin i może mnie za-
brać. Zgodę na wyjazd dało też trzech Chińczyków. Kobiety odmówiły. Powiedział, abym 
sobie to przemyślała. Trzeba było kogoś się poradzić, ale kogo? Nikogo nie miałam. 
Tylko gospodyni, u której mieszkałam i Kława, z którą dzieliłam pokój. Obydwie one 
wyjeżdżały jednak do Związku Sowieckiego: jedna do Czity, druga na Litwę. I znowu 
zostawałam sama w obcym mieście, bez znajomości i bez pieniędzy. 

Zdecydowałam się na wyjazd, a na razie zaczęłam pracować. (...)
Parę razy byłam u inżyniera w domu, zobaczyłam, jak mieszkał. Miał dwa ładne 

umeblowane pokoje razem z jednym panem, który tak samo przyjechał z Japonii. Było to 
mieszkanie admirała Starka, z którym był on w Japonii6.

6 Admirał Stark był niezwykle barwną postacią na Dalekim Wschodzie. Proponował ojcu wy-
jazd z nim do Szanghaju, ale ojciec nie był zdecydowany jechać do miasta, którego nie znał. Wo-
lał udać się do Harbinu, z którego pozostały mu najlepsze wspomnienia. Admirał Stark wpadł 
na pomysł, aby wykorzystać do wywiezienia ludzi z Władywostoku stare okręty wojenne stojące 
w porcie, jeszcze z czasów wojny rosyjsko-japońskiej, zwane pogardliwie „kaloszami”. Wywiózł 
w końcu 1922 roku na ich pokładach 9 tysięcy ludzi. Część okrętów musiała pozostać w najbliż-
szym koreańskim porcie Genzan, ze względu na stan techniczny, na pozostałych Stark dopłynął 
do Szanghaju, zostawiając tam znaczną część pasażerów – założycieli przyszłej licznej rosyjskiej 
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Moje pierwsze wspomnienia z Harbinu kojarzą mi się z przestronnym mieszka-
niem w samym centrum pięknej dzielnicy nazwanej Nowym Miastem, gdzie mieś-
cił się największy w Harbinie dom towarowy Czurina. Należał do znanej w Rosji 
sieci podobnych luksusowych domów towarowych tworzonych według projektów 
czołowych petersburskich architektów. Był budowany na wyrost – miał wprawdzie 
tylko dwie kondygnacje, ale plany przewidywały rozbudowę zarówno wszerz, jak 
i wzwyż (zrealizowali je w pełni po siedemdziesięciu latach już Chińczycy, dobudo-
wując na podstawie rosyjskich planów trzecią i czwartą kondygnacje z zachowaniem 
wszystkich parametrów projektu). Ojciec wprawdzie wywiózł z Władywowstoku 
najważniejsze maszyny z fabryki baterii, ale te zaginęły gdzieś na granicy, zaś polisa 
ubezpieczeniowa okazała się bezwartościowym skrawkiem papieru. Został zatem 
zmuszony poszukać dobrego zatrudnienia. Akurat w tym czasie kolej, największy 
pracodawca w Mandżurii, gdzie chciał się zatrudnić, rozpoczęła wyrzucanie cudzo-
ziemców i ojciec przyjął propozycję zorganizowania w firmie Czurina działu tech-
nicznego, którego później został kierownikiem. Był inżynierem, władał kilkoma 
językami i wciąż miał dobre kontakty z różnymi firmami w Europie (między innymi 
z dużą niemiecką firmą „Kunst & Alberts”, która przeniosła się z Władywostoku, 
gdzie była właścicielem wielkiego pasażerskiego statku „Lorestan” z kajutami dla 
500 pasażerów), co zaowocowało tym, że wkrótce firma Czurin zaczęła sprzedawać 
nowoczesne maszyny z Niemiec oraz z Wielkiej Brytanii i mogła otworzyć salon 
samochodowy z najnowszymi modelami samochodów Mercedesa-Benza, Chrystle-
ra, Packarda czy Fiata. Chętnie spędzałem czas z ojcem w tym salonie i dawałem 
się fotografować klientom przy samochodach i motocyklach. Gmach domu towa-
rowego, w którym ojciec miał służbowe mieszkanie, był położony na skrzyżowa-
niu głównych arterii Nowego Miasta: Wielkiego Prospektu i ulicy Nowotargowej, 
czyli Nowohandlowej. Wielki Prospekt ciągnął się na przestrzeni kilku kilometrów 
z zachodu na wschód; znajdowały się tu najważniejsze instytucje administracyjne 
i inne, między innymi dyrekcja kolei, klub kolejowy ze sceną teatralną i kinem, pocz-
ta i telegraf, świątynie (kościół katolicki św. Stanisława, kilka cerkwi z największą 
i najwspanialszą – drewnianym soborem Nikołajewskim, protestancka „kircha”, 
chińskie świątynie Jiluosi i Konfucjusza), szkoły handlowe i ogólnokształcące 

(polskiej zresztą też) kolonii w tym mieście. Sam, na żądanie Anglików, musiał ze wszystkimi 
okrętami opuścić port i znalazł schronienie dopiero w Manili na Filipinach. Ci, którzy zostali 
w Szanghaju, musieli przez lata pozostawać w obozach dla uchodźców na przedmieściach mias-
ta, bez prawa zamieszkania na terenie brytyjskiej koncesji. Gdy w 1927 roku chińskie wojska 
rewolucyjne zajęły Hankou i zaczęły zagrażać Szanghajowi, Anglicy zdali sobie sprawę, że zanim 
przybędzie wezwana na odsiecz brytyjska flota, będą musieli bronić się sami. Przypomnieli sobie 
wtedy o uchodźcach z Rosji, których większość stanowili wojskowi. Utworzono z nich ochotni-
cze oddziały obrony Szanghaju, tzw. Rosyjski Pułk, dzięki któremu udało się utrzymać Szanghaj, 
dopóki nie przybyły tam angielskie i francuskie okręty.



Edward Kajdański80

(wśród nich Gimnazjum Polskie im. Henryka Sienkiewicza), cmentarz bohaterów 
wojny rosyjsko-japońskiej z pomnikami dowódców i nieznanego żołnierza. W oko-
licy Wielkiego Prospektu mieściły się też wszystkie najważniejsze obce placówki 
konsularne, a było ich już w tym czasie szesnaście, w tym konsulaty amerykański, 
angielski, francuski, włoski, japoński. Stopniowo dochodziły inne, państw powsta-
łych po pierwszej wojnie światowej, wśród nich polski (wcześniej była w Harbinie 
placówka zajmująca się głównie sprawami repatriacyjnymi; pełnoprawny konsulat 
z uroczystością podniesienia flagi powstał dopiero w 1929 roku po zawarciu umo-
wy polsko-chińskiej). Na wschodnim krańcu Wielkiego Prospektu znajdowały się 
cmentarze różnych wyznań (prawosławny, katolicki, protestancki, muzułmański 
i żydowski). Chińskie cmentarze znajdowały się w innej części miasta, w dzielnicy 
chińskiej Fujiajian, która została zbudowana jeszcze na początku XX wieku poza 
obrębem „pasa wywłaszczenia”. Gimnazjum, do którego później przez wiele lat 
uczęszczałem, znajdowało się na posesji przyznanej przez generała Horwata ko-
lonii polskiej pod budowę kościoła. Ciekawostką, ilustrującą ten niezwykły klimat 
współpracy i tolerancji panujący w Harbinie pod rządami Horwata, może być fakt, 
że projekt kościoła utrzymanego w stylu gotyckim (i domu parafialnego później 
zaadaptowanego na gimnazjum) wykonał nieodpłatnie wspomniany budowniczy 
kolei, inżynier Kazi-Girej, potomek sprzymierzonych z Polską krymskich chanów 
Gierejów i podobno muzułmanin, natomiast w uroczystości otwarcia kościoła jako 
gość honorowy uczestniczył wraz z małżonką sam generał Horwat – najwyższy 
przedstawiciel rosyjskiej administracji! Czegoś takiego nie można było oczekiwać 
w żadnym innym miejscu Imperium Rosyjskiego.

Powróćmy jednak do moich lat spędzonych w gmachu Czurina. Ojciec dobrze 
zarabiał, czego dowodem mógł być fakt, że mieliśmy co sprzedawać i za co żyć 
przez kilka lat po jego śmierci. Może również to, że dostawałem mnóstwo zabawek, 
między innymi zagraniczny rower, na którym wolno mi było przeważnie jeździć 
wokół stołu w największym pokoju. Dostałem go pod choinkę, chyba na katolickie 
Boże Narodzenie, bo moja matka była prawosławną i zawsze obchodziliśmy to 
święto dwukrotnie – 25 grudnia i 7 stycznia. Prezenty przynosili mi w nocy odpo-
wiednio Święty Mikołaj i Dziadek Mróz, ale – widocznie ze względu na lata spędzo-
ne przez ojca na Łotwie – niemieckim zwyczajem zawieszałem wieczorem w Wi-
gilię pończochę na łóżku i otwierałem drzwiczki pieca, aby Mikołaj czy Dziadek 
Mróz mogli dostać się do mieszkania ze swoimi prezentami. Rano, gdy się tylko 
budziłem, sprawdzałem, co było w pończosze i obok niej. Ponieważ Nowe Miasto 
pozostawało wciąż dzielnicą reprezentacyjną i cudzoziemską, gdzie poza bardzo 
bogatymi przedsiębiorcami praktycznie nie było Chińczyków, nie miałem w tym 
czasie miejscowych kolegów i nie znałem żadnych chińskich zwyczajów, jak cho-
ciażby obchodzenia Święta Wiosny, czyli chińskiego Nowego Roku.
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Wśród służbowych znajomych ojca i prywatnych znajomych moich rodziców 
byli ludzie różnych narodowości, wyznający różne religie. Znajdowali się wśród nich 
katolicy, prawosławni, protestanci, buddyści i Żydzi. Byłem wychowywany tak, że 
nie dostrzegałem w tym niczego nadzwyczajnego. W niedzielę rano ojciec zabierał 
mnie na mszę do kościoła, a gdy z jakichś powodów nie było go w Harbinie lub mu-
siał rezygnować z wolnej niedzieli, chodziłem z matką do cerkwi. Wuj Borys też był 
prawosławny, choć czasami – nie wiem z jakich powodów – chodził z nami także 
do kościoła. Żegnał się wtedy pięcioma palcami, choć nie zawsze pamiętał, aby znak 
krzyża zakończyć ruchem od lewej ku prawej, a nie odwrotnie. Wśród znajomych, 
którzy odwiedzali nas w mieszkaniu w gmachu Czurina, było kilku Polaków, ale 
nie były to rodziny z dziećmi. Zapamiętałem też jedno mieszane małżeństwo – on 
Japończyk, doskonale mówiący po rosyjsku, ona Rosjanka – które często nas od-
wiedzało i zawsze przynosiło ciekawe prezenty. Jego nazywalem „wujkiem Chiu”, ją 
„ciocią Kławą”. Nie wiem, czy ojciec poznał go w Japonii, czy już później w Harbi-
nie. Dopiero wiele lat po przyjeździe do Polski dowiedziałem się, że był to, słynny 
przede wszystkim z ratowania Żydów, Chiune Sugihara7. Ojciec zawsze rozmawiał 
ze mną po polsku, matka jeszcze wtedy nie znała polskiego i dlatego już we wczes-
nym dzieciństwie dobrze mówiłem po rosyjsku. Krąg moich dziecinnych przyjaźni 
był ograniczony w tym czasie do dwóch chłopców i jednej dziewczynki, z którymi 
mogłem porozumiewać się tylko po rosyjsku. Dopiero później, gdy przenieśliśmy 
się do innej dzielnicy – Majiagou, w której mieszkali także Chińczycy, ojciec po-
zwolił mi przyjaźnić się z chińskimi i mandżurskimi dziećmi i musiałem nauczyć się 
porozumiewać się z nimi po chińsku.

Matka miała kilka koleżanek poznanych jeszcze we Władywostoku, które miesz-
kały w innych dzielnicach miasta. W owym czasie poza Nowym Miastem drugą 
w miarę nowoczesną dzielnicą była Przystań z jej główną ulicą Chińską, dziś bę-
dącą w pewnym sensie skansenem rosyjskiej obecności w Mandżurii. W odpowie-
dzi na interwencję Zhou Enlaja ze szczytowego okresu rewolucji kulturalnej ulica 
Chińska miała zostać zachowana „taką, jaką była”, aby przypominała o niedaw-
nym półkolonialnym statusie Chin. W latach bowiem dwudziestych i trzydziestych 
architektura Harbinu wzbogaciła się o budynki noszące znamiona różnych ów-
czes nych stylów europejskich (gotyckiego, romańskiego, rokoka, klasycystycznego 

7 Chiune Sugihara (1900–1986) ukończył harbińską uczelnię Harbin Gakuin (1923), na któ-
rej wykładali carscy profesorowie z petersburskich uniwersytetów. Później stażysta i pracownik 
Konsulatu Generalnego Japonii w Harbinie (do 1932 lub 1933 roku), specjalista od spraw ZSRR 
i Niemiec, pracownik rządu Mandżukuo w Hsinkingu, wicekonsuł w Kownie, konsul w Pradze, 
konsul generalny w Królewcu, po wojnie w trudnej sytuacji, zrehabilitowany dopiero w 1991 
roku. Uhonorowany tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. W czasie wojny współ-
pracował z polskim podziemnym wywiadem. Zob. E. Pałasz-Rutkowska, A.T. Romer, Historia 
stosunków polsko-japońskich 1904–1945, Warszawa 1996.
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i modernistycznego) oraz wzniesione w stylu eklektycznym, charakteryzującym się 
zarówno mieszaniną stylów europejskich, jak i obecnością elementów architektury 
japońskiej i chińskiej. Ulica Chińska doskonale ilustruje tę różnorodność wpływów 
obcych w architekturze i sztuce Harbinu. Cała reszta terenów miasta już w niczym 
nie przypominała współczesnych miast Europy. Najstarsza dzielnica, Stare Miasto, 
była zbudowana w większości z drewna na modłę syberyjską, podobnie jak dzielni-
ce Madziagou, Gondatiewka czy Nachałowka, gdyż nie było jeszcze w tym czasie 
w pobliżu żadnej cegielni. Samannyj Gorodok, jak sama nazwa wskazuje8, był mias-
teczkiem lepianek z cegieł z odchodów zwierząt, które nazywano samanem. Część 
drewnianych domów, między innymi koszar w Korpusnym Gorodku (tj. w Mias-
tecz ku Korpusu Ochrony Kolei) była zbudowana z bierwion, jednakże większość 
domów była „faszerowana”. Tak nazywano domki budowane przeważnie sposobem 
gospodarczym przez pracowników kolejowych na działkach otrzymywanych od ko-
lei. Nie były one podpiwniczone, a budowano je w ten sposób, że po zaznaczeniu 
zarysu budynku wbijano w ziemię przesmołowane pale, z obydwu stron przybijano 
deski, zaś między deski sypano trociny, których w porośniętej tajgą Mandżurii nigdy 
nie brakowało. Zarówno z zewnętrznej, jak i z wewnętrznej strony ścian przybijano 
ułożone ukośnie na krzyż cienkie listewki – „dranki”, umożliwiające ich otynkowa-
nie. Z góry na deski sufitowe też sypano trociny i przykrywano dachem pokrytym 
przeważnie papą (a jeśli kogo było stać, to blachą ocynkowaną). Dla ocieplenia sy-
beryjskim zwyczajem dolną część zewnętrznych ścian osłaniano „zawalinką”. Było 
to wysokie na 50–60 cm obramowanie z desek, wewnątrz wypełnione piaskiem. 
Przykryte deskami stanowiło coś w rodzaju ławeczek, na których w lecie chętnie 
siadali domownicy, głównie kobiety i dziewczyny, aby jak na syberyjskich wsiach po-
plotkować, gryząc orzeszki lub nasiona słonecznika. Wbrew pozorom, domki takie 
były bardzo ciepłe i doskonale sprawdzały się w czasie ostrych mandżurskich zim.

Niebrukowane ulice tych dzielnic bardzo przypominały ulice syberyjskich mia-
steczek z ich wąskimi drewnianymi chodnikami i zapadającymi się w błocie kołami 
„drandulet” – dwukołowych konnych powozów. Zapamiętałem dobrze te chodniki – 
tworzyły je zwykłe dwie lub trzy deski, przybite gwoździami do wbitych w ziemię pali. 
W czasie deszczu te chodniki dawały jedyną możliwość przejścia suchą nogą, choć 
mijanie się na nich, szczególnie jeżeli gdzieś jedna z desek została ukradziona czy 
połamana, wymagało nie lada sprawności. Kiedy wracałem do domu w czasie silnej 
ulewy od koleżanki mamy udało mi się poślizgnąć i spaść z takiego chodnika w od-
świętnym ubraniu wprost do gęstego błota. Trudno czegoś takiego nie zapamiętać.

Stałym naszym domownikiem był w tym czasie wuj mamy – Borys Gaetanowicz 
Franchetti (czyli inaczej Borys syn Gaetano Franchettiego), porucznik białej armii, 

8 Samanem w miejscowym żargonie nazywano cegłę uformowaną z końskiego lub krowiego 
nawozu z dodatkiem gliny i ziemi.
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któremu udało się jakoś przekupić graniczne władze i uciec statkiem płynącym rze-
ką Sungari do Harbinu. Był już podobnie jak moja matka prawosławnym, ale w od-
różnieniu od niej dobrze mówił po włosku i czuł się Włochem, czyniąc starania 
o repatriację do ojczyzny. Nie ukończył studiów w Rosji, choć miał taką możliwość 
i trudno mu było znaleźć pracę w Harbinie. Miał dobry głos i grał na gitarze, ale 
odrzucił propozycję pracy w nocnym lokalu. Podobno otrzymał wreszcie zgodę na 
wyjazd do Włoch, ale w 1929 roku zginął tragicznie z włoskim paszportem i wizą 
w kieszeni. Włoski konsulat poczuł się nawet w obowiązku wziąć na siebie koszty 
jego pogrzebu.

W lutym 1932 roku po krótkich walkach z Chińczykami Harbin zajęły wojska 
japońskie. Pretekstem był zbrojny incydent na należącej po wojnie rosyjsko-japoń-
skiej do Japończyków Kolei Południowo-Madżurskiej, ale w rzeczywistości był to 
element zaplanowanej i przygotowanej w białych rękawiczkach przez japońskie 
służby specjalne Kempeitai aneksji Mandżurii. Po rewolucji 1911 roku w Chinach 
rodzina cesarska9 wraz z trzyletnim wówczas cesarzem Pu I (Puyi) została usunięta 
z Pekinu i była internowana w pobliskim Tiencinie (Tianjinie), gdzie otrzymała do 
dyspozycji pałac, służbę i środki na ich utrzymanie. Japoński wywiad zdołał jednak 
wyprowadzić w pole ochronę pałacu, wywiózł Pu I, za jego zresztą zgodą, do zajętej 
przez swoje wojska Mandżurii i ogłosił tam powstanie nowego państwa mandżur-
skiego – Mandżukuo ze stolicą w Changchunie, przemianowanym przez nich na 
Sinking (Xinjing, czyli Nowa Stolica). Pu I został szefem rządu z radą ministrów 
wytypowanych wcześniej przez Kempeitai. Dwa lata później Japończycy dotrzymali 
słowa danego Pu I: Mandżukuo ogłoszono cesarstwem, a Pu I został marionetko-
wym cesarzem.

Miesiąc po powstaniu Mandżukuo wyjechaliśmy do odległego o 30 km od 
Har bi nu Aszyche (Ashihe). Nie miało to jednak nic współnego ze zmianą władzy 
w Mandżurii. W Aszyche była „polska cukrownia”, zaprojektowana przez polskich 
inżynierów i zbudowana jeszcze w 1906 roku przez Stowarzyszenie Ziemian Lubel-
skich. Jako jedyna w Chinach produkowała cukier z buraków. Był to właściwie kom-
binat, w skład którego wchodziły jeszcze gorzelnia i nieczynna już olejarnia. Buraki, 
wyhodowane z polskich nasion, okazały się doskonałym surowcem dla cukrownic-
twa; ze względu na upalne lata dawały duże plony, były bowiem wielkie i zawierały 
znacznie większy procent cukru niż zakładano. Melasę, stanowiącą produkt uboczny 
w cukrownictwie, przetwarzano na spirytus. Kampania trwała zwykle 3–4 mie sią ce 
zimowe, w pozostałych okresach pracowała gorzelnia. Ponieważ melasy starczało 

9 Mowa o ostatniej dynastii cesarzy chińskich – dynastii Qing (1644–1911), czyli mandżurskiej. 
Mandżurowie, wezwani w 1643 roku przez jednego z chińskich generałów do pomocy w stłu-
mieniu powstania chłopskiego zagrażającego stolicy, oczyścili Pekin i okolice z powstańców, ale 
wyjść z Chin już nie mieli zamiaru. W 1944 roku osadzili na chińskim tronie swego małoletniego 
cesarza. 
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zaledwie na parę miesięcy, przez resztę roku spirytus pędzono z kukurydzy. Część 
ziarna kukurydzy zawiera olej, stąd obecność na terenie cukrowni także olejarni.

Ojciec otrzymał propozycję objęcia stanowiska w cukrowni chyba głównie dla-
tego, że pracował w przemyśle cukrowniczym i był w swoim czasie dyrektorem 
elektrowni w Sumach, a kombinat miał również własną elektrownię, wciąż niespro-
stującą potrzebom i rozbudowywaną. Zbudowana przez Stowarzyszenie Ziemian 
Lubelskich cukrownia posiadała urządzenia sprowadzone z wymienionych wyżej 
zakładów Bormana i Szwede w Warszawie. Właścicielami cukrowni byli w tym cza-
sie polscy Żydzi (głównym udziałowcem był Lew Zikmann), dyrektorem Polak – 
inż. Kossakowski, a większość personelu kierowniczego stanowili również Polacy. 
Czasy były wówczas niespokojne, poza obrębem Harbinu i innych większych miast 
grasowały różne oddziały zbrojne: antyjapońskie, prokomunistyczne i antysowiec-
kie (szczególnie po krótkotrwałej wojnie o kolej w 1929 roku, w której ZSRR od-
niósł zwycięstwo i utrzymał zasady parytetu na kolei), a także zwykłe bandy tzw. 
chunchuzów10, napadające na pociągi i osiedla kolejowe. Z tego względu kombinat 
był otoczony fosą, wałem ziemnym i drutem kolczastym, który mógł być w razie 
konieczności podłączony do elektrowni. Poza tym teren był strzeżony przez czter-
dziestu uzbrojonych europejskich strażników (głównie Rosjan-kozaków, ale byli 
wśród nich także Polacy). Strażnicy dzień i noc pełnili wartę w wartowniach przy 
bramach (północnej reprezentacyjnej i południowej, przez którą chińskimi dwuko-
łowymi wiejskimi wozami przywożono zakontraktowane buraki). Każdy zamieszka-
ły na terenie kombinatu pracownik miał przydzieloną długą broń i był zobowiązany 
do obrony obiektu w razie potrzeby. Miejscowi, czyli Chińczycy i Mandżurowie, 
także ci pracujący na zmianach i w warsztatach, mogli wchodzić na teren jedynie za 
okazaniem przepustki. Mieliśmy wówczas przydzielone czteropokojowe służbowe 
mieszkanie ze służbówką, ale dochodząca służąca chińska nie mogła pozostawać 
wewnątrz obiektu po zmroku. Jako pomoc domowa pracowała u nas Mandżurka, 
dzięki czemu zacząłem szybko opanowywać chiński, ale poznałem także wiele słów 
mandżurskich.

Czteroletni pobyt w Aszyche odegrał w moim życiu znaczącą rolę, bowiem stał 
się źródłem mojej późniejszej fascynacji historią Dalekiego Wschodu. W pobliżu 
stacji kolejowej Aszyche zachowało się miasto Aczeng (Acheng), będące w VIII 
wieku jedną ze stolic lenniczego wobec Chin tunguskiego cesarstwa Bohai. Później 
miasto przejmowali kolejno mongolscy Kitanowie, twórcy dynastii Liao (916–1125) 
oraz przodkowie dzisiejszych Mandżurów – Dżurdżenowie, twórcy „Złotego Ce-
sarstwa” Jin (1125–1234). Było to typowe chińskie miasto powiatowe, otoczone 
murem, z zachowanymi monumentalnymi bramami wjazdowymi, dekorowanymi 
z okazji różnych uroczystości. Wewnątrz było poprzecinane wąskimi uliczkami, 

10 W języku chińskim hunhuzi oznacza „czerwonobrody”.
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przeważnie usianymi rzędami sklepów z najprzeróżniejszymi towarami. Gdy było 
w miarę spokojnie, chodziliśmy z ojcem w każdą niedzielę do kościoła, w którym 
mszę świętą odprawiał ksiądz Chińczyk. Po mszy przepychaliśmy się przez tłumy 
tubylców do stoisk ze słodyczami lub zabawkami, jakże różniącymi się od tych, 
które w Harbinie dostawałem od Świętego Mikołaja, Santa Klausa czy Dziadka 
Mroza. Elektrownia w Aszyche była bardzo nowoczesna, częściowo cieplna, częś-
cio wo wodna, a jej turbiny wykorzystywały różnicę poziomów wody w pobliskiej 
rzece Aszyche. Tuż przy cukrowni został utworzony na niej sztuczny wodospad 
(przełom) regulowany zaporami. Ojciec często musiał sprawdzać działanie zapór 
i niekiedy brał mnie ze sobą, ale czasami mogłem chodzić na nadrzeczną plażę, 
znajdującą się w polu widzenia strażników, z matką lub z naszą Mandżurką. To 
tam, nad rzeką Aszyche, wyciągałem z mokrego piasku zaśniedziałe brązowe gro-
ty strzał, fragmenty końskiej uprzęży lub monety, słuchając opowieści Mandżurki 
o toczonych tu bojach z Tunguzami, Mongołami czy Chińczykami.

Program pierwszej klasy szkoły podstawowej przerobiłem z rodzicami, drugiej – 
prywatnie z nauczycielką, Izabellą Wojtylak, która wróciła do rodziców do Aszyche 
po zdaniu matury w gimnazjum w Harbinie. Aby uzyskać promocję do czwartej 
klasy, musiałem jednak uczęszczać przez rok do trzeciej klasy w Szkole Początkowej 
im. dra Łazowskiego, która znajdowała się w gmachu stowarzyszenia „Gospody 
Polskiej”, najważniejszej polskiej placówki kulturalnej w Harbinie. W „Gospodzie 
Polskiej” mieścił się zarząd stowarzyszenia, biblioteka, redakcja „Tygodnika Pol-
skiego” oraz siedziby polskich organizacji społeczno-kulturalnych. Była tam także 
sala teatralna z porządną sceną, w której odbywały się różne uroczyste zebrania 
i przedstawienia. Zamieszkałem u nauczycielki języka polskiego, pani Janiny Skria-
binowej, która miała dwóch synów, Mirka i Jurka, nieco starszych ode mnie oraz 
starszą od nich córkę Marychnę. Mieszkali w przybudówce mieszczącej się na par-
celi „Gospody”. Chyba wówczas po raz pierwszy zrozumiałem, że nie wszyscy Po-
lacy w Harbinie prowadzili tak dostatnie życie, jak jeszcze w tym czasie moi rodzice. 
Pani Skriabinowa była wdową, jej mieszkanie było ciasne, gdyż składało się jedynie 
z pokoju i kuchni, ale na tyle wysokie, że została tam zbudowana na wysokości 
dwóch lub więcej metrów drewniana prycza tej samej szerokości co pokój, którą 
podpierały cztery drewniane słupki. W harbińskim rosyjskim żargonie taka prycza 
nosiła nazwę „pałat’ja”. Były tam jakieś niepotrzebne rzeczy oraz trzy nasze poście-
le. Wchodziło się na „pałat’ję” po drabinie i to wydawało mi się wówczas bardzo 
ekscytujące. Oglądałem już jakiś film o Tarzanie, który też spał wysoko nad ziemią, 
tyle że na drzewie. Chłopcy szybko nauczyli mnie wspinać się na drzewa w par-
kach lub w cudzych ogrodach, z których jako Tarzani zrywaliśmy owoce i orzechy. 
Wieczorami pani Skriabinowa sadzała nas przy stole i pilnowała, byśmy odrobili 
wszystkie zadania domowe.
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Po roku zostałem uczniem klasy czwartej, która znajdowała się już w innym 
miejscu, w gmachu Gimnazjum Polskiego im. Henryka Sienkiewicza. Gimnazjum 
stanowiło odpowiednik dzisiejszego liceum i choć było ono dofinansowywane 
i nadzorowane przez polskie Ministerstwo Oświaty i Wyznań Religijnych, to jed-
nak miało własny autonomiczny program nauczania, mający na celu umożliwienie 
uczniom zdobycia niezbędnych kwalifikacji do pracy w Mandżurii, Chinach czy Ja-
ponii. W moim gimnazjum obowiązkowa była nauka języków: angielskiego, chiń-
skiego i japońskiego, historii i geografii Dalekiego Wschodu (wykładanej w języku 
angielskim) i korespondencji handlowej, także w języku angielskim. Ze względu na 
środowisko i późniejsze studia na Uniwersytecie Północnomandżurskim i na Poli-
technice Harbińskiej, po uzyskaniu dyplomu władałem także biegle językiem rosyj-
skim. Przedmiotem nadobowiązkowym była łacina, której uczył ksiądz Aleksander 
Eysmont. Chodziłem przez kilka lat w miarę regularnie na te zajęcia, choć – czego 
później żałowałem – nie przykładałem się do nich tak, jak wypadało. Jednym sło-
wem, harbińskie gimnazjum dało mi doskonałe podstawy językowe i przyczyniło 
się do trwałego zainteresowania Dalekim Wschodem, które pozostało mi przez 
całe dorosłe życie. W gimnazjum były dwie drużyny harcerskie, męska im. Kazimie-
rza Pułaskiego i żeńska im. Emilii Plater, istniał Polski Związek Sportowy, a także 
Polskie Koło Wschodoznawcze (z własnym minimuzeum), organizowane były wy-
cieczki krajoznawcze do okolicznych miejscowości.

Mój ojciec dużo podróżował po Europie i po Azji, między innymi po Sybe-
rii, Chinach, Indiach i Japonii, mieliśmy w domu bogatą bibliotekę, w której nie 
brakowało książek podróżniczych, a wśród nich takiego białego kruka, jakim był 
angielski pierwodruk Pamiętników Maurycego hr. Beniowskiego z 1790 roku, o czym 
wspomniałem w przedmowie do ich mojego tłumaczenia na polski (Wydawnictwo 
Volumen, Warszawa 1995). Było w niej także trzytomowe anglojęzyczne The Book 
of  Ser Marco Polo z 1921 roku, w doskonałym opracowaniu Henry’ego Yule. Zaczy-
tywałem się w tych książkach, jak tylko w miarę solidnie opanowałem język angiel-
ski, czyli już w wieku 14–15 lat. Znajomość języków okazała się bardzo przydatna 
w moim dorosłym życiu w Polsce, podobnie jak znajomość Dalekiego Wschodu 
i jego historii.

W połowie roku szkolnego, w czasie zimowej kampanii cukrowniczej 1936 ro-
ku, ojciec przeziębił się podczas usuwania awarii urządzeń cukrowniczych. Zmarł 
25 mar ca tego roku w harbińskim szpitalu wskutek komplikacji po zapaleniu płuc. 
Żadnego systemu ubezpieczeń wówczas w cukrowni nie było; matka otrzymała 
niewielką sumę pieniędzy w charakterze odprawy i zawiadomienie o konieczności 
natychmiastowego opuszczenia służbowego mieszkania w Aszyche.

Przenieśliśmy się z powrotem do Harbinu. Ojciec pozostawił nieco gotówki 
w banku (nikt nie trzymał w bankach większych pieniędzy ze względu na niesta-
bilność sytuacji) i kilkanaście meksykańskich srebrnych dolarów, będących od dzie-
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siątków lat obiegową monetą w Chinach. Poza tym skórzany woreczek ze złotymi 
rosyjskimi monetami z portretem cara Mikołaja II, popularnymi „świnkami” trzy-
manymi przez niego w biurku „na czarną godzinę” od czasu wyjazdu z Republiki 
Dalekowschodniej i złoty zegarek kieszonkowy, który wraz ze złotymi spinkami do 
mankietów i do krawata miałem otrzymać na swoje osiemnaste urodziny. Matka 
miała nawet sporo złotej biżuterii, w tym prezent ślubny – piękny pierścionek z bry-
lantami. Były jeszcze maszyny z warsztatu ojca oraz cenna biblioteka, której części 
trzeba było się pozbyć niezwłocznie po przeprowadzce do Harbinu, gdyż w nowym 
harbińskim mieszkaniu nie było dla niej miejsca. Tym nowym mieszkaniem był po-
kój z kuchnią w dobrym miejscu dzielnicy Przystań, w czteropiętrowej kamienicy 
położonej tuż obok pięknej willi Lwa Zikmanna, tyle że w półpiwnicy. Na parterze 
w obszernym mieszkaniu położonym od frontu mieszkał doktor Kaufmann, jeden 
z dyrektorów Szpitala Żydowskiego, do którego został przewieziony i gdzie zmarł 
mój ojciec. W mieszkaniu tym miał urządzony gabinet lekarski i dużą poczekalnię, 
zawsze zatłoczoną pacjentami. Przed wyjazdem do Aszyche ojciec prowadził włas-
ną firmę – produkował w niej sprzęt do wyposażenia szpitali, między innymi skal-
pele i inne narzędzia chirurgiczne. Być może dlatego, gdy zachorowałem, doktor 
Kaufmann wyleczył mnie, nie biorąc od matki żadnych pieniędzy za wizyty. W 1945 
roku NKWD wywiozło go do lagrów na Syberii. Udało mu się przeżyć i wyjechać 
z ZSRR, bo potrafił skutecznie wyleczyć z ciężkiej choroby komendanta obozu.

Okna naszego mieszkania wychodziły na wąskie podwórko prowadzące do dru-
giej czynszowej kamienicy, a po bokach tego podwórka, mającego kształt szerokie-
go korytarza zostały zbudowane parterowe podłużne baraki z pięcioma gankami 
każdy, co oznaczało, że przedsiębiorczy właściciel potrafił na swojej posesji zmie-
ścić jeszcze dziesięć dodatkowych mieszkań. Choć za nasze piwniczne mieszkanie 
czynsz nie był wysoki, matka nie była w stanie go utrzymać. Nie ukończyła studiów 
we Władywostoku i nie miała żadnego zawodu. Pracowała bądź jako kasjerka w cu-
kierniach, bądź zarabiała robieniem kwiatów czy szyciem kapeluszy, do tego przez 
dwa lata uczęszczała na kursy sióstr miłosierdzia prowadzone przez Towarzystwo 
Czerwonego Krzyża. To wszystko oraz czesne za moją naukę w ciągu dwóch lat 
pochłonęło większość oszczędności. Zmiana władzy w Mandżurii nie przekładała 
się początkowo w znaczniejszym stopniu na sytuację europejskich mieszkańców 
Harbinu. Wydarzeniem o randze epizodu był przyjazd do miasta komisji Ligi Naro-
dów, która miała zbadać skargę Chin na japońską agresję. Członkowie komisji, zwa-
nej potocznie „komisją Lorda Lyttona”, przeprowadzali wywiady z ważniejszymi 
osobistościami, odwiedzili nawet nasze gimnazjum, ale jedynym rezultatem uznania 
przez nią słuszności skargi Chin było wystąpienie Japonii z Ligi Narodów. O wiele 
bardziej znaczącą dla miasta i kolei, a w konsekwencji dla wielu jej pracowników, 
także byłych, była decyzja ZSRR o sprzedaży Japonii swojej części „parytetu”, tj. 
50% własności Kolei Wschodniochińskiej. Sprzedaż została faktycznie wymuszona, 
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gdyż kolej od pewnego już czasu nie funkcjonowała normalnie, mnożyły się zbrojne 
napady na pociągi i obiekty kolejowe, sabotaże i pomniejsze incydenty, zaś władze 
Mandżukuo nie mogły lub nie chciały odpowiednio interweniować. Na terenie Man-
dżukuo istniała chińska partyzantka, po cichu wspierana przez ZSRR. Partyzanci, 
działając przeważnie wzdłuż szlaków kolejowych, podkładali ładunki pod pociągi 
towarowe przewożące sprzęt dla armii japońskiej. To na podstawie opowieści kil-
ku polskich repatriantów z Harbinu Igor Newerly napisał w latach pięćdziesiątych 
powieść Szuhaj – Leśne Morze, nadawaną w odcinkach między innymi w programie 
Polskiego Radia.

Obywatele sowieccy – a wielu Rosjan i byłych poddanych rosyjskich innych na-
rodowości, nawet tych o „białym” rodowodzie, po 1924 roku przyjęło sowieckie 
obywatelstwo – musieli z koleją się pożegnać. W 1936 roku zwolnionym z kolei pra-
cownikom zaproponowano wyjazd do ZSRR na koszt państwa z całym dobytkiem. 
Wyjechało według oficjalnych danych około 25 tysięcy osób, od których wkrót-
ce przestały przychodzić listy i stało się wiadomym, że zostały poddane stalinow-
skim represjom na podstawie słynnego rozkazu Jeżowa nr 00593 z września 1937 
roku. Większość została oskarżona o szpiegostwo na rzecz Japonii (a nawet Polski) 
i stracona lub wywieziona do lagrów11. Zyskali na tym ci wszyscy pracownicy kolei, 
którzy odeszli w 1924 roku, woląc zachować status emigrantów, a także niektórzy 
cudzoziemcy12. 

Wyjazd wielkiej liczby mieszkańców z Harbinu spowodował, że staniały miesz-
kania, szczególnie w dzielnicach peryferyjnych. Wyprowadziliśmy się z Przystani 
i przenieśliśmy się na tanie przedmieście zwane Nachałowką (polski odpowied-
nik to chyba Chamówka). Nie było tam wodociągu ani kanalizacji, ani bruku czy 
chodników, ale nie wspominam najgorzej tego okresu (mieszkaliśmy tu przez 
13 lat do chwili wyjazdu do Polski), choć początkowo trudno było przyzwyczaić 
się do nowych warunków po względnym dobrobycie z czasu pracy ojca u Czurina 
i w Aszyche.

Sądzę, że powinienem przynajmniej w kilku zdaniach przedstawić, jak wyglądało 
nasze życie w Nachałowce w tych trudnych okupacyjnych, a wkrótce już wojen-

11 Ujawniona przez Memoriał treść tego rozkazu została przytoczona w całości w mojej książce 
Korytarz. Burzliwe dzieje Kolei Wschodniochińskiej 1898–1998 (KiW, Warszawa, 2000) w rozdziale Losy 
białych i czerwonych, s. 159-162.

12 Po powstaniu ZSRR wszyscy dawni poddani rosyjscy, którzy nie chcieli przyjąć obywatel-
stwa sowieckiego, otrzymali w Chinach status emigrantów politycznych. Później, szczególnie po 
rozpoczęciu przez Japonię wojny na Pacyfiku, byli oni zrzeszeni de facto przymusowo w Biurze 
Emigrantów, którego długoletnim zwierzchnikiem był generał carskiej armii Kislicyn. W odróż-
nieniu od Polaków i innych cudzoziemców, młodzież rosyjską po ukończeniu szkół obowiązy-
wała służba wojskowa w będących pod kuratelą japońską białych formacjach (tzw. oddziałach 
asanowskich, od nazwiska ich twórcy japońskiego pułkownika Asano).
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nych latach. Właścicielem posesji, na której znajdowało się łącznie osiem mieszkań, 
był Rosjanin Anton Nikołajewicz Siedanow. Aby nie utracić pracy na kolei, przyjął 
wcześniej obywatelstwo sowieckie. Po sprzedaży kolei obywatelstwa nie zmienił, ale 
wykazał się przezornością i do ZSRR nie wyjechał, dzięki czemu zachował mają-
tek i życie. Utrzymywał się, i to na warunki harbińskie całkiem nieźle, z czynszów 
i z introligatorstwa. Japończycy nim się nie interesowali, choć inwigilacja obywateli 
ZSRR była już w tym czasie widoczna. Na posesji mieściły się trzy budynki, wszyst-
kie parterowe. Pierwszy był domem szeregowym z cegły, o pięciu jednakowych 
mieszkaniach (pokój z kuchnią), drugi drewnianym „faszerowanym” domkiem 
o trzypokojowym mieszkaniu z przybudówką, trzeci kawalerką położoną w głębi 
podwórza. Krajobraz posesji dopełniała okazała podwójna drewniana latryna oraz 
wolno stojący obudowany zbiornik wody na prysznic. Można było z niego korzy-
stać oczywiście tylko w lecie. O kanalizacji i wodociągach, jak już wspomniałem, 
można było tylko pomarzyć. Ba, na naszym podwórzu nie było nawet pompy, choć 
gospodarz miał umowę z sąsiadem i mogliśmy chodzić do niego z wiadrami, aby 
napompować tam wody. Ulica nazywała się Błotna, co było w pełni uzasadnione – 
po każdym deszczu tonęła w błocie.

Poczet lokatorów był barwny i różnorodny. W szeregowym domu mieszkali: 
obok gospodarza wdowa Rosjanka, biała emigrantka z dwiema córkami, dalej ro-
dzina Tatarów – mahometan z gromadką małych dzieci, dwie siostry Koreanki (do 
jednej z nich od czasu do czasu przyjeżdżał mąż pracujący gdzieś poza Harbinem) 
i rosły chłopak z matką, o których mówiliśmy, że byli Gruzinami. Kiedyś usłyszał, 
że tak o nim powiedziałem, podszedł do mnie i zapytał: „Czy Polak i Rosjanin to to 
samo?” Gdy zaprzeczyłem, dodał: „Gruzin i Osetyńczyk to też nie to samo”.

Obok nas pod numerem szóstym trzypokojowe mieszkanie zajmował japoński 
przedsiębiorca budowlany z żoną i kilkuletnią córką. Po utworzeniu Mandżukuo 
władze w Tokio zachęcały Japończyków do wyjazdu do Mandżurii w celu podejmo-
wania tam działalności gospodarczej i tworzenia, szczególnie w większych miastach 
i na osiedlach kolejowych, większych społeczności japońskich. My mieszkaliśmy 
obok, pod siódemką, we wspomnianej przybudówce, w pokoju o powierzchni oko-
ło 10 metrów, z piecem kuchennym, sienią i komórką, w której znajdowała się dość 
prymitywna umywalka: blaszana banka po benzynie z kranem służyła za zbiornik 
wody, pod nią była umieszczona miska i osłonięte blaszaną obudową wiadro na 
zużytą po myciu wodę. To urządzenie działało tylko w lecie; zimą wodę do mycia 
trzeba było trzymać w pokoju – przy trzydziestostopniowych mrozach w komórce 
po godzinie zamieniała się w lód.

Kilka kroków od naszej przybudówki znajdowało się ostatnie mieszkanie – ka-
walerka, w której kiedyś w czasie budowy domu (tego szeregowego o pięciu miesz-
kaniach) mieszkał gospodarz. Teraz zajmowało ją bezdzietne małżeństwo: ona Pol-
ka, słabo mówiąca po polsku, z domy Wilczyńska, on wyglądał na Amerykanina, 
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o czym zdawało się świadczyć jego imię i nazwisko – John Joyce. Przez kilka lat nikt 
go nie niepokoił, ale gdy zaczęła się wojna, wszystkich obywateli państw walczących 
po stronie aliantów Japończycy internowali i później wymienili na swoich jeńców 
wojennych, którzy dostali się do niewoli angielskiej lub amerykańskiej podczas walk 
w Azji Południowo-Wschodniej. Pewnego dnia pana Joyce’a zabrała policja i przez 
kilka miesięcy jego los pozostawał nieznany. Wrócił wychudzony, ale szczęśliwy, 
z nowym dowodem osobistym na nazwisko Rosjanina Iwana Pietrowicza Dżojs. 
Okazało się, że, uciekając przed bolszewikami z Władywostoku, podebrał paszport 
jakiemuś zabitemu Amerykaninowi z syberyjskich wojsk interwencyjnych, przykleił 
swoje zdjęcie i w chaosie, jaki towarzyszył ewakuacji białych wojsk z tego ostatnie-
go przyczółka, został zabrany na okręt wojenny admirała Starka i tak znalazł się 
w Szanghaju. Stamtąd przedostał się do Harbinu. Musiał przyznać się Japończykom 
do sfałszowania dokumentów, ale uznali widocznie, że, przechytrzając bolszewików, 
zachował się rozsądnie i go wypuścili.

Po ukończeniu kursów medycznych matka znalazła zatrudnienie w szpitalu. 
Od kiedy zaczęła tam pełnić całodobowe dyżury przy chorych, musiałem zamiesz-
kać w Bursie Polskiej mieszczącej się na Przystani. Była przeznaczona głównie dla 
uczniów zamiejscowych, mieszkających na odległych od Harbinu osiedlach kolejo-
wych, ale ze względu na okoliczności zostałem przyjęty na ulgowych warunkach. 
Matka wnosiła za mnie tylko połowę miesięcznej opłaty. Z bursy do gimnazjum 
zawsze chodziliśmy pieszo, pokonując dzielącą je odległość w ciągu 40 do 45 minut 
w zależności od tempa marszu. Szliśmy zawsze w dwuszeregu, w szkolnych mun-
durkach z tarczami identyfikacyjnymi, w rogatywkach z orzełkiem i w błyszczących 
butach sprawdzanych przed każdym wyjściem z bursy. Japończycy wprowadzili na 
terenie Mandżurii przepisy obowiązujące w szkolnictwie japońskim – tam każdy 
uczeń nosił mundurek, a na piersiach naszywkę z nazwą i numerem szkoły, nam 
pozwolono ograniczyć się do naszytych tarcz. Byliśmy też zwolnieni z obowiązku 
przeszkolenia wojskowego, choć japońskie i rosyjskie szkoły miały w programie lek-
cje obrony przeciwlotniczej (i przeciwgazowej) oraz ćwiczenia z bronią. W czasie, 
gdy rozpoczynałem naukę w gimnazjum13, podlegało ono nominalnie polskiemu 
Ministerstwu Oświaty i Wyznań Religijnych, od którego otrzymywało dotację po-
krywającą niewielką część wydatków (jako gimnazjum prywatne utrzymywało się 
z czesnego i z dobrowolnych składek obywateli), miało jednakże dużą autonomię, 
wyrażającą się w organizacji nauczania według własnego, dostosowanego do miej-
scowych warunków programu. Począwszy od czwartego roku, tj. już od ukończe-
nia trzech klas szkoły początkowej, intensywnie uczyliśmy się języków angielskiego 

13 W Harbinie pod nazwą Gimnazjum Polskie im. Henryka Sienkiewicza rozumiało się po-
tocznie wszystkie klasy, które mieściły się przy Wielkim Prospekcie: tj. klasy IV–VIII szkoły 
podstawowej i cztery klasy gimnazjalne (I–IV). Razem z trzema klasami Szkoły Początkowej im. 
dra Łazowskiego gimnazjum było zatem odpowiednikiem dzisiejszego liceum.
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i chińskiego, potem doszedł jeszcze jako obowiązkowy język japoński. W klasach 
gimnazjalnych dochodziła historia i geografia Dalekiego Wschodu z elementami to-
waroznawstwa w języku angielskim (podręczniki były sprowadzane z Japonii) oraz 
korespondencja handlowa, także w języku angielskim. Poza studiami na rosyjsko-ja-
pońskojęzycznym Uniwersytecie Północnomandżurskim Polacy mogli także podej-
mować studia medyczne, ale niestety o przyjęciu decydowała w dużym stopniu zna-
jomość japońskiego i oczywiście bardzo przydatna była łacina. Z lektur przeważały 
utwory patrona gimnazjum Henryka Sienkiewicza, ale także Prusa, Żeromskiego, 
Orzeszkowej, Mickiewicza, Słowackiego. Wiele godzin lekcyjnych było poświęco-
nych najnowszej historii Polski (podręczniki i lektury jeszcze do połowy 1939 roku 
były nadsyłane z Polski). Mieliśmy także takie przedmioty, jak moralność i etyka, 
które lubiliśmy, bo pozwalano nam na nich prowadzić szersze dyskusje i polemiki 
na tematy światopoglądowe. Wychowawcą mojej klasy przez kilka lat był przysłany 
z Polski polonista, Czesław Bobolewski, któremu zawdzięczam dobre opanowanie 
nowej wówczas ortografii (pamiętam jak dziś, jak równymi słupkami pisałem w ze-
szycie sto razy „przede wszystkim”, bo w wypracowaniu napisałem obydwa te słowa 
razem). Był wilnianinem i chyba dlatego, gdy przyjechałem do Polski, często pytano 
mnie, czy pochodzę z Wilna.

Ukończenie gimnazjum dawało możliwość studiów na wyższych uczelniach 
w Polsce i do wybuchu wojny wielu jego harbińskich absolwentów wykorzystało tę 
możliwość. Ostatnia grupka przybyła do Polski w 1939 roku, ale zamiast rozpocząć 
studia, otrzymała już powołanie do wojska. Jednym z nich był syn byłego dyrektora 
naszego gimnazjum, inż. Kazimierza Grochowskiego – Andrzej Grochowski, który 
po dostaniu się do sowieckich obozów wyszedł z Armią gen. Andersa do Iranu 
i walczył później między innymi pod Tobrukiem w Afryce i przy zdobywaniu Mon-
te Cassino14. Moje świadectwo dojrzałości, które otrzymałem w grudniu 1942 roku, 
nadal zawierało podobna klauzulę:

Komisja Egzaminacyjna uznała Edwarda Władysława Kajdańskiego za dojrzałego 
do studiów wyższych i postanowiła wydać niniejsze świadectwo.

Komisja Egzaminacyjna została zatwierdzona przez Komitet Szkolny powołany przez 
p. Konsula R.P. w Charbinie15 pismem z dnia 14 XII 1941 r. N 299 Mn /2/ 12 /z/ 41 
do rozstrzygania zasadniczych spraw związanych ze szkolnictwem polskim w Charbinie, 
które to sprawy w normalnych czasach wymagałyby sankcji polskich władz. Na podsta-
wie pisma Min.W.R.iO.P. z dn. 29 VI 1936 r. n Pol 1674/36 niniejsze świadectwo upoważ-
nia Edwarda Władysława [Kajdańskiego] do zapisywania się w poczet słuchaczy szkół 
wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Charbin, dnia 30 grudnia 1942

14 Po wojnie osiedlił się w Anglii. 
15 Harbin był w owym czasie pisany przez „Ch”.
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Polska jako jedno z nielicznych państw uznała Cesarstwo Mandżukuo i mie liś my 
w Harbinie konsulat generalny. Miałem 14 lat, gdy wybuchła druga wojna świato-
wa. Wszyscy uczniowie ostatnich dwóch klas gimnazjum zgłosili się wówczas na 
ochotnika do udziału w walce z Niemcami. Z braku środków na bilety do Europy 
powołana przez konsulat specjalna komisja wytypowała wówczas 14 osób, wśród 
mających ukończone 16 lat. W tym okresie można było jeszcze bez przeszkód wy-
jechać z Harbinu do Szanghaju, a stamtąd do Hongkongu. Wszyscy jechali więc 
pojedynczo do Szanghaju (aby nie wzbudzać podejrzeń Japończyków), a stamtąd 
wraz z kierownikiem grupy wicekonsulem Zanozińskim, również ochotnikiem, 
do Hongkongu. Mieli stamtąd płynąć do Francji, ale w międzyczasie opór Francu-
zów został przez Niemców złamany i ochotnicy wylądowali w Afryce. Brali udział 
w bitwach o Tobruk i o Monte Cassino. Interesujące jest, że chociaż Japończycy 
wiedzieli o udziale harbińskich Polaków w walkach z Niemcami, ich stosunek do 
polskich mieszkańców Harbinu w pierwszych latach wojny nie uległ zmianie na 
gorsze. Do końca 1941 roku istniał w Harbinie nasz konsulat generalny i to mimo 
że mieliśmy jednocześnie ambasadę w Czunkingu (Zhongqingu), a więc w Chinach, 
z którymi Japonia była w stanie wojny! Do końca 1943 roku istniało także polskie 
gimnazjum. Wszyscy wiedzieliśmy, że było to możliwe jedynie dzięki przychylności 
szefa japońskiej Misji Wojskowej w Harbinie, generała Yanagita, któremu podlegały 
między innymi tajne służby (japońskie i cesarstwa Mandżukuo). Generał Yanagita 
miał podobno w życiorysie dwa polskie epizody (w czasie niemieckiej napaści na 
Polskę był attaché wojskowym w Ambasadzie Japonii w Warszawie). W każdym 
razie odwiedził kiedyś gimnazjum, przemówił do uczniów po polsku i zapewnił 
dyrekcję, że szkoła nie zostanie zamknięta. Nie została aż do roku 1944, gdy Yana-
gita opuścił Harbin16. Jego następca, generał Doi, nie miał już do Polaków żadnych 
sentymentów.

To, że Konsulat Generalny RP w Harbinie przetrwał aż do rozpoczęcia wojny 
na Pacyfiku, niewątpliwie miało istotny wpływ na całą moją późniejszą biografię. 
Zaledwie jedenaście dni przed japońskim atakiem na Pearl Harbour, 26 listopada 

16 Interesujących informacji rzucających nowe światło na stosunek Yanagity do Polaków do-
starcza praca E. Pałasz-Rutkowskiej i A.T. Romera (op. cit.), z której wynika, że japońscy ofi-
cerowie wywiadu między innymi w Berlinie, Królewcu, Kownie i Sztokholmie współpracowali 
z podziemnym polskim wywiadem, wymieniając się informacjami dotyczącymi ZSRR i sprzy-
mierzonych z nimi Niemiec. Szczególnie barwnymi postaciami tej współpracy byli zatrudnio-
ny w ambasadzie Japonii właściciel paszportu Cesarstwa Mandżukuo, a później Japonii, Peter 
Iwanow (w rzeczywistości chroniony przez Japończyków polski oficer wywiadu, major Michał 
Rybikowski, szef  ekspozytury Oddziału II) i japoński attaché wojskowy w Sztokholmie, puł-
kownik, później generał brygady Makoto Onodera, zdecydowany przeciwnik wejścia Japonii do 
osi i przystąpienia do wojny. Przykłady Yanagity i Onodery (a także znanego z ratowania Żydów 
Sugihary) zdają się potwierdzać, że pobyt w Europie dość radykalnie zmieniał mentalność Japoń-
czyków i ich widzenie świata. 
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1941 roku, ukończyłem 16 lat. 8 grudnia tego roku konsul generalny Jerzy Litewski 
został powiadomiony przez MSZ Mandżukuo, że powinien niezwłocznie zlikwi-
dować konsulat i opuścić Harbin. Chyba dwa dni później zostałem wezwany do 
zamkniętego już urzędowo konsulatu i konsul wręczył mi paszport – ostatni polski 
paszport, jaki został wydany w Harbinie. Był antydatowany dniem 6 grudnia i ważny 
przez dwa lata, do 6 grudnia 1943 roku. (O paszport występowałem już wcześniej, 
ale zgodnie z przepisami nie mogłem go otrzymać, zanim nie ukończyłem 16 lat). 
Gratulując mi, powiedział: „Jest ważny dwa lata i tylko na tyle mogłem go wystawić. 
Ale do tego czasu wojna się skończy”. Nie skończyła się, ale nigdy nie odczułem, że 
straciłem ważność paszportu i że coś z tego powodu się zmieniło. Na studia zosta-
łem przyjęty w styczniu 1944 roku jako obywatel polski. Gdybym jednak urodził się 
zaledwie kilka dni później, paszportu bym nie dostał i zostałbym bezpaństwowcem. 
Wprowadzony zaś system kartkowy sprawiał, że bezpaństwowcy pozostawali bez 
żadnej opieki konsularnej i innej, więc wcześniej czy później lądowali w Biurze ds. 
Emigrantów Rosyjskich generała Kislicyna. Los oszczędził mi konieczności doko-
nywania trudnego wyboru.

Przed rozpoczęciem wojny na Pacyfiku popularne były w Harbinie przenośne 
naftowe maszynki do przyrządzania jedzenia, zwane od nazwy szwedzkiej fabryki 
„Primusami”. Przed użyciem należało wlać do małego pojemniczka pod palnikiem 
trochę denaturatu, a gdy się wypalił, napompować do zbiornika z naftą powietrza. 
Ogrzana nafta zamieniała się w parę i paliła się niebieskawym płomieniem, jak to 
bywa (a raczej bywało) w przypadku lamp benzynowych. „Primusy” były całkiem 
bezpieczne i proste w obsłudze. Gdy matka zostawiała mi ugotowany dzień wcześ-
niej obiad, mogłem go podgrzać w ciągu kilku minut. Najpierw oczywiście musia-
łem go wyjąć z „pogriebu”, czyli otworzyć klapę w podłodze, zejść w dół (około 1,5 
metra) i wyciągnąć stamtąd garnek (lub garnki) z jedzeniem. Takie poprzedniczki lo-
dówek były wówczas w Harbinie w każdym domu, ale egzamin zdawały. Nawet przy 
sierpniowych upałach, które z uwagi na kontynentalny klimat Mandżurii dochodziły 
tam do 40 stopni, można było przechowywać w nich żywność przez dwa, a nawet 
przez trzy dni. Mieliśmy w domu co prawda także samowar, ale Chińczycy skutecz-
nie odzwyczaili cudzoziemców od gotowania wody w domach, gdyż przestało to 
się opłacać. Na każdym bowiem rogu ulicy można było za jednego fena17 zaopat-
rzyć się we wrzątek w chińskim sklepiku spożywczym, a tam, gdzie go nie było, 
w specjalnie powstających tam „kipiatocznych” (wrzątkowniach). Sklepiki posiadały 
olbrzymie blaszane samowary z potężnymi gwizdkami, słyszalnymi w obrębie kilku-
dziesięciu, jeśli nie kilkuset metrów. Dodatkowym udogodnieniem było to, że w za-
leżności od zapotrzebowania samowar gwizdał zawsze w tym samych czasie: u nas 

17 Miedziana moneta państwa Mandżukuo (najmniejsa była półfenówka) podczas wojny była 
bita nie z metalu, lecz z fibry, rodzaju utwardzonej chemicznie tektury.
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było to rano o siódmej i o ósmej, w południe, a wieczorem, począwszy od szóstej, 
co godzinę. Przychodziło się więc z własnym czajnikiem o określonej godzinie lub 
po usłyszeniu gwizdu samowaru. Jeszcze wygodniejsze okazały się „wrzątkownie”. 
Były to zwykle półotwarte zadaszone pomieszczenia, a ich większą część zajmował 
długi opalany trocinami piec (o dwudziestu lub więcej fajerkach, na których stały 
blaszane czajniki). Były wykonane bardzo pomysłowo, miały bowiem dolną część 
wpuszczaną pod płytę, aby woda w nich szybciej się zagotowywała.

Bramę podwórza o dziewiątej wieczorem gospodarz zawsze zamykał na klucz. 
W dzień furtka była otwarta i co chwilę pojawiali się wędrowni chińscy sprzedawcy 
i rzemieślnicy. Ci ostatni mieli przeważnie swoje narzędzia w skrzynkach zawieszo-
nych na bambusowych nosidłach. Byli to szewcy, parasolnicy, specjaliści od naprawy 
garnków i porcelany. Przychodzili także pośrednicy skupujący stare rzeczy. Prak-
tycznie można było sprzedać im wszystko – stare ubrania, buty, meble, książki i ma-
kulaturę, butelki, a nawet potłuczone szkło czy pierze z dopiero co oskubanej kury 
lub kaczki. Chyba tak jak w całych Chinach, życie na posesji toczyło się bardziej 
przed domem niż w jego wnętrzu. W godzinach przedpołudniowych, szczególnie 
w cieplejszych porach roku, panie wynosiły na podwórze przenośne japońskie ce-
ramiczne piecyki hibachi. Gdy zabrakło nafty, były najbardziej przydatne do ugoto-
wania obiadu, bo można było szybko rozpalić je, używając węgla drzewnego lub 
specjalnie produkowanych w tym celu brykietów. Te ostatnie były różnej wysokości 
i mogły palić się przez godzinę lub dwie. Często można było spotkać na podwórzu 
siedzące na składanych taborecikach kobiety, rozmawiające ze sobą dziwnym rosyj-
sko-japońsko-koreańskim żargonem.

Miesiące letnie były w Harbinie bardzo upalne. Jeżeli w styczniu temperatura 
-30° C była średnią temperaturą miesiąca, a mrozy potrafiły dochodzić wtedy do 
-40°C, to w sierpniu +40°C nie było niczym wyjątkowym. W takie upały nasze 
„faszerowane” mieszkanie nagrzewało się tak, że w nocy przy otwartym na oścież 
oknie trudno było zasnąć pod samym tylko prześcieradłem. Ratunkiem był wyjazd 
„za Sungari”, czyli na drugi brzeg rzeki, której nazwa w języku mandżurskim ozna-
czała „Rzekę Białych Kwiatów” (po chińsku Songhuajiang, co oznacza „Rzekę Sos-
nowych Kwiatów”). Tylko ludzie bardzo zamożni mogli sobie pozwolić na wyjazd 
latem do mandżurskich kurortów. Matka zawsze starała się wynająć jakieś małe 
pomieszczenie za rzeką, gdzie spędzaliśmy najgorętsze dwa tygodnie. W okresach 
wiosennym i letnim Sungari często szeroko się rozlewała, zatapiając piaszczysty 
brzeg dzielnicy letniskowej i ze względu na jej szerokość stawała się niebezpieczna 
dla płaskodennych łodzi, którymi przewoźnicy przeprawiali letników „za rzekę”. 
Latem burze zrywały się nagle i gdy takie łodzie znajdowały się wówczas na środku 
rzeki, często dochodziło do ich wywrócenia się i ginęli znajdujący się w nich ludzie. 
W 1932 roku powódź zalała kilka dzielnic Harbinu. Po ulicach miasta można było 
poruszać się tylko łodziami.
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Wojna i związane z nią wprowadzenie systemu kartkowego zmusiły Europej-
czyków do zmiany kuchni i to w sposób bardzo radykalny. Przede wszystkim bra-
kowało chleba, którego przydziały były stopniowo ograniczane do jednego dzina 
(500 g), a w niektórych okresach nawet do 300 g na osobę dziennie. Takie same 
przydziały otrzymywali Polacy; ponoć Niemcy i Włosi mieli wyższe, ale nikt tego 
nie sprawdzał. Na kartki były także olej, cukier i mąka pszenna – też po jednym 
dzinie, ale na miesiąc – i wódka, którą Japończycy przydzielali Rosjanom (bądź co 
bądź potencjalnym sojusznikom w planowanej wojnie z ZSRR) znacznie hojniej – 
po litrze miesięcznie na osobę, włączając w to dzieci. Popyt na rosyjską wódkę był 
oczywiście znacznie większy i cena półlitrówki na czarnym rynku była kilkakrotnie 
wyższa niż na kartki. Otrzymywaliśmy jej cztery butelki (półlitrowe), które matka 
sprzedawała lub wymieniała, najczęściej na olej. Ryż był praktycznie niedostępny, 
gdyż chińscy i koreańscy chłopi, którzy go uprawiali, byli zobowiązani odstawiać 
go w całości do punktów skupu zaopatrujących wojsko. Tymczasem liczba woj-
ska japońskiego (i mandżurskiego) stacjonującego wówczas w Mandżurii jest dziś 
szacowana na ponad milion żołnierzy. Wieprzowinę chłopi mogli sprzedawać, ale 
bez skóry, którą też musieli odstawiać, bo szyto z niej żołnierskie buty. Mieliśmy na 
naszym podwórzu stałego chińskiego dostawcę boczku (ze skórą oczywiście), który 
przychodził w nocy, pukał cicho do okna naszego gospodarza, aby otworzył mu 
bramę i wpuścił do mieszkania, w którym rozbierał się i ściągał z siebie „kamizelkę” 
z boczku nałożoną na gołe ciało. Cena była umiarkowana i cały boczek rozchodził 
się wśród mieszkańców posesji. Nasz Tatarzyn nie uczestniczył w podziale, bo była 
to wieprzowina. Czy wiedział o tych nocnych wizytach nasz Japończyk? Chyba nie, 
a w każdym razie nigdy nie doniósł o tym, gdzie trzeba.

Na miejskim rynku można było natomiast bez trudu kupić drób i dziczyznę, 
gdyż wśród europejskich mieszkańców Harbinu, przede wszystkim zaś na osiedlach 
kolejowych, było wielu myśliwych, którzy mimo wojennych ograniczeń mieli ze-
zwolenia na broń myśliwską. Z obydwu tras kolei (wschodniej i zachodniej) przy-
wożono grzyby, jagody, owoce i doskonały miód, który był w tym czasie znacznie 
tańszy od cukru. Nie było też wśród Europejczyków gospodarstwa domowego, 
w którym jesienią nie kiszono by ogórków i kapusty.

Bardzo ważnym składnikiem naszej diety były ryby. W okolicach Harbinu w Sun-
gari było ich mnóstwo. Wystarczyło rzucić do wody kromkę chleba, a woda wokół 
niego zaczynała się kotłować i kromka natychmiast znikała. Miałem swoje ulubione 
miejsce na brzegu przed podmiejską dzielnicą Czenghe, gdzie po godzinie stania 
z wędką można było napełnić rybami całe wiaderko. Nikt oczywiście nie kontrolo-
wał wędkarzy, ale przeważnie mniejsze rybki wyrzucano z powrotem do wody. Na 
dnie rzeki można było znaleźć wielkie małże, których nie jedli nawet Chińczycy, 
mający bardziej urozmaiconą kuchnię niż nasza. Można było za to je sprzedać za 
drobne pieniądze w pobliskiej fabryczce guzików, której właścicielami byli Japoń-
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czycy. W zimie kupowaliśmy lepsze gatunki ryb na targu. Były przywożone z od-
ległych obszarów Mandżurii w pobliżu granicy z ZSRR. W miejscu, gdzie Sungari 
wpada do Amuru, leży miejscowość Tongjiang. Otaczają ją wsie zamieszkałe przez 
mniejszość etniczną zwaną Hezhen (dziś najmniejszą w Chinach, liczącą zaledwie 
1300 osób). Dawniej Chińczycy nazywali ich mieszkanców Yupidazi, co oznaczało 
„ubrani w rybie skóry”. Rosyjski podróżnik polskiego pochodzenia, Mikołaj Prze-
walski, który w XIX wieku odwiedził te obszary, skrócił i zniekształcił tę nazwę na 
Tazy. Kiedyś ojciec był w Tongjiangu i przywiózł stamtąd haftowany kubraczek, 
uszyty w całości z rybiej skóry. W Harbinie rybę tę nazywano amurem, przypusz-
czalnie dlatego, że był to gatunek łososia, który w okresie tarła wpływał z Amuru 
do Sungari i był łowiony tam przez Hezhenów. Kilkanaście lat temu wspomniałem 
w wywiadzie dla „Dziennika Bałtyckiego”, że amur dochodził do dwóch i pół metra 
długości i spotkało się to z zarzutem ze strony naszych znajomych, że po wędkar-
sku rozminąłem się z prawdą. Zrehabilitowali mnie w ich oczach dopiero autorzy 
przewodnika po Chinach Pascala, którzy stwierdzili, że długość ryby dochodzi do 
3 metrów, waga zaś do pół tony.

Amura przywożono do Harbinu tylko zimą w stanie zamrożonym. Sprzedawali 
go Chińczycy na rynku, gdzie był ułożony na specjalnym stole, właściwie na po-
moś cie. Pamiętam, że matka pokazywała palcem, jakiej szerokości plaster miał zos-
tać odkrojony, i dwóch sprzedawców łapało się za wielką piłę do drewna i za jej po-
mocą odpiłowywało wskazany kawałek amura. Musiał koniecznie być z ością, jeżeli 
nie, to cena była znacznie wyższa. Jeśli się posiadało odpowiednio dużą patelnię, 
można było kupiony plaster ryby usmażyć w całości. Wyglądał wtedy jak olbrzymi 
kotlet schabowy.

Problemem mieszkańców Harbinu nie było generalnie złe zaopatrzenie, lecz 
brak pieniędzy i szybkie ubożenie ludności, co nie ominęło większości rodzin pol-
skich. Nie wiem, jak przeżylibyśmy ten najtrudniejszy okres czterech lat wojny, gdy-
by nie dwa produkty – bardzo tanie i dostępne przez cały ten czas na rynku. Nosiły 
one chińskie nazwy doufu i qianbing. Doufu to był ser sojowy, znany dziś pod tą samą 
nazwą także w Polsce. Sprzedawał go każdy chiński sklepik w naszej Nachałowce. 
Można było z niego zrobić kotlety, usmażyć na oleju w cieście i jajku, ugotować 
w zupie i przyrządzić na wiele innych sposobów. Qianbing to z kolei wielkie, cienkie 
sojowo-kukurydziane naleśniki, smażone, a właściwie pieczone, bo do ich wyrobu 
używano śladowych ilości oleju i sprzedawano na gorąco w prymitywnych wytwór-
niach. W 1958 roku debiutowałem w Polskim Radiu słuchowiskiem zatytułowanym 
Tunel, opowieścią o realiach życia w okupowanej przez Japończyków Mandżurii, 
którą czytał – co traktowałem wtedy jako szczególną nobilitację – sam Andrzej 
Łapicki. Znalazł się tam opis takiej wytwórni naleśników qianbing, w której bywałem 
niemal codziennym gościem:
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W głębi mrocznego zadymionego pomieszczenia Sawicki dojrzał granitowe żarna. 
Wokół kamieni chodził półnagi mężczyzna. Naciskał brzuchem na drewnianą dźwignię, 
która, obracając się, poruszała kamień. Obok, na glinianej posadzce, stało wiadro z mie-
szaniną napęczniałej soi, sorga i kukurydzy. Po wykonaniu kilku obrotów mężczyzna 
nachylał się nad wiadrem, nabierał czerpakiem trochę wilgotnego ziarna i wsypywał je 
do otworu w kamieniu.

Sawicki przyglądał się, jak żółtawe, rzadkie ciasto spływało drewnianym korytkiem 
do podstawionego naczynia. Przy oknie znajdował się piec z dwiema okrągłymi żeliw-
nymi płytami. Obsługiwała je piętnastoletnia może czarnowłosa dziewczyna. Pracowała 
szybko, jej ruchy były pewne i precyzyjne. Raz po raz przecierała rozgrzaną płytę tłus-
tym szmacianym tasmponem. Potem szybko wlewała na nią łyżkę papkowatego ciasta 
i rozprowadzała je drewnianą listewką po całej powierzchni płyty. Następnie odwracała 
podrumieniony placek na drugą stronę i zabierała się do obsługi drugiej połowy pieca. 
Gotowe placki układała na stojącym obok stoliku.

Leżały na tym stoliku przykryte grubym, często nie do końca czystym ręcz-
nikiem, aby nie wysychały. Sprzedawca zwijał je, kładł na wagę, obliczał cenę na 
drewnianych liczydłach i podawał klientowi, to znaczy mi. Czasami zjadałem je po 
drodze, ale najlepiej smakowały w postaci smażonych pasztecików z tłuczonymi 
ziemniakami. Tym, czym natomiast mogliśmy się najadać do syta w tych trudnych 
latach, paradoksalnie był kawior. Czerwony, świeży, doskonały do kanapek i do bli-
nów, bez których Rosjanie nie wyobrażali sobie Maslennicy, czyli naszego tłustego 
czwartku. Ani Japończycy, ani Chińczycy nie jedli kawioru, dlatego czerwony kawior 
był w każdym harbińskim sklepie (czarnego nie było w ogóle). Za dwa liangi, czyli za 
100 g kawioru płaciło się mniej niż za taką samą ilość masła, stąd w szkole miałem 
na śniadanie częściej kanapkę z kawiorem lub miodem niż z masłem.

Gimnazjum ukończyłem w grudniu 1943 roku, ponieważ w Japonii rok szkolny 
i akademicki rozpoczynał się w styczniu i gimnazjum musiało do tego przepisu 
się dostosować. Nie mogłem podjąć studiów z kilku powodów: zbyt słabej w tym 
czasie znajomości rosyjskiego, a w tym języku odbywały się na Uniwersytecie Pół-
nocnomandżurskim egzaminy wstępne, braków w matematyce z powodu różnic 
w programach szkół rosyjskich i naszego gimnazjum, przede wszystkim czesnego, 
na które nie było mnie stać. Podjąłem pracę w cukrowni w Aszyche, w której kiedyś 
pracował mój ojciec. Przyjęto mnie do Biura Technicznego – wykonywałem różne 
prace pomocnicze: wyświetlałem rysunki techniczne, sporządzałem jakieś wykazy, 
ale szybko też nauczyłem się posługiwać sprzętem do kreślenia. Dwaj moi koledzy 
ze spędzonego w Aszyche dzieciństwa pracowali w narzędziowni przy wydawaniu 
ślusarzom narzędzi, ale mogli poza tym robić różne ciekawe rzeczy, między innymi 
piękne fińskie noże ze szwedzkiej stali ze starych zużytych noży do buraków. Popro-
siłem dyrektora Kossakowskiego, który wciąż pozostawał na stanowisku, o przenie-
sienie mnie do narzędziowni. Zostałem pomocnikiem ślusarza i mogłem korzystać 
ze znajdujących się tam maszyn i narzędzi. Posługiwałem się nimi dość sprawnie, 
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ponieważ nauczył mnie tego jeszcze mój ojciec. Pierwszym moim osiągnięciem była 
właśnie piękna finka z ozdobną rękojeścią wykonaną z mosiądzu, fibry i drzewa ró-
żanego. Przez całe lato remontowaliśmy urządzenia w cukrowni, ale oczkiem w gło-
wie nowych japońskich właścicieli, którzy odkupili kombinat od Zikmanna, stała się 
gorzelnia. W 1941 roku, po zdobyciu Singapuru przez wojska japońskie ich łupem 
stały się olbrzymie ilości cukru trzcinowego. Japończycy przywozili go do Aszyche 
i przerabiali tu na spirytus do mieszanki paliwowej, na której z braku benzyny latały 
ich samoloty wojskowe. Po kilku miesiącach zostałem wezwany do dyrektora. Za-
proponował mi stypendium, gdybym chciał rozpocząć studia. Zobowiązałem się, 
że po ich ukończeniu wrócę do cukrowni. Mój nauczyciel matematyki z gimnazjum, 
pan Romuald Nagiel, przygotował mnie do egzaminów na Wydział Elektromecha-
niczny, które zdałem z dobrym wynikiem.

Na studiach nie miałem specjalnych problemów z wyjątkiem przysposobienia 
wojskowego. Nie umiałem obchodzić się z bronią i rosyjscy studenci, którzy na-
uczyli się tego już w szkołach, mieli okazję do pokpiwania z mojej niezdarności. 
Miałem jednak doskonały argument, aby się wkupić w nowe środowisko. Z pracy 
w Aszyche wyniosłem umiejętności posługiwania się młotkiem, meslami i pilnika-
mi, więc na pracach ręcznych nie miałem sobie równych. Jeden po drugim zwra-
cali się do mnie o pomoc w opiłowaniu na wymiar sześcianu, pierwszego zadania 
w pracowni mechanicznej, z którego zaliczeniem znaczna część studentów miała 
duże trudności. Poza tym dobrze już kreśliłem grafionami i też musiałem poprawiać 
prace kolegów.

W okresie letnim rosyjskich studentów obowiązywały obozy wojskowe poza 
Harbinem (w 1944 roku nad rzeką Sungari II), ale Polacy mogli pracować zastępczo 
w harbińskich fabrykach. Wybrałem gorzelnię, skąd otrzymałem później doskonałą 
opinię. Wojna prowadzona przez Japończyków w Chinach i w Azji Południowo- 
-Wschodniej dawała o sobie znać coraz częściej. Wprowadzono obowiązek ćwiczeń 
z obrony przeciwlotniczej i na naszym podwórzu stanęła drewniana makieta okna, 
do którego trzeba było trafić, chlustając wodę z wiadra. Stanęły też czerwone skrzy-
nie z piaskiem, wisiały czerwone siekiery i haki na długich drągach do rozwalania 
palących się ścian. W widocznych miejscach wisiały plansze z rysunkami różnych 
typów amerykańskich samolotów, a na uczelni wprowadzono przedmiot obrony 
przeciwchemicznej, zdobywaliśmy wiedzę o gazach bojowych i o obsłudze masek 
gazowych. Wieczorami często odzywały się syreny alarmowe i mieszkańcy musie-
li niezwłocznie zasłaniać okna nieprzepuszczającymi światła czarnymi zasłonami. 
Chodziły specjalne komisje i sprawdzały szczelność zasłon.

Po likwidacji naszego konsulatu Japończycy zgodzili się na utworzenie Polskie-
go Komitetu Opiekuńczego, który miał utrzymywać niezbędne kontakty z władza-
mi w sprawach dotyczących kolonii polskiej. Było to przede wszystkim pobieranie 
i rozdzielanie kartek, przekazywanie informacji o różnych „dobrowolnych” akcjach 
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(na przykład zrzekania się części przydziałów węgla czy oddawania na rzecz ar-
mii mosiężnych i miedzianych przedmiotów, między innymi klamek do drzwi) itp. 
W końcowym okresie wojny wszystkim obywatelom obcym i rosyjskim emigrantom 
kazano nosić na ubraniach blaszane numery osobiste. Takie same tylko znacznie 
większe okrągłe blaszki z numerami musieliśmy przybić na drzwiach. (Rosjanie mie-
li numery w kolorze białym, Polacy w kolorze żółtej ochry z napisem „Polak”). Ko-
mitet miał obowiązek dopilnowania, aby wszyscy obywatele polscy pobrali i nosili 
te numery.

Posiadanie numerów obowiązywało także podczas wykładów na uniwersytecie 
i w czasie nocnych dyżurów, jakie musieliśmy pełnić na uczelni. Tak minął trze-
ci semestr moich studiów kończący się w czerwcu 1944 roku. Zdążyłem odbyć 
praktykę obowiązującą na drugim roku. Wcześniej Japończycy zarządzili rejestrację 
wszystkich radioodbiorników w mieście i pozbawienie ich fal średnich i krótkich. 
Można było na nich słuchać jedynie nadajnika z Harbinu, ale i tak skądś wszyscy 
wiedzieli i o upadku Berlina, i o konferencji w Jałcie. Wreszcie gruchnęła wiado-
mość o zrzuceniu przez Amerykanów bomby atomowej na Hiroshimę i nasiliły się 
dzienne i nocne alarmy; radio bez przerwy informowało o parametrach bojowych 
różnych amerykańskich bombowców, ale nikt nie przewidywał możliwości wojny 
z ZSRR. Jeszcze przez rok miał obowiązywać traktat o nieagresji podpisany przez 
ZSRR i Japonię.

Wejście Armii Czerwonej do Mandżurii było dla wszystkich wielkim zaskocze-
niem i uzasadnionym powodem do obaw. Po tragedii kolejarzy, którzy wyjecha-
li w 1937 roku, a byli przecież lojalnymi obywatelami ZSRR, wielu obawiało się, 
że represje mogą teraz objąć całą białą emigrację, a liczyła ona ponad 200 tysięcy 
osób. Dla NKWD Harbin był zawsze „gniazdem białobandytów”, drugim po Pary-
żu ośrodkiem kontrrewolucji. Paradoksalnie młode pokolenie Rosjan w Mandżurii, 
w większości przecież synowie i córki oficerów i żołnierzy carskich armii Kołcza-
ka, Kappela czy Denikina, którzy po ciężkich walkach przybyli tu z Syberii, nie 
dostrzegało niebezpieczeństwa i oczekiwało na przybycie Armii Czerwonej jako 
wyzwolicielki od okupacji japońskiej. Japończycy też, jak się wydaje, zwątpili w lo-
jalność białych Rosjan, bowiem tuż przed inwazją odebrali asanowcom broń, zaś 
część harbińskiej elity została internowana w charakterze zakładników. (Znaleźli się 
wśród nich także cudzoziemcy – lekarze, przedsiębiorcy, a spośród Polaków dyrek-
tor naszego gimnazjum).

Harbin został jednak oddany przez Japończyków bez walk. 18 sierpnia wie-
czorem na harbińskim lotnisku wylądował sowiecki desant powietrzny, który miał 
rozbroić Japończyków oraz utrzymać porządek w mieście do czasu przybycia na 
okrętach rzeką Sungari głównego kontyngentu wojsk Armii Czerwonej. Był on wi-
tany entuzjastycznie przez rosyjską ludność chlebem, solą i kwiatami. Już jednak 
we wrześniu przybyły oddziały NKWD i kontrwywiadu wojskowego, słynnego 
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SMIERSZA (skrót od „Śmierć szpionom”). Zaczęły się nocne aresztowania i po-
tajemne wywózki „wrogów narodu”. Aby trafić na taką listę, wystarczyła służba 
w oddziałach Asano (niektórzy byli wcielani do nich wbrew woli, inni bo nie mieli 
środków do życia, a tam otrzymywali wikt i opierunek) lub bycie „kwartalnym”, tj. 
swego rodzaju łącznikiem między mieszkańcami a lokalnymi władzami. Zostawa-
li nimi na ogół ludzie, którzy na zebraniach pomocy sąsiedzkiej (Tonari gumi) nie 
potrafili wybronić się przed wyborem. Do ich obowiązków należało informowa-
nie o zebraniach i podwórkowych ćwiczeniach z obrony cywilnej, odbieranie przy-
dzielanych kartek i rozprowadzanie ich wśród mieszkańców „kwartału”. Podobną 
funkcję pełnił w Polskim Komitecie Opiekuńczym jego sekretarz Aleksander Ma-
cedoński. Został wybrany na sekretarza, gdyż ukończył w Tokio Uniwersytet Wa-
seda, a znając dobrze japoński, mógł służyć za tłumacza przy kontaktach Komitetu 
z władzami. Kosztowało go to trzynaście lat lagru w Magadanie.

Poniżej przytoczę fragment książki byłej mieszkanki Harbinu, Elżbiety Raczyń-
skiej, której udało się po 1945 roku wyjechać do Hongkongu, a stamtąd do USA.

Nie można zapominać, że całą zimę 1945–1946 przeżyliśmy w warunkach sowieckiej 
okupacji wojskowej i że w okresie tej okupacji porządek prawny na terytorium Mandżurii 
został zastąpiony przez prawa czasów wojny, tj. w Harbinie przez samowolę sowieckie-
go dowództwa wojskowego. Że od pierwszych dni okupacji setki i tysiące ludzi zostało 
schwytanych i siłą wysłanych do Związku Sowieckiego i że faktycznie przeżyliśmy całą 
zimę w atmosferze sowieckiego terroru. Że wszyscy drżeli nie tylko o swój los, ale przede 
wszystkim o los swych bliskich, którzy dostali się w ręce sowieckich czekistów. Że przed 
nami w całej okazałości pojawił się problem nieuchronności masowej deportacji ludności 
rosyjskiej i należy się dziwić i uważać za cud, że tak się nie stało18.

Dziś wiadomo, że to nie był cud, tylko zimna kalkulacja Stalina. Latem 1945 
roku wojska Czang Kai-szeka znajdowały się już bardzo blisko granic Mandżurii. 
Przyznając wspaniałomyślnie wszystkim „białym emigrantom”, którzy uniknęli wy-
wózki do ZSRR, sowieckie obywatelstwo, zapewnił jednocześnie sobie doskonały 
pretekst do ponownego wprowadzenia na jej terytorium swych wojsk, oczywiście 
w obronie swoich obywateli. Było to obywatelstwo drugiej, jeśli nie trzeciej katego-
rii. „Paszporty”, jakie otrzymywali, nie uprawniały do wyjazdu za granicę ani nawet 
do ZSRR.

Armia Czerwona opuściła Harbin w kwietniu 1946 roku przed samą rosyjską 
Wielkanocą. Gdy wychodziła z dzielnicy Pristan, do dzielnic Gondatiewka i Stary 
Harbin wchodziły oddziały chińskiej 8 Armii marszałka Lin Biao. Nie było pożeg-
nań z kwiatami ani uroczystych powitań, ale europejscy mieszkańcy miasta mieli 
podstawy, aby odetchnąć z ulgą. W armii chińskiej panowała dyscyplina, skończyły 
się grabieże, gwałty, konfiskaty zegarków i strzelaniny podczas pijackich awantur; 
nie mówiąc już o groźbie pojawienia się w środku nocy przed domem czarnego 

18 E. Raczyńska, The Birds of  Passage (Przelotne ptaki), San Francisco 1982, s. 109.
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samochodu ze smierszowcami. Według bardzo ostrożnych szacunków wywieziono 
z samego Harbinu ponad 200 tysięcy osób, co czwartego lub piątego rosyjskiego 
mieszkańca.

Jeszcze jesienią 1945 roku dowiedzieliśmy się, że przywrócono niesławnej pa-
mięci parytet na kolei, choć kulisy zgody strony chińskiej na takie rozwiązanie nie 
mogły być oczywiście znane. Związek Radziecki swoje prawa do Kolei Wschod-
niochińskiej sprzedał w 1935 roku państwu Mandżukuo i japońskie banki wyłożyły 
na ten zakup pieniądze. Teraz okazało się, że w 50% kolej nadal pozostawała włas-
noś cią ZSRR. Wrócił stary zapis, że pracować na niej mogli tylko obywatele ZSRR 
i Chin. Parytet miał obowiązywać przez okres trzydziestu lat.

Uniwersytet Północnomandżurski przestał istnieć. Zamiast niego powołano do 
życia Politechnikę Harbińską. Została ona podporządkowana władzom kolejowym, 
de facto wojskowym, w których pierwsze skrzypce grał sowiecki generał Żurawliow. 
Wojskowi byli naczelnikami wszystkich ważniejszych wydziałów i służb, ich zastęp-
cami byli Chińczycy, którzy nie mieli chyba najmniejszego wpływu na podejmowane 
decyzje. Rektorami politechniki też byli w czasie moich tam studiów generałowie lub 
pułkownicy. Przywrócono jednak do pracy przedrewolucyjnych profesorów z pro-
rektorem ds. nauki, profesorem Grigorowiczem i dziekanem mojego wydziału, prof. 
Popowem na czele, choć wykładowcami wielu przedmiotów byli przysłani z ZSRR 
wojskowi. Uczelnia miała kilka wydziałów ukierunkowanych na przygotowanie do 
pracy na kolei, między innymi Architektury i Budownictwa, Elektromechaniczny, 
Handlowy. Byli studenci uniwersytetu otrzymali możliwość kontynuowania nauki 
na odpowiednich wydziałach na II i III roku, nowo przyjęci (było wśród nich kilku 
Polaków) na I roku, natomiast większość Chińczyków nieznających rosyjskiego zo-
stała skierowana na kursy przygotowawcze.

Po raz pierwszy wyrzucono wszystkich Polaków z uczelni już w październiku 
1945 roku. Było nas tam dziesięciu, ale na interwencję Polskiego Komitetu Obywa-
telskiego (taką nazwę otrzymał teraz dawny Polski Komitet Opiekuńczy) w Kon-
sulacie Generalnym ZSRR władze kolejowe zgodziły się przywrócić do praw tylko 
tych pięciu studentów, którzy poprzednio studiowali na Uniwersytecie Północno-
mandżurskim. Znalazłem się wśród tej piątki.

Po raz drugi powiedziano mi, że nie mogę przychodzić na wykłady, o ile nie 
przyjmę sowieckiego obywatelstwa, półtora roku później. Po dwóch miesiącach 
przyszedł do mnie kolega z roku i powiedział, że mogę wrócić. Interweniował 
z własnej inicjatywy mój dziekan, prof. Popow, o którym wiedziałem, że dobrze kie-
dyś znał się z moim ojcem. Po raz trzeci wyrzucono mnie ze studiów, gdy kończy-
łem IV rok, przy okazji zwalniania Polaków z pracy na kolei. W 1948 roku władze 
w Warszawie podjęły decyzję o repatriacji Polaków z Mandżurii. Przyjechał w tym 
celu do Harbinu specjalny delegat z Polski – komandor Kłosowski. Pozbawienie 
możliwości pracy u głównego pracodawcy, jakim była kolej (teraz już nosząca naz-
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wę Chińskiej Kolei Czangczuńskiej), miało zwiększyć liczbę chętnych do wyjazdu 
do Polski. W 1949 roku w dwóch transportach wyjechało łącznie około 800 osób. 
Nie było mnie wśród nich. Ktoś jednak poradził mi, abym poszedł do komandora 
Kłosowskiego z prośbą o interwencję. Powiedział mi wówczas, że młodzi zdolni 
inżynierowie (rzeczywiście byłem młody, zdolny i rok przed dyplomem) są na wagę 
złota i mają zapewnioną przyszłość w Polsce. Zapytał, czy po ukończeniu studiów 
wrócę do kraju. Odparłem, że tak. Wówczas dał mi kartkę i powiedział, abym swoją 
prośbę napisał ponownie, podkreślając, że mam zamiar repatriować się do Polski. 
Zostawiłem mu swoje podanie. Komandor Kłosowski wyjechał z Harbinu 24 lipca 
1949 roku. Dwa dni później zostałem wezwany na politechnikę, abym niezwłocz-
nie stawił się w parowozowni, w której miałem odbyć letnią praktykę kursową. 
W 1950 roku ukończyłem ostatni, piąty rok studiów. Podjąłem pracę w Głównych 
Warsztatach Kolejowych, tam gdzie prawie przed półwiekiem mój ojciec monto-
wał działające wciąż jeszcze urządzenia. Byłem świadkiem pobytu w Harbinie Mao 
Zedonga (mieszkał wtedy w willi należącej wcześniej do polskiego przedsiębiorcy 
Władysława Kowalskiego), który jechał stąd na swe decydujące spotkanie ze Stali-
nem w Mos kwie, podczas którego dopiął rezygnacji przez ZSRR z praw do kolei 
oraz do Dalianu i Port Arturu. Chińska Kolej Czangczuńska przeszła całkowicie 
w suwerenne władanie Chin w 1952 roku, już po moim wyjeździe do Polski.

Jestem absolwentem Politechniki Harbińskiej, ale dyplomu na tej uczelni nie-
stety już nie zdążyłem uzyskać, gdyż rozpoczęła się wojna koreańska. W Cieśninie 
Tajwańskiej mnożyły się incydenty zbrojne i przebywający w Harbinie polski konsul 
z Tianjinu Gustaw Gruszkiewicz ponaglał mnie do wyjazdu. Repatriacja odbywała 
się teraz drogą morską i statek „Mikołaj Rej”, którym w lutym 1951 roku wypłyną-
łem z chińskiego portu Qingwangdao, był ostatnim, jaki zdążył przepłynąć przez 
Cieśninę Tajwańską. Następny został już uprowadzony na Tajwan. 

W Polsce od razu został mi przyznany tytuł inżyniera zawodowego, a w 1960 
roku otrzymałem na Politechnice Gdańskiej tytuł magisterski. Moją Alma Ma-
ter jest jednak Hagongda – Politechnika Harbińska, obchodząca przed dwoma laty 
osiemdziesięciolecie swego istnienia. (Chińczycy uznają, że jest ona kontynuatorką 
tradycji powstałego w 1928 roku Instytutu Politechnicznego Specjalnego Regionu 
Prowincji Północno-Wschodnich Chin, a więc i Uniwersytetu Północnomandżurs-
kie go, w którym zaczynałem studia). Dziś to jedna z najbardziej przestiżowych 
chińskich uczelni technicznych, odgrywająca niebagatelną rolę zarówno w budow-
nictwie okrętowym, jak i w realizacji chińskich programów kosmicznych. Podczas 
któregoś z pobytów w Chinach jeden z pekińskich profesorów po usłyszeniu, że 
jestem absolwentem Hagongda, powiedział do mnie: „Powinien być pan dumny 
z tego, że ukończył tę uczelnię”. Oczywiście, jestem dumny. I cieszę się, że w nowo 
powstałym Muzeum Politechniki Harbińskiej w moim Harbinie wisi moje zdjęcie 
i że jestem tam wymieniony jako jeden z jej absolwentów.
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Summary

memorieS From harbin

The article is a collection of  memoirs concerning Polish diaspora of  Harbin, its roots 
and life on territory of  Manchuria. Poles were constituting there numerous national group, 
what in large measure was connected with building Chinese Eastern Line. When Stanisław 
Kierbedź was appointed vice chairman of  Line Construction Board, he filled many manage-
rial posts with Polish engineers. What is remarkable, is that actual founder of  Harbin, the 
main administrative centre of  Chinese Eastern Line, was engineer Adam Szydłowski. Poles 
in Harbin were holding many responsible positions and in first years of  functioning of  the 
railway they were constituting second after Russians the most numerous national group in 
Manchuria.

Presented in the article memoirs of  the author’s mother from the beginning of  the twen-
tieth century illustrate position of  civilian population from Wladywostok and Harbin, and 
memories from her childhood and times of  youth spent in Harbin and... (until departure to 
Poland in 1951) show the beginning of  the city shaping and position of  its inhabitants as 
well as changes that the city came through in tempestuous period of  second World War.
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wSpomnienia o polSkim GimnazJum  
im. henryka Sienkiewicza w harbinie

Byłem jednym z ostatnich absolwentów polskiego gimnazjum w Harbinie. 
Egzamin maturalny zdałem w końcu czerwca 1948 roku, uzyskując świadectwo 
maturalne ukończenia gimnazjum z datą 26 czerwca 1948 roku, z numerem 224. 
Świadectwo zostało wydane w dwóch językach – polskim i chińskim. W tekście 
polskim znajdował się zapis: „Na podstawie pisma Min. WRiOP z dnia 9 VI 1936 r. 
Nr 1676/36 niniejsze świadectwo upoważnia do zapisywania się w poczet słuchaczy 
szkół wyższych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Po egzaminach maturalnych ostatniego rocznika w 1948 roku gimnazjum pol-
skie w zasadzie już nie funkcjonowało, nie odbywały się zajęcia, przygotowywano 
się do zamknięcia szkoły z powodu wyjazdu większości Polonii harbińskiej do Pol-
ski. Oficjalne zamknięcie gimnazjum polskiego nastąpiło 1 maja 1949 roku.

Miasto Harbin założono w 1898 roku, przy dużym udziale Polaków, którzy sta-
nowili ponad 30% budowniczych zarówno samego miasta, jak i Kolei Wschod-
niochińskiej. Byli to przeważnie inżynierowie, technicy, kolejarze, kadra administra-
cyjna i wojskowa. O silnej więzi społeczności polskiej, jej tożsamości narodowej 
i aktywności świadczy fakt, że po niespełna kilku latach od założenia miasta w roku 
1906 społeczność polska zbudowała kościół katolicki św. Stanisława.

W 1907 roku założono organizację społeczną Gospoda Polska. W 1908 roku 
otwarto pierwszą szkołę powszechną, a w 1912 roku kolejną. W 1916 roku na ba-
zie tych szkół powstało koedukacyjne gimnazjum, któremu nadano imię Henryka 
Sienkiewicza. Rok później oddano do użytku zbudowany specjalnie budynek gim-
nazjum.

Program szkoły wzorowano na systemie Macierzy Polskiej w Piotrogrodzie. 
W wyniku doskonalenia programów nauczania oraz pozyskania wykwalifikowanych 
nauczycieli również z uczelni polskich, gimnazjum w 1923 roku uzyskało prawa pol-
skiej uczelni humanistycznej. W 1927 roku o. Bazyli Piotrowski, wikariusz general-
ny obrządku rzymskokatolickiego na Mandżurię, postanowił przekazać gimnazjum 
polskie pod administrację Misji Katolickiej prowadzonej przez misjonarzy francus-
kich. Gimnazjum miało być podzielone na męskie i żeńskie, a nazwa zmieniona na 
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Polskie Gimnazjum Misji Katolickiej. Jednym z argumentów tych przemian było 
położenie budynku szkoły, który został zbudowany na gruncie należącym do Koś-
cioła katolickiego. Ostry protest Polonii Harbińskiej oraz brak zgody szkolnych 
władz chińskich nie dopuściły do tych zmian.

Stowarzyszenie Gospoda Polska 

W latach 1930–1934 przeprowadzono reorganizację gimnazjum i jego progra-
mów. Nauka trwała siedem lat – trzy lata szkoły powszechnej i cztery lata gimna-
zjalne, a wszystko pod jedną nazwą – Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. Do 
programu szkolnego, dostosowując do warunków miejscowych, wprowadzono his-
torię i geografię Dalekiego Wschodu, język chiński, język japoński i koresponden-
cję w języku angielskim. Polskie gimnazjum mieściło się w specjalnie zbudowanym 
jednopiętrowym budynku przy ulicy Duży Prospekt w reprezentacyjnej dzielnicy 
Harbinu – Nowe Miasto. Główna arteria tej dzielnicy – szeroka aleja Duży Pros-
pekt miała kilka kilometrów długości i przechodziła przez środek dzielnicy. Na 
ulicy Duży Prospekt znajdowało się wiele ważnych instytucji, uczelni, konsulatów 
i dużych sklepów. W drodze do szkoły z dzielnicy Madziagou, gdzie mieszkałem, 
mijałem znajdujący się na głównej ulicy ogromny budynek z szarego granitu – byłą 
siedzibę zarządu Kolei Wschodniochińskiej, obok niego duży Klub Kolejowy z ko-
lumnami i zabudowania Politechniki Harbińskiej. W środkowej części Dużego Pros-
pektu był plac, przy którym stał wielopiętrowy hotel New Harbin. Na placu tym 
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znajdowała się również prawosławna cerkiew katedralna o unikalnej drewnianej 
konstrukcji (zniszczona podczas rewolucji kulturalnej, obecnie w planach jest jej 
odbudowa) oraz pomnik poświęcony ofiarom Kominternu, przedstawiający św. Je-
rzego na koniu, godzącego kopią w „węża Kominternu”. Po 1945 roku w miejsce 
pomnika postawiono inny, poświęcony żołnierzom Armii Czerwonej, którzy zginęli 
w walce z Japończykami. Pomnik przedstawiał żołnierza i marynarza trzymających 
czerwoną gwiazdę i stojących na wysokim cokole. Złośliwi żartowali, że św. Jerzy 
został aresztowany i siedzi w cokole pilnowany przez żołnierzy.

Idąc dalej, mijałem muzeum i duży dom towarowy firmy Czurin, w którym moż-
na było kupić najlepsze towary zagraniczne z całego świata, sprzedawcy byli umun-
durowani – nosili ciemnoniebieskie marynarki z firmowymi emblematami, żółto- 
-niebieskie krawaty i szare spodnie.

Kilkaset metrów dalej za Domem Towarowym Czurin znajdowały się usytu-
owane na jednej dużej działce: żeński konwent sióstr urszulanek, kościół katolicki 
św. Stanisława i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza (obecnie budynki te mają inne 
przeznaczenie). W odległości ponad kilometra od gimnazjum były umiejscowione 
świątynie: buddyjska i konfucjańska oraz cmentarz prawosławny, katolicki i ewange-
licki, tam też kończył się Duży Prospekt. Na cmentarzu katolickim znajdowały się 
mogiły polskich powstańców styczniowych z 1863 roku. Obecnie cmentarze zosta-
ły przeniesione w inne miejsce. Na teren gimnazjum wchodziło się przez wspólną 
z kościołem, ozdobną żelazną bramę, po jej obu stronach stały dwie małe kapliczki, 
w których byli pochowani proboszcze: ksiądz Władysław Ostrowski oraz ksiądz 
kanonik Paweł Chodniewicz. Przed szkołą rozciągał się duży plac, na którym znaj-
dowały się boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz piłkę nożną. Gimnazjum 
mieściło się w dużym budynku z czerwonej cegły. Podobnie jak kościół, szkoła 
była zbudowana w neogotyckim stylu, z wysokimi zwieńczonymi ostrymi łukami 
oknami. Nad wejściem we wnęce była umieszczona figura Matki Boskiej, a nad nią 
tarcza z białym orłem na czerwonym tle. Na parterze mieściły się: gabinet dyrek-
tora, pokoje nauczycielskie, duża aula ze sceną, sale wykładowe klas gimnazjalnych 
oraz sklepik szkolny prowadzony przez uczennice starszych klas. W sklepiku sprze-
dawano materiały kancelaryjne i „polskie zeszyty”, czyli takie, które na okładkach 
miały polskie napisy, portrety Kościuszki, Pułaskiego i innych wielkich Polaków, 
a produkowano je specjalnie w Harbinie. 

Na pierwszym piętrze mieściło się mieszkanie dyrektora, sale wykładowe, ga-
binet fizyczno-chemiczny wyposażony w sprzęt laboratoryjny oraz biblioteka, 
w której można było znaleźć nie tylko literaturę z zakresu programów nauczania, 
ale też beletrystykę. Sale wykładowe były wyposażone w standardowy sprzęt, go-
dło państwowe oraz portrety prezydenta i marszałka Rzeczypospolitej Polskiej. 
Po 1939 roku portret prezydenta Ignacego Mościckiego zamieniono na portret 
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prezydenta Władysława Raczkiewicza1. Wiadomość o zmianie na stanowisku pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano z polskiego konsulatu przed jego 
zamknięciem.

Zajęcia w gimnazjum rozpoczynały się po codziennym apelu, który odbywał się 
w auli. Do apelu stawaliśmy w zbiórkach klasami, za nami stali nauczyciele z dzien-
nikami w ręku. Po wejściu dyrektora na znak nauczyciela śpiewu, który nami dy-
rygował, śpiewaliśmy modlitwę Kiedy ranne wstają zorze. Po modlitwie dyrektor lub 
wyznaczony nauczyciel, w zależności od potrzeb, ogłaszał komunikaty, zarządzenia 
itp., jeżeli takowe były. Po czym na znak dyrektora rozchodziliśmy się klasami do 
swoich sal wykładowych na zajęcia. Wszyscy zapamiętaliśmy jeden szczególny apel 
poranny, kiedy przyjechał do nas Konsul RP – pan Jerzy Litewski, który oświadczył: 
„Przynoszę wam smutną wiadomość, Polska skapitulowała, mogliśmy walczyć, ale 
bolszewicy wbili nam nóż w plecy”. Następnie w krótkim przemówieniu poinfor-
mował, że wojsko przekroczyło granice Polski i będzie u boku sojuszników walczyć 
o Polskę, rząd zaś udał się na emigrację. Polecił nam zachowywać się godnie, jak 
przystało Polakom i być gotowymi do poświęceń, jeżeli Ojczyzna będzie tego po-
trzebować. Po przemówieniu Konsula RP odśpiewaliśmy hymn Jeszcze Polska nie 
zginęła, niektóre dziewczęta i nauczycielki płakały. Wszyscy czuliśmy, że stało się 
coś bardzo ważnego i złego. W życiu codziennym nic się nie zmieniło, wojna była 
gdzieś bardzo daleko. Większa część Chińczyków wiedziała lub słabo orientowała 
się, że w Europie rozpoczęła się wojna. Chiny od lat trzydziestych prowadziły wojnę 
z Japonią i to interesowało miejscową ludność, potem doszła wojna na Pacyfiku, co 
prawie całkowicie odsunęło sprawy konfliktu w Europie ze sfery zainteresowania 
miejscowego społeczeństwa. Natomiast wśród Polaków nastąpił wzrost nastrojów 
patriotycznych, uważnie śledzono sytuację w Europie, starając się ze skąpych i nie 
zawsze wiarygodnych informacji wyrobić sobie pogląd na zdarzenia zachodzące 
w Europie i Polsce. Niektórzy mieli rodziny w Ojczyźnie, dzieci wyjechały na wa-
kacje do Polski i nie wróciły. Szczególnie silny wzrost uczuć patriotycznych nastąpił 
u młodzieży, która prawie w 100% wpisała się na listę ochotników do Wojska Pol-
skiego w Konsulacie Polskim. Część z nich dotarła do tworzącego się na Bliskim 
Wschodzie Wojska Polskiego i wzięła udział w walkach na frontach afrykańskim, 
włoskim i w Europie. 

Ja miałem niezupełnie chlubny udział na „polu działalności patriotycznej”. 
Sprawa przedstawiała się następująco. Po skończonych zajęciach szkolnych prze-
chodziliśmy wraz z kolegą koło domu pastora Rosena. Pastor był Niemcem i miał 
zwyczaj wciągania flagi niemieckiej ze swastyką na maszt stojący w jego ogródku 

1 Podczas wojny nie mieliśmy łączności z Polską, Europą ani też z naszym rządem w Londy-
nie. Do końca wojny uważaliśmy, że prezydentem jest Władysław Raczkiewicz, natomiast mar-
szałek Edward Rydz Śmigły gdzieś walczy.
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w dni niemieckich świąt narodowych i rocznic. Widok wrogiej flagi pobudzał nas 
do zamanifestowania protestu i wyrażenia według nas słusznej nienawiści do fa szys-
tow skie go symbolu. Dostanie się do masztu i zerwanie flagi było niemożliwe, gdyż 
płot sięgał bardzo wysoko, a ponadto pastor miał dużego i złego psa. W związku 
z tym ograniczyliśmy się do wyrażania swoich uczuć patriotycznych, stając naprze-
ciw ogrodu pastora po drugiej stronie ulicy i wygrażając pięściami fladze. Byliśmy 
ubrani w szkolne mundurki i czapki „konfederatki” z orzełkami, co informowało, 
że jesteśmy Polakami. Po tej manifestacji w poczuciu spełnionego obowiązku pa-
triotycznego odchodziliśmy. Nie wiedzieliśmy, czy pastor widział nasze wyczyny, 
w każdym razie nie reagował. Pewnego razu przechodził tamtędy Chińczyk w śred-
nim wieku, czego nie zauważyliśmy od razu. Mężczyzna myślał, że nasza demon-
stracja była zaadresowana do niego i bardzo się oburzył, a następnie zwrócił nam 
uwagę w ostrych słowach. My oczywiście, grzecznie się kłaniając, przepraszaliśmy, 
usiłując wytłumaczyć swoje postępowanie. Chińczyk przyjął nasze przeprosiny, ale 
nie mógł zrozumieć, o co chodziło, o jaką wojnę, o jakie państwa i, śmiejąc się, od-
szedł. Ktoś zauważył nasze wyczyny i doniósł do szkoły, otrzymaliśmy ostrą repry-
mendę za chuligaństwo. Jednak nie obniżono nam stopni z zachowania, widocznie 
wzięto pod uwagę nasze patriotyczne intencje. Wśród kolegów zyskaliśmy przez-
wis ko „patriotyczni chuligani”.

Gimnazjum podlegało Konsulatowi Rzeczypospolitej Polskiej w Harbinie, któ-
ry był organem administracyjnym dla gimnazjum i reprezentował szkołę u władz 
miejscowych. Konsulat RP nadzorował także relacje kierownictwa gimnazjum z or-
ganami szkolnictwa w Polsce. Przede wszystkim chodziło o uprawnienia i świadec-
twa, pozyskiwanie podręczników i pomocy naukowych, angażowanie i szkolenie 
wykładowców oraz częściowe ich opłacanie. Po zamknięciu Konsulatu RP w grud-
niu 1941 roku2 konsul powołał Komitet Szkolny, który przejął jego uprawnienia. 
W skład komitetu weszli: ksiądz kanonik Paweł Chodniewicz jako właściciel gim-
nazjum, dyrektor szkoły Augustyn Lernet oraz wicedyrektor Czesław Bobolewski. 
Stanowisko właściciela gimnazjum było niezbędne ze względów prawnych, ponad-
to szkoła została zbudowana na gruntach kościelnych.

Ksiądz kanonik Paweł Chodniewicz, proboszcz kościoła św. Stanisława w Har-
binie, cieszył się dużym autorytetem wśród Polonii Harbińskiej, był energicznym 
administratorem parafii i działaczem polonijnym. W przeszłości był proboszczem 
polskiego kościoła w Sankt Petersburgu, po rewolucji został uwięziony i zesłany na 

2 Konsulat został zamknięty dlatego, że Polska (Rząd w Londynie) znalazła się formalnie 
w stanie wojny z Japonią po Pearl Harbour i wypowiedzeniu wojny przez Japonię Anglii i USA. 
Mandżukuo na terenie którego znajdował się Harbin w zasadzie było państwem neutralnym 
w praktyce jednak pozostającym całkowicie pod kontrolą japońską. Konsulatu nie było. W jego 
miejsce był „Komitet Obywatelski”, harbińczycy mieli polskie zagraniczne paszporty, które były 
honorowane przez władze Mandżukuo. 
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północ do Okręgu Sołowieckiego. Po wojnie polsko-radzieckiej w ramach wymiany 
jeńców wrócił do Polski. Miał wyższe wykształcenie uniwersyteckie, był doktorem 
filozofii, znał kilka języków.

Kościół św. Stanisława w Harbinie

Naukę w polskiej szkole rozpocząłem od trzeciego oddziału (klasy) szkoły po-
wszechnej, wcześniej ukończyłem dwuletnie przedszkole YMCA, nauka w przed-
szkolu odbywała się w języku angielskim, a program nauczania był w zasadzie rów-
noważny z zaliczeniem pierwszej i drugiej klasy szkoły powszechnej. Pisać, czytać 
i liczyć po polsku nauczyłem się w domu. Pierwszą moją nauczycielką w szkole była 
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pani Janina Skriabinowa, polonistka po studiach w Polsce. Była warszawianką i pięk-
nie mówiła po polsku, uczyła nas polskiej mowy, folkloru i krajobrazu. Poznaliśmy 
legendy i bajki polskie. Pani Janina potrafiła nauczyć nas miłości do ojczyzny, co 
pozostało nam na całe życie. Ojczyzna i wszystko, co z nią związane, stanowiło dla 
nas świętość, było najpiękniejsze i najlepsze – tak jak szklane domy Żeromskiego.

W szkole powszechnej i w starszych klasach szczególnie dużą uwagę zwracano 
na poprawny język polski, zwalczano rusycyzmy i inne naleciałości. Nasi rodzice 
pochodzili przeważnie z Kresów Wschodnich, większość z nich studiowała w szko-
łach rosyjskich, mieszkaliśmy w międzynarodowym środowisku, stąd nasz język 
był „zaśmiecony”. Mówiliśmy na zewnątrz chińsko-rosyjskim żargonem z nalecia-
łościami japońskimi i angielskimi. W domu mówiło się względnie poprawnie po 
polsku, ale czasami używano z przyzwyczajenia spolonizowanych zwrotów chiń-
skich lub rosyjskich oraz archaicznych polskich, na przykład: automobil, aeroplan, 
szezlong (leżak), trybuszon (korkociąg), kaszne (szalik), chodzia (Chińczyk), jorga 
(żebrak), dżangujda (gospodarz), chibaczi (piecyk), furosiki (chusta) itp. Dużo za-
wdzięczaliśmy polonistce pani Mili Czajewskiej, która zainteresowała nas czytaniem 
i otworzyła przed nami świat książek. Mieliśmy bibliotekę – zarówno szkolną, jak 
i w Gospodzie Polskiej. Niektóre książki były bardzo stare, drukowane w dawnej 
pisowni, inne miały nadruk w języku rosyjskim „dozwoleno cenzuroj”. Książek pol-
skich nie można było kupić, były przywożone prywatnie z Polski lub podobnie jak 
podręczniki przesyłane przez instytucje oświatowe czy religijne, dlatego bardzo je 
ceniono i szanowano. Mieliśmy osobne zeszyty, w których opisywaliśmy i ocenialiś-
my każdą przeczytaną książkę, wpisując swoje uwagi, były to swego rodzaju recen-
zje. Potem na lekcjach pod kierunkiem pani Mili Czajewskiej odbywały się dyskusje 
i ocena przeczytanych książek. 

Arytmetyki uczyła nas pani Lifczanowa, bardzo atrakcyjna kobieta. Młodzież 
męska starszych klas podkochiwała się w niej i dlatego chyba w jej wydaniu matema-
tyka nie była przedmiotem trudnym i nielubianym. Algebrę, geometrię i elementy 
matematyki wykładał pan Nagiel. Był on całkowitym przeciwieństwem pani Lifcza-
nowej – poważny, zrównoważony, pedantyczny i nigdy się nie uśmiechał. Miał dużą 
wiedzę, był bardzo wymagający, wykładał dobrze i zrozumiale, jednak nie wzbudzał 
sympatii. Mieliśmy również lekcje kaligrafii, pamiętam całe strony liter i słówek za-
dawanych do domu. Zajęcia te pomagały nam w opanowaniu chińskiej pisowni, 
gdzie była potrzebna dokładność i precyzja. Lekcje śpiewu były lubiane, gdyż miały 
pewien wydźwięk patriotyczny i podkreślały naszą narodową tożsamość. Nauczy-
cielem śpiewu był pan Wyszyński, absolwent polskiej wyższej szkoły muzycznej, 
pełnił on także funkcję organisty w kościele św. Stanisława. Uczyliśmy się śpiewać 
kolędy, pieśni legionowe o marszałku Józefie Piłsudskim, szczególnie podobała się 
nam Pierwsza Brygada.
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Religia na uchodźstwie była ważnym elementem integracyjnym i utrzymującym 
świadomość narodową, dlatego też jej nauce poświęcano szczególną uwagę. Przed-
miotu tego uczyło nas trzech księży: ksiądz Aleksander Ejsymont, ojciec Gracjan 
Kołodziejczyk i ksiądz kanonik Paweł Chodniewicz. Ksiądz Aleksander Ejsymont 
był starszym i trochę zdziwaczałym człowiekiem, uczył katechizmu, wykłady swo-
je ilustrował kolorowymi planszami i obrazami. Ojciec Gracjan Kołodziejczyk był 
zakonnikiem z japońskiego Niepokalanowa, skąd został wydalony przez japońskie 
władze, zajmował się Starym i Nowym Testamentem. Ksiądz kanonik Paweł Chod-
niewicz wykładał historię Kościoła katolickiego oraz elementy etyki i filozofii kato-
lickiej. Jego wykłady były na wysokim poziomie, a on sam był człowiekiem o wy-
sokiej kulturze i dużej wiedzy. Żyjąc w zróżnicowanym religijnie społeczeństwie, 
stykaliśmy się z różnymi koncepcjami religijnymi, co niejednokrotnie budziło różne 
wątpliwości.

W gimnazjum uczono trzech języków obcych: chińskiego, japońskiego i angiel-
skiego. Język chiński wykładał pan Wasilewski. Język ten wbrew opiniom laików 
nie jest trudny, a jedynie inny niż języki europejskie. Wymaga więcej wysiłku pa-
mięciowego i wyobraźni abstrakcyjnej. Wkuwaliśmy znaki kluczowe, z których są 
budowane wszystkie inne znaki. Nosiliśmy w kieszeniach „fiszki” – kartoniki, na 
których z jednej strony był napisany znak, a z drugiej jego znaczenie i brzmienie 
fonetyczne. Wyciągało się „fiszkę” z kieszeni i trenowało znajomość znaków. Na-
wyki „kaligraficzne” ułatwiały nam ich pisanie. Języka japońskiego uczyła nas pani 
Reut. Podręczniki do jego nauki pełne były bardzo ładnych, kolorowych rycin. Ję-
zyk japoński był łatwiejszy od chińskiego, miał dwa alfabety „sylabowe”, a znaki 
były prawie identyczne z chińskimi. Znając alfabet, można było czytać większość 
japońskich książek. Znaków używali w zasadzie ludzie z wyższym wykształceniem. 
Angielskiego uczyła nas pani Tchórzewska, która szczególną uwagę zwracała na wy-
mowę, wdrażała nam tzw. „akcent oksfordzki”. Prowadziła także przedmiot „kores-
pondencja”, na którym uczyliśmy się pisania oraz układania listów i różnych pism 
urzędowych w języku angielskim.

Funkcję dyrektora gimnazjum w czasie, gdy do niego uczęszczałem, pełnił Au-
gustyn Lernet. Był poważnym i zrównoważonym człowiekiem, zawsze nienagannie 
ubranym. Cieszył się dużym autorytetem, był dobrym administratorem i potrafił 
kierować gimnazjum w trudnych wojennych czasach. Uczył w starszych klasach 
gimnazjalnych fizyki i chemii. Potrafił systematycznie i przystępnie przyswoić nam 
wiedzę z wykładanych przedmiotów.

Wychowawcą mojej klasy był Gwidon Sadkowski. Był on jedną z wybitnych po-
staci Polonii harbińskiej, miał wyższe wykształcenie, ukończył Instytut Nauk Orien-
talnych w Harbinie, znał kilka języków azjatyckich. Współpracował ze znanym ba-
daczem północno-wschodnich Chin inż. Kazimierzem Grochowskim. Brał udział 
w trzech naukowo-badawczych podróżach Kazimierza Grochowskiego w rejony 
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Mongolii wschodniej, Bargi, obszarów Hulun Buir. W jednej z tych podróży uczest-
niczyli naukowcy niemieccy z uniwersytetów w Munster i Królewcu, w innej polski 
dziennikarz Janta-Połczyński. Prowadzono badania geologiczne i archeologiczne, 
część uzyskanych eksponatów przesłano do Uniwersytetu Jagiellońskiego, zacho-
wały się opisy dwóch podróży sporządzone przez Gwidona Sadkowskiego. Przez 
kilka lat był przewodniczącym Polskiego Koła Wschodnioznawczego. 

W gimnazjum Gwidon Sadkowski wykładał w starszych klasach historię Polski 
oraz historię i geografię Dalekiego Wschodu. Jego wykłady były bardzo ciekawe, 
uzupełnione własnymi przeżyciami i zdobytymi wiadomościami. Niejednokrotnie 
na nasze prośby zostawał z nami po godzinach i opowiadał o własnych przygodach, 
dziejach ludów zamieszkujących te rejony Chin, folklorze i przyrodzie Dalekiego 
Wschodu.

Literaturę w klasach gimnazjalnych wykładał Marian Dudek, który był aktyw-
nym działaczem młodzieżowym. Pasjonował i fascynował się teatrem. Dzięki nie-
mu powstało w Harbinie Koło Dramatyczne, w którym wystawiano sztuki teatral-
ne. Był on reżyserem, scenografem i aktorem. Ponad trzydzieści osób brało udział 
w przedstawieniach jako aktorzy, wśród nich znalazło się wielu uczniów gimna-
zjum. Wystawiono szereg poważnych sztuk: Zemstę Fredry, Walkę stronnictw Asnyka 
i inne. Grane były też sztuki patriotyczne, aby uświetnić różne rocznice. Przedsta-
wienia odbywały się w Gospodzie Polskiej lub w gimnazjum, gdyż tam znajdowa-
ły się odpowiednie sale ze scenami. Jako wykładowca pan Marian Dudek potrafił 
zainteresować nas literaturą, lubiliśmy jego lekcje. Przekazał nam swoją pasję nie 
tylko do swojego przedmiotu, ale i do poezji oraz teatru, co pozwoliło nam lepiej 
zrozumieć literaturę i osobowość wielkich poetów, pisarzy, a także poznać klimat 
poszczególnych epok.

W gimnazjum działały różne organizacje i kółka zainteresowań. Były dwie dru-
żyny harcerskie: żeńska im. Królowej Jadwigi i męska im. Kazimierza Pułaskiego. 
Odbywały się zbiórki i szkolenia, zdobywano specjalności i stopnie. Istniał Polski 
Związek Sportowy, który powstał na bazie organizacji sportowej „Sokół”. 

Chodziliśmy także na wagary. Naprzeciwko naszego gimnazjum była mała cer-
kiew, koło której znajdował się nieduży stary cmentarz z okresu wojny rosyjsko-ja-
pońskiej 1905 roku. Było to tradycyjne miejsce, w którym można było przesiedzieć 
jedną lub dwie niechciane lekcje, uniknąć klasówki albo umówić się z koleżanką 
na randkę. Cmentarz był opuszczony, ale piękny. Pamiętam ozdobne mogiły, było 
tam pochowanych wielu oficerów i generałów oraz wyższych urzędników carskich. 
Szczególnie ładny był pomnik marynarzy torpedowca „Korejec”, który został zato-
piony razem z krążownikiem „Wareg”. Cmentarz był idealnym miejscem na krótkie 
wagary. Na dłuższe udawaliśmy się do ogrodu botanicznego lub nad Jezioro Bade-
rowskie – była to nieduża sadzawka w obrębie miasta okolona drzewami – lub do 
niewielkiego lasku zwanego „Jaszkin sad”.
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W grudniu 1943 roku władze Mandżukuo powiadomiły, że od 1 stycznia 1944 
roku Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza zostaje zamknięte. Uważano, że stało 
się tak na żądanie Konsulatu Niemieckiego. Jednak prawdopodobnie nastąpiło to 
w wyniku zmiany na stanowisku szefa Japońskiej Misji Wojskowej. Instytucja ta 
była najwyższą władzą w marionetkowym państwie Mandżukuo. Ustępujący szef  
Misji Wojskowej generał Yanagita był dobrze ustosunkowany do Polaków, w prze-
szłości zajmował stanowisko attaché wojskowego w Polsce, mówił także polsku. 
Prawdopodobnie współpracował z polskim wywiadem wojskowym, wymieniając 
się informacjami o sytuacji w strefie nadgranicznej ZSRR przez konsulat w Har-
binie. Obejmujący stanowisko szefa Misji Wojskowej generał Doihara nie był już 
tak przychylnie nastawiony do Polaków i Polski, której rząd należał do wrogiego 
obozu i która była de jure w stanie wojny z Japonią. Po zamknięciu gimnazjum 
nauka była kontynuowana na tajnych kompletach. Opracowano nowy skrócony 
program nauczania, zlikwidowano lub połączono niektóre klasy, pewna część mło-
dzieży przerwała naukę lub odeszła do innych szkół. Tajne komplety odbywały się 
w mieszkaniu dyrektora lub na plebani kościoła św. Stanisława, gdzie było dużo 
miejsca i sprzyjające warunki. Do nauki w nowym otoczeniu podeszliśmy ze zrozu-
mieniem i powagą, mieliśmy bliższy kontakt z nauczycielami, poza tym atmosfera 
konspiracji i całkowita dobrowolność uczestnictwa w zajęciach mobilizowały nas 
do rzetelnych studiów.

Ksiądz kanonik Chodniewicz wprowadził dodatkowo dla chętnych lekcje sa-
voirvivre’u, które bardzo nam się spodobały. Uczył nas zachowania przy stole, po-
sługiwania się sztućcami, kieliszkami, serwetkami, zachowania się w różnych sy-
tuacjach. Pojedynczy egzemplarz książki Podstawy życia towarzyskiego Marii Vouban 
był rozchwytywany i pilnie wertowany. W nowym systemie nauki mieliśmy dużo 
wolnego czasu, bywały dni bez zajęć lub takie, kiedy lekcje zajmowały dwie, trzy 
godziny. Do domu nie zawsze chciało się wracać, bo tam czekały nie do końca 
ciekawe obowiązki. Robiliśmy więc wycieczki po mieście i okolicach. Udawaliśmy 
się do chińskiej częś ci miasta Fudziadzianu, gdyż było tam dużo sklepów, sklepików 
i straganów oraz warsztatów i innych ciekawych rzeczy. Zwiedzaliśmy chińskie świą-
tynie, które mieś ci ły się na obrzeżach Harbinu, zapalaliśmy kadzidełka. W jednej 
z nich znajdowały się niesamowite malowidła przedstawiające piekło, było to piek-
ło „specjalistyczne” – grzesznicy, nie tak jak w katolickiej wizji ukazującej wszyst-
kich jednakowo gotujących się w smole, byli męczeni przez diabły w zależnoś- 
ci od charakteru popełnionych grzechów. Kłamcom na przykład wyciągano języki 
i obrabiano je raszplami, tych, którzy oszukiwali na wadze, oprawcy ważyli i odcinali 
im kawałki ciała, bo waga nigdy się nie zgadzała. Mordercy byli zabijani, później 
ożywali i ponownie czekała ich śmierć... – i tak w nieskończoność. Z kolei inna ze 
świątyń, chyba konfucjańska, zachwycała i skłaniała do medytacji i rozmyślań pięk-
nym usytuowaniem – w ogrodzie, wśród kwitnących drzew, skałek i posągów. Bar-
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dzo ciekawe miejsce wycieczek stanowiło wielkie targowisko – „barachołka”. Był to 
„raj różności”, głównie rzeczy starych, używanych, ale też nowych, a przy tym ceny 
były dużo niższe niż w sklepach. Kiedyś nasza znajoma kupiła tam mydło do prania, 
które okazało się trotylem; prawdopodobnie pochodziło z rozszabrowanego japoń-
skiego składu wojskowego. Najprzyjemniejsze były wyprawy „za Sungari”, czyli za 
rzekę Sungari (po chińsku Songhuajiang – „Rzeka Sosnowych Kwiatów”). Tram-
wajem jechało się przez dzielnicę Nowe Miasto, dalej dzielnicą handlową Przystań 
na wysoki uregulowany brzeg rzeki. Na nadbrzeżnym deptaku znajdowało się wiele 
straganów i kiosków z wędkarskimi przyborami, słodyczami, napojami i jedzeniem. 
Były też dwie restauracje: ekskluzywny „Yacht club” z dancingiem i oszklonym ta-
rasem wychodzącym nad rzekę oraz restauracja „Kankotej”. Schodami schodziło 
się na dół do rzeki, gdzie były przystanie kutrów i masa łódek wiosłowych ładnie 
pomalowanych na różne kolory o nazwach „Tamara”, „Tania”, „Orzeł”, „Muza” 
itp. Można było przeprowadzić się na drugą stronę rzeki kutrem lub łódką wiosło-
wą z chińskim wioślarzem albo wynająć sprzęt bez przewoźnika na godziny lub na 
cały dzień. Rzeka w tym miejscu tworzyła rozlewisko o kilometrowej szerokości. 
Po przeciwnej stronie roztaczały się plaże, malownicze zatoczki i wysepki. Była to 
część letniskowa zabudowana „daczami”, przeważnie drewnianymi, małymi restau-
racjami, stanicami z przystaniami jachtowymi i boiskami do gier. Brzeg był poro-
śnięty kępami drzew i krzaków oraz zaroślami piołunu. Najczęściej wynajmowaliś-
my łódki, kupowaliśmy prowiant, wiosłowaliśmy na drugi brzeg, gdzie chodziliśmy 
po deptaku części letniskowej lub płynęliśmy do jakiejś zatoczki z plażą, by tam się 
wykąpać i opalać się. Leżeliśmy na piasku, pływaliśmy w modrych nurtach rzeki, 
woda była ciepła i jednocześnie rześka. W oddali widniały gliniane chińskie domki 
wśród pól czumizy i gaolanu (prosa, sorgo). Na rzece widoczne były białe żagle 
jachtów, czasami płynęła dżonka z kwadratowym żaglem lub szybka motorówka. 
Nad brzegami Sungari odpoczywało się wspaniale. 

W kwietniu 1945 roku Armia Czerwona zajęła miasto. Za zgodą radzieckich 
władz wojskowych otwarto gimnazjum i przywrócono jego funkcjonowanie. Wów-
czas skończyła się nauka na tajnych kompletach. Trzeba było na nowo wdrożyć 
się do szkolnej dyscypliny, nadrobić opuszczone fragmenty programu szkolnego. 
Czekał nas egzamin maturalny, do którego należało się dobrze przygotować. Czas 
zleciał szybko, stwierdziliśmy, że nasze koleżanki wyładniały, zaczęły tworzyć się 
pierwsze pary, pojawiały się pierwsze miłości. Minęła studniówka i przeżyliśmy ba-
talię maturalną. Dużo nas nie było i wszyscy zdaliśmy egzamin dojrzałości.

Biały bal, który pamięta się całe życie, odbył się w salach Gospody Polskiej. 
Dziewczęta przyszły w długich sukniach i w butach na wysokich obcasach, my 
w garniturach i krawatach. Było uroczyste rozdanie świadectw, przemówienia, ży-
czenia dla każdego, orkiestra grała tusz, koleżanki otrzymały bukiety kwiatów, my 
kwiatki do butonierek. Później odbyła się uroczysta kolacja z toastami i bal, na 
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którym szaleliśmy w tańcach do białego rana. Ostatni taniec był „odbijany” – każ-
dy musiał zatańczyć z każdą dziewczyną, a końcówkę tańca tańczyło się ze swoją 
sympatią. O świcie, kiedy skończyła się zabawa, wyszliśmy na zewnątrz budynku 
Gospody Polskiej, noc była ciepła, na ulicach Harbinu panowała cisza i spokój. 
Rozjechaliśmy się do domów, myśleliśmy, co będzie jutro, co będzie dalej...

Budynek Polskiego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza

Gimnazjum postrzegaliśmy nie tylko jako placówkę naukową, w której zdoby-
waliśmy wiedzę, lecz jako ważną, prawie eksterytorialną instytucję polską. Była tam 
społeczność, która mówiła i myślała po polsku. Działały polskie organizacje – har-
cerstwo, związek sportowy. Odbywały się różne imprezy i przedstawienia teatralne. 
Gimnazjum odgrywało ważną rolę społeczną i kulturową, kształtowało nasze oso-
bowości i tożsamość narodową.
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Summary

memorieS oF the poliSh henryk Sienkiewicz Secondary School in harbin

The article presents history of  the Polish Henryk Sienkiewicz Secondary School in Har-
bin since its formation in 1916 on basis of  a primary school till its official closure on 1 May 
1945 being a result of  departure of  most of  Polish diaspora of  Harbin to Poland. In 1923 
the Secondary School was granted rights of  Polish university of  arts. Since the beginning of  
its functioning the school was coeducational, and education lasted there seven years (3 years 
of  primary school and 4 years of  secondary school). After it was closed on 1 September 
1944 education was secretly continued in flat owned by director of  that school Augustyn 
Lernet or on presbytery of  Saint Stanisław Church. In April 1945, after the Red Army began 
occupation of  Harbin, the Secondary School was opened upon the consent of  Soviet mili-
tary authorities and it was functioning again but for a short period of  time. 

The article presents from perspective of  a pupil-graduate not only the school’s structure, 
teaching program and localization but also silhouettes of  teachers and priests giving lectures 
as well as pupils’ everyday life. The Secondary School is presented as Polish centre shaping 
personality and national identity of  pupils.





Aleksandra Kosińska

udział polonii harbińSkieJ w druGieJ woJnie światoweJ 

Polonia harbińska składająca się w dużej mierze z inteligencji związanej z ośrod-
kami polonijnymi w Harbinie (Konsulat RP, kościół, Gimnazjum im. Henryka Sien-
kiewicza, stowarzyszenie Gospoda Polska) odznaczała się głębokim pa trio tyz mem 
oraz określoną i silną tożsamością narodową.

Wybuch drugiej wojny światowej, docierające do Harbinu skąpe wiadomości 
o klęsce Polski i okupacji przez wojska niemieckie i radzieckie boleśnie odczuli Po-
lacy w Harbinie. Szczególnie przygnębiający był brak łączności z Polską oraz wia-
rygodnych informacji o wydarzeniach tam zachodzących. Powstała sytuacja nasiliła 
nastroje patriotyczne wśród Polonii harbińskiej na rzecz walczącej Polski. Zostały 
odwołane bale i imprezy kulturalne, a polscy mieszkańcy Harbinu już w listopadzie 
1939 roku rozpoczęli wysyłkę paczek żywnościowych i odzieżowych dla internowa-
nych żołnierzy polskich oraz jeńców wojennych z obozów niemieckich1. 

„Społeczeństwo polskie zabrało się do robienia paczek i wysyłało je do Polski. 
Komitety i zrzeszenia pań robiły na drutach ciepłe rzeczy dla żołnierzy polskich na 
frontach”2.

Ochotnicy z Harbinu – legendarna czternastka

Na przełomie lat 1939 i 1940 dotarły do Harbinu wiadomości, że we Francji 
tworzy się Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Władysława Sikorskiego. Polonia 
harbińska z entuzjazmem i satysfakcją przyjęła wiadomość o tworzeniu się Polskich 
Sił Zbrojnych, uważano, że są one gwarantem odzyskania wolności i reprezentują 
obecnie polską państwowość. Na wiadomość o tym prawie cała młodzież polska 
w Harbinie zgłosiła się do Konsulatu RP, wpisując się na listy ochotników na wy-
jazd do tworzącego się Wojska Polskiego we Francji. Wśród ochotników byli mię-
dzy innymi Jan Zanoziński oraz urzędnik konsularny Romuald Drabiński, którzy 

1 J. Neja, Polacy w Mandżurii, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, marzec 2002, nr 3(14), 
s. 34.

2 B.Z. Wojas, Dzieje Polonii harbińskiej, „Zeszyty Historyczne” 1974, nr 30. 
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uzyskali zezwolenie od polskiego ambasadora w Japonii. Zgłaszały się także osoby 
starsze i kobiety. Zapisało się ogółem pomiędzy 100 a 200 osób3.

Wysłanie tak dużej grupy ochotników do Francji nie było możliwe ze względu 
na niesprzyjającą sytuację polityczną w tej części Chin oraz duże koszty potrzeb-
ne do zabezpieczenia tak dalekiej podróży drogą morską. Konsulat RP w Harbinie 
nie posiadał potrzebnych funduszy, sam borykał się z trudnościami finansowymi. 
Marionetkowe państwo Mandżukuo4, na terytorium którego znajdował się Harbin, 
było pod całkowitą kontrolą japońską, a Japonia należała obok Niemiec i Włoch do 
państw Osi i była sojusznikiem hitlerowskich Niemiec.

Dla zdobycia potrzebnych funduszy zorganizowano zbiórkę pieniężną wśród 
Polonii w Harbinie. Spośród licznych ochotników wybrano zespół ludzi, którzy 
mieli wyjechać do Francji. Koszta podróży miały być pokryte z zebranego fun-
duszu. Skład ilościowy grupy ochotników zapewniał w miarę dyskretny wyjazd 
z terytorium Mandżukuo. Wśród wyselekcjonowanej grupy znaleźli się następujący 
ochotnicy: Henryk Bujnowicz, Romuald Drabiński, Borys Dąbrowski, Stanisław 
Dróżdż, Władysław Karnacewicz, Walenty Kuczyński, Antoni Kajdewicz, Stani-
sław Lejman, Piotr Leśniewski, Wincenty Tomaszewski, Andrzej Zalewski, Jan Za-
noziński, Olgierd Żydowicz. Od 1 do 5 maja ochotnicy małymi grupkami wyjeż-
dżali z Harbinu pociągiem do Dajrenu, skąd statkami japońskimi udawali się do 
Szanghaju. Na pytania Japończyków o cel podróży odpowiadano, że jadą w poszu-
kiwaniu pracy lub na studia. Po przybyciu do Szanghaju 8 maja 1940 roku grupa 
ochotników zaokrętowała się na francuski statek m/s Felix Roussel udający się do 
Marsylii. Dowództwo nad grupą przejął Jan Zanoziński, który zorganizował zajęcia 
obejmujące zagadnienia ogólnowojskowe, naukę walki „judo” prowadzoną przez 
Walentego Kuczyńskiego i gimnastykę. Dzień kończył capstrzyk, podczas którego 
śpiewano Wszystkie nasze dzienne sprawy i Pod Twoją obronę5.

Statek zatrzymywał się w Hongkongu, Colombo, Dżibuti – w każdym z tych 
portów ochotnicy spotkali się z mieszkającymi tam Polakami, którzy ich serdecznie 
przyjmowali. Kiedy statek zawinął do Port Saidu, otrzymano wiadomość, że Francja 

3 W. Tomaszewski, Harbińczycy w SBSK, „Ułan Karpacki”, nr 97, styczeń–czerwiec 1983. 
4 Mandżukuo – marionetkowe państwo utworzone przez Japonię w 1932 roku na terytorium 

dawnej Mandżurii. Początkowo państwo Mandżukuo, a od 1934 roku cesarstwo (Mandżutikuo). 
Na tronie cesarstwa został osadzony ostatni cesarz obalonej w 1911 roku przez rewolucję dynastii 
mandżurskiej w Chinach Pu-J (Pu-Yi). Stolicą był Hsivaking (obecnie Changchan). Rzeczywistą 
władzę w cesarstwie Mandżukuo sprawowały japońskie władze wojskowe, które przekształciły 
terytorium Mandżurii w ważną bazę zaopatrzeniową dla wojsk japońskich walczących podczas 
drugiej wojny światowej w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej. Mandżukuo przestało ist-
nieć w 1945 roku po zajęciu jego terytorium przez wojska radzieckie. Obecnie są to tereny Chin 
północno-wschodnich (prowincje Heilongjiang, Jilin i Liaoning). E. Kajdański, Chiny. Leksykon, 
Warszawa 2005, s. 146.

5 W. Tomaszewski, op. cit. 
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skapitulowała, a statek miał pozostać w Port Saidzie, czekając na dalsze polecenia. 
Miejscowe władze angielskie proponowały Polakom wcielenie do Wojska Angiel-
skiego, na co nie zgodzono się, gdyż celem ochotników było przede wszystkim 
wstąpienie w szeregi Wojska Polskiego. Korzystając z pobytu w Port Saidzie, Jan 
Zanoziński pojechał do Ambasady Polskiej w Kairze celem powiadomienia o przy-
byciu grupy ochotników z Harbinu i uzyskania poleceń co do dalszego postępowa-
nia w związku z powstałą sytuacją po kapitulacji Francji. Gdy wrócił następnego 
dnia, przywiózł wiadomość, że w Syrii formują się polskie oddziały, do których 
ochotnicy mają się zgłosić. Tego samego dnia kapitan powiadomił, że statek udaje 
się do Bejrutu, w pobliżu którego znajdowały się polskie jednostki wojskowe. Po 
dotarciu do Bejrutu francuskie władze wojskowe przewiozły ochotników do pol-
skiego „obozu przejściowego”, gdzie po załatwieniu formalności zostali poddani 
badaniom medycznym i po kilku dniach otrzymali przydział do Brygady Strzelców 
Karpackich, stacjonującej w miejscowości Homs w Syrii. Po przybyciu do Brygady 
zostali umundurowani i przyjęci przez gen. Stanisława Kopańskiego, dowódcę Bry-
gady, który w mowie powitalnej powiedział: „(...) jesteście legendarnymi ochotnika-
mi przybyłymi z bardzo daleka, by walczyć o Polskę, bardzo was cenię i każdy z mo-
ich dowódców chciałby was mieć w swoich szeregach”6. Całą grupę przydzielono 
do 3 Batalionu, którego dowódcą był płk Peszek. W Homs harbińczycy (tak ich 
teraz potocznie nazywano) spotkali mjr. Aleksandra Kwiatkowskiego, byłego kon-
sula w Harbinie (1932–1937), który był oficerem łącznikowym między gen. Kopań-
skim a szefem misji brytyjskiej przy Brygadzie mjr. Sholton-Douglasem. Generał 
Kopański w swoich wspomnieniach wojennych pisze: „(...) zostawiłem w dowódz-
twie twierdzy mjr. Kwiatkowskiego, energicznego i dzielnego oficera, porucznika 
ułanów jazłowieckich z I wojny, który aż z Harbinu przyjechał do Bejrutu w chwili 
przechodzenia Brygady do Palestyny, by zaciągnąć się do wojska”7. Major Aleksan-
der Kwiatkowski od tego czasu był ściśle związany z grupą harbińczyków.

W październiku 1940 roku Brygada Karpacka została przerzucona do Egiptu 
pod Aleksandrią do obozu El Dżikhoila. W obozie tym Brygada przygotowywała 
się do działań bojowych. Przeszła specjalne szkolenie i ćwiczenia, uzupełniono sta-
ny osobowe pododdziałów i zaopatrzenie logistyczne. W ramach uzupełnień i prze-
sunięć kadrowych harbińczycy otrzymali następujące przydziały: Romuald Drabiń-
ski do Legii Oficerskiej, Jan Zanoziński do dowództwa Brygady, Walenty Kuczyński 
i Andrzej Zalewski do łączności, Stanisław Lejman i Piotr Leśniewski do transpor-
tu, Wincenty Tomaszewski do oddziału sanitarnego, reszta do różnych plutonów8. 
W sierpniu 1941 roku Brygada została przerzucona drogą morską do Tobruku, 

6 Ibidem.
7 M. Kałuski, Polacy w Chinach, Warszawa 2001, s. 182.
8 W. Tomaszewski, op. cit. 
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luzując część jednostek australijskich. W Tobruku wzięła udział w walkach obron-
nych w bitwie pod Gazalą i w zdobyciu Cyrenajki. W natarciu pod Gazalą został 
ranny pierwszy z harbińczyków – Antoni Kajdewicz, który za tę akcję otrzymał 
Krzyż Walecznych. Za walki obronne w Tobruku został odznaczony orderem Vir-
tuti Militari Henryk Bujnowicz, dekoracji dokonał gen. Władysław Sikorski. Henryk 
Bujnowicz zginął bohaterską śmiercią na polu walki we Włoszech pod Ankoną. Po 
walkach pod Gazalą dołączył do czternastki harbińczyków Zygmunt Siwek, któ-
ry samodzielnie wyjechał z Harbinu. Początkowo walczył w szeregach francuskiej 
Legii Cudzoziemskiej na Dalekim Wschodzie, a następnie wraz z oddziałami „Wol-
nych Francuzów” znalazł się w Afryce na Pustyni Zachodniej. Gdy dowiedział się 
o Brygadzie Karpackiej i harbińczykach w jej składzie, załatwił z władzami fran-
cuskimi przeniesienie do niej9. Jego śmierć opisał Melchior Wańkowicz w swojej 
głośnej epopei – Bitwa o Monte Cassino.

I w trzecim plutonie, który zdobywa bunkier, pada zabity jego dowódca ppor. Babiuch. 
Dowództwo obejmuje kpr. pchor. Siwek. Podrywa pluton do dalszej akcji, lecz trafio-
ny w plecy odłamkiem pocisku moździerza, pada ranny. Sanitariusz Sałamoniuk spieszy 
z pomocą, której Siwek nie przyjmuje, podrywa się do dalszej walki, pada zemdlony. Te-
raz dopiero sanitariusz, mimo iż jest widoczny, a pociski padają gęsto, opatruje rannego 
pchor. Siwka, rozstawia nosze i układa go na nich. Pocisk moździerza pada w sam środek 
noszy, rozrywając rannego i zabijając sanitariusza. Zginął pchor. Siwek, sławny goniec 
pustyni, uczestnik walk pod Tobrukiem, nieustraszony żołnierz o Polskę nigdy niewidzia-
ną, do której dążył z dalekiego Harbinu10. 

Po zakończeniu walk pod Tobrukiem i Gazalą, jak podaje w swoich wspo-
mnieniach W. Tomaszewski, dziesięciu harbińczyków ze względu na posiadane 
wykształcenie (wyższe studia, matura) zostało skierowanych do „podchorążówek” 
w południowej Palestynie (dzisiaj Izrael) w miejscowości Beit Girja. Otrzymali oni 
następujące przydziały: A. Zalewski i W. Kuczyński na kurs do szkoły podchorą-
żych łączności, J. Zanoziński do szkoły podchorążych kawalerii, B. Dąbrowski, 
S. Dróżdż, J. Kluczyński, W. Karnacewicz, A. Kajdowicz, O. Żydowicz do szko-
ły podchorążych piechoty. Po ukończeniu „podchorążówek” część wyjechała do 
Anglii, inni otrzymali różne przydziały do jednostek na Bliskim Wschodzie. W ten 
sposób „legendarna czternastka z Harbinu” została rozdzielona. Wincenty Toma-
szewski po skończeniu szkoły podchorążych Kawalerii został skierowany do Pułku 
Ułanów Karpackich, w którym przeszedł kampanię włoską, walczył pod Monte 
Cassino, był dowódcą pocztu sztandarowego Pułku Ułanów Karpackich.

Harbińczycy mieli własną odznakę, reprodukowaną w Zeszycie Specjalnym nr 
1 pisma „Broń i Barwy”, wydanym w Londynie w 1985 roku. Była to odznaka 
Ochotniczego Oddziału z Harbinu, prostokątna tabliczka o wymiarach 42x17mm, 

9 Ibidem.
10 M. Wańkowicz, Monte Cassino, Warszawa 1984, s. 354.
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wykonana z białego polerowanego metalu. U góry orzeł państwowy i napis w języ-
ku chińskim „Polska”, poniżej napis po polsku – Oddział Polski. 

Odznaka Ochotniczego Oddziału z Harbinu
Źródło: M. Kałuski, Polacy w Chinach, Warszawa 2001, s. 89.

Bohaterstwo zaledwie czternastoosobowej grupy harbińczyków w Brygadzie 
Karpackiej było wyjątkowe. Pięciu z nich otrzymało Krzyż Virtuti Militari: Hen-
ryk Bujnowicz, Borys Dąbrowski, Stanisław Dróżdż, Zygmunt Siwek, Wincenty 
Tomaszewski, sześciu – Krzyż Walecznych: Henryk Bujnowicz, Borys Dąbrowski, 
Stanisław Dróżdż, Antoni Kajdewicz – 4 razy, Walenty Kuczyński, Wincenty To-
maszewski – 2 razy, trzech – Krzyż Zasługi z Mieczami: Stanisław Lejman, Piotr 
Leśniewski, Andrzej Zalewski. Ośmiu z nich otrzymało stopnie oficerskie.

Nikt z „legendarnej czternastki” nie dostał się do wymarzonej Polski, za którą 
walczyli, lecz której nie znali. Pozostali emigrantami, jednak nie w Mandżurii i ro-
dzinnym Harbinie, do którego też nie mogli wrócić, lecz rozrzuceni po całym świe-
cie: w Anglii, Kanadzie, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Australii.

Droga przez Japonię – „japońska paczka harbińczyków” 

Na początku lat czterdziestych ubiegłego wieku w Japonii przebywało kilkunas-
tu harbińczyków. W związku z zaistniałą sytuacją część z nich chciała zaciągnąć 
się do Wojska Polskiego, które według posiadanych niepełnych informacji miało 
formować się we Francji lub na Bliskim Wschodzie. Niektórzy, nie znając realiów 
okupacji, chcieli dostać się do Polski.

Harbińczycy zostali przy czynnym udziale polskiego ambasadora w Tokio Ta-
deusza Romera 30 lipca 1942 roku zaokrętowani razem z personelem ambasady 
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RP w Tokio i grupą alianckich dyplomatów na japoński statek m/s „Tatuta Maru” 
w Jokohamie i przewiezieni do Lourenco Marques (obecnie Maputo) w Mozambi-
ku. Harbińczykom ambasador Tadeusz Romer nadał status dyplomatyczny i zosta-
li oni w sierpniu wymienieni na personel japońskich placówek dyplomatycznych, 
a następnie na brytyjskim parowcu s/s „Narkunda” odpłynęli do Anglii11. Wśród 
wymienionych harbińczyków byli między innymi: Marcin Grochowski – syn Kazi-
mierza Grochowskiego, działacza Polonii harbińskiej, geologa, pedagoga i podróż-
nika; Bronisław Romer – abiturient polskiego gimnazjum w Harbinie; bratanek 
ambasadora Mieczysław Zapaśnik z żoną Heleną; Stanisława Tchórzewska – siostra 
Heleny Zapaśnik, znana rzeźbiarka; Czesław Bobolewski – wicedyrektor Gimna-
zjum im. H. Sienkiewicza w Harbinie i Anna Komarowa.

W październiku parowiec dotarł do Liverpoolu. Tadeusz Romer pojechał do do 
Kujbyszewa pełnić funkcję ambasadora, attaché wojskowy Ambasady RP w Tokio 
płk Levitoux został powołany na stanowisko szefa sztabu 1 Dywizji Pancernej gen. 
Maczka. „Paczka japońska” 16 października 1942 roku stanęła przed komisją po-
borową w Londynie12. 

Otrzymali następujące przydziały: Bronisław Romer do 1 Pułku Strzelców Kon-
nych, Marian Grochowski i Mieczysław Zapaśnik do 1 Pułku Artylerii Przeciwpan-
cernej w Szkocji. W walce pod Falaise (Normandia 1944 rok) Mieczysław Zapaśnik 
został ciężko ranny, również tam kontuzjowany był Bronisław Romer. Za walkę 
pod Falaise Mieczysław Zapaśnik i Marcin Grochowski zostali odznaczeni Krzyża-
mi Walecznych. Marian Grochowski i Bronisław Romer zakończyli wojnę, uzysku-
jąc stopnie oficerskie13. 

Stanisława Tchórzewska i Anna Komarowa wstąpiły do Pomocniczej Służby 
Kobiet, a Helena Zapaśnik do PCK. Czesław Bobolewski wyjechał do Anglii, gdzie 
w Szkocji w Szkole Wojskowej był wykładowcą – polonistą.

Prawdopodobnie „drogą japońską” do Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie 
dostało się więcej harbińczyków i Polaków, szczególnie z terytorium Litwy. Nie 
ma jednak dokładnych danych, ilu ich było oraz w jaki sposób dotarli do Wojska 
Polskiego. „Droga japońska” nie była całkowicie legalna, stąd mało informacji na 
ten temat. Przebiegała ona od terytorium Litwy (Polski?) tranzytem przez ZSRR 
i Chiny (czasami Harbin lub Władywostok) do Japonii, następnie drogą morską 
do Azji Południowo-Zachodniej i Afryki. Japońskie placówki konsularne wydawały 
Polakom wizy tranzytowe przez ZSRR do Japonii. W lipcu 1940 roku ambasada 
japońska w Pekinie otrzymała z japońskiego MSZ „instrukcję w sprawie podań 
o wizy składane przez osoby z rejonów znajdujących się w strefie wpływów Niemiec 

11 M. Kałuski, op. cit., s. 183.
12 A. Grochowski, Z Japonii do polskiego wojska, http://www.maczkowcy.pl/relacja3.htm (data 

dostępu: 22.02.2010).
13 M. Kałuski, op. cit., s. 184.
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i ZSRR”14. W instrukcji tej stwierdzono, że „jak na razie” wydaje się wizy zgodnie 
z zasadami stosowanymi wobec obcokrajowców i że „te same zasady są stosowa- 
ne wobec Polaków i Litwinów”. Instrukcję tę otrzymały także inne placówki konsu-
larne Japonii. Większość wiz tranzytowych przez ZSRR do Japonii wydał japoński 
konsul w Kownie Chiune Sugihara, absolwent Północnomandżurskiego Uniwersy-
tetu w Harbinie. Jak podaje pracownik polskiego wywiadu w Sztokholmie Rybikow-
ski, Sugihara wydał około 600 wiz tranzytowych przez ZSRR dla Polaków15.

Harbińczycy w obronie Hongkongu

Po wypowiedzeniu 7 grudnia 1941 roku przez Japonię wojny Wielkiej Brytanii 
wojska japońskie zaatakowały Hongkong. W tym czasie studiowało tam na uni-
wersytecie czterech Polaków z Harbinu, byli to: Tadeusz Żołędowski, Jan Solec-
ki, Zygmunt Kossakowski i Władysław Rudolf. Kiedy wojska japońskie zagroziły 
Hongkongowi, wszyscy oni zgłosili się do ochotniczej angielskiej formacji wojsko-
wej Volunteer Defence Force. Walcząc w obronie Hongkongu, w dzień Bożego 
Narodzenia 1941 roku, broniąc Fortu Stanley, zginęli Zygmunt Kossakowski i Wła-
dysław Rudolf16. Tadeusz Żołędowski i Jan Solecki po kapitulacji Hongkongu do-
stali się do niewoli japońskiej, w której przebywali do 1945 roku w obozie jenieckim 
na terytorium Japonii. W 1945 roku po przegranej Japonii zostali wyzwoleni przez 
wojska amerykańskie. Poległym i ocalałym polskim obrońcom Hongkongu brytyj-
ski War Office nadał order Gwiazdę Pacyfiku, Gwiazdę za wojnę 1939–1945 oraz 
Medal Obrony Hongkongu. Król angielski Jerzy VI wymienił ich nazwiska, mówiąc 
„Kanonierzy Kossakowski i Rudolf  ochotnicy obrony Hongkongu... oddali swoje 
życie, aby ratować ludność od tyranii”17. Groby Zygmunta Kossakowskiego i Wła-
dysława Rudolfa znajdują się na cmentarzu Fort Stanley.

Po wojnie Jan Solecki wyjechał do Anglii, po studiach i pracy w angielskim MSZ 
wyemigrował do Kanady, gdzie był profesorem na Uniwersytecie w Vancouver. Ta-
deusz Żołędowski wrócił z obozu jenieckiego w Japonii do Hongkongu i był dyrek-
torem firmy Cathay Ceramies, po przejściu na emeryturę wyjechał do Włoch.

Harbińczycy w kampanii wrześniowej 1939 roku

W 1939 roku około 15 młodych harbińczyków przebywało w Polsce. Byli to 
studenci polskich uczelni oraz rezerwiści przeszkoleni w wojsku przed podjęciem 
studiów. Ponadto prawdopodobnie pewna liczba harbińczyków przebywała w Polsce 

14 H. Levine, Kim pan jest panie Sugihara, Warszawa 2000, s. 230.
15 Ibidem, s. 307.
16 M. Kałuski, op. cit., s. 217.
17 Ibidem.
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na wakacjach lub w odwiedzinach u rodziny. Część z nich wzięła udział w kampanii 
wrześniowej i w zbrojnej konspiracji podczas okupacji, część dostała się do Woj-
ska Polskiego na Zachodzie. Nie ma dokładnych danych o harbińczykach biorących 
udział w kampanii wrześniowej, gdyż większość dokumentów z niej uległa znisz-
czeniu lub dostała się w ręce wroga. Wiadomości o harbińczykach biorących udział 
w kampanii wrześniowej są najczęściej oparte na wspomnieniach lub ustnych rela-
cjach. Część tych wiadomości o losach poszczególnych harbińczyków zostało opisa-
nych w kontekście innych wydarzeń, na przykład w Monte Cassino Melchiora Wańko-
wicza, wspomnieniach Andrzeja Grochowskiego, opracowaniu Dzieje Pułku Ułanów 
Podolskich 1809–1947, książce Tajemnice Mandżurii Polacy w Harbinie Marka Cabanow-
skiego, Polacy w Chinach Mariana Kałuskiego i innych. Znane są fragmentarycznie losy 
kilku harbińczyków biorących udział w walkach w kampanii wrześniowej. Są nimi:

Wiktor Pasternacki, który po ukończeniu polskiego gimnazjum w Harbinie wy-
jechał do Polski, aby odbyć służbę wojskową przed podjęciem studiów. Przed samą 
wojną zdążył ukończyć Szkołę Podchorążych w Grodnie i dostał przydział do pułku 
w Lidzie. Pułk został rozbity przez wojska niemieckie. Wiktor Pasternacki przedzie-
rał się do Warszawy, gdzie brał udział w walkach obronnych i został ranny. Uniknął 
niewoli niemieckiej i w przebraniu, na chłopskim wozie dotarł do Białegostoku. 
Chcąc przedostać się na Litwę, gdzie miał dalekich krewnych, ukrywał się przed 
okupantem radzieckim z kilkoma innymi żołnierzami w polskim dworze. Na sku-
tek donosu został pewnej nocy aresztowany przez żołnierzy radzieckich i osadzony 
w więzieniu w Białymstoku. Oficer śledczy, przeglądając znaleziony przy Wiktorze 
Pasternackim paszport z dużą ilością „egzotycznych” wiz i pieczątek, uznał, że jest 
on ważną i podejrzaną osobą i skierował go do Moskwy, co prawdopodobnie ura-
towało go od Katynia. W Moskwie Wiktor Pasternacki szybko dostał wyrok 10 
lat w łagrach na dalekiej Północy. Uwolniony w 1941 roku na mocy porozumienia 
Sikorski-Majski, wstąpił do tworzącego się w ZSRR Wojska Polskiego pod dowódz-
twem gen. Andersa. Brał udział w kampanii na Bliskim Wschodzie i we Włoszech 
w 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Wojnę skończył ze stopniem oficerskim.

Piotr Studnik po zdaniu matury w polskim gimnazjum w Harbinie wyjechał do 
Polski, gdzie wstąpił do szkoły podchorążych. Brał udział w kampanii wrześniowej, 
pod jej koniec dostał się do niewoli radzieckiej, został zesłany na Sybir do guła-
gu, skąd na mocy porozumienia Sikorski-Majski zaciągnął się do tworzącego się 
pod dowództwem gen. Andersa Wojska Polskiego. Brał udział w kampanii włoskiej 
i w walkach w Europie. Za bohaterstwo okazane pod Monte Cassino został odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari. Wojnę zakończył za stopniem oficerskim.

Witold Świderski, absolwent gimnazjum polskiego w Harbinie, ukończył w Pol-
sce studia prawnicze w Warszawie oraz Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudzią-
dzu, uzyskując stopień podporucznika. Zmobilizowany 3 września 1939 roku został 
dowódcą plutonu w 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich. Walczył pod Augustowem, 
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następnie został przerzucony wraz z pułkiem na Wołyń pod Sarny, gdzie rozbito 
dużą bandę Ukraińców, ratując otoczoną grupę wojskowych, wśród których był 
gen. Bronisław Regulski z córką, żona dowódcy pułku Anna Romanowska wraz 
z bratem dowódcy pułku rtm. Romanowskim. Walczył z wojskami radzieckimi pod 
Stochodem. Pod koniec września dostał rozkaz kapitulacji. W przebraniu przedo-
stał się do Wilna, gdzie brał udział w konspiracji. We wrześniu 1940 roku został 
aresztowany w Nowej Wilejce przez władze radzieckie i zesłany na Syberię do Wor-
kuty. W 1941 roku na mocy porozumienia Sikorski-Majski został zwolniony i wstą-
pił do tworzonego przez gen. Andersa Wojska Polskiego. Szlak bojowy przeszedł 
w szeregach 12. Pułku Ułanów Podolskich w kampanii włoskiej. Odznaczył się 
w walkach pod Piedimonte i nad rzeką Sangro, za co został awansowany do stopnia 
porucznika i odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

Romuald Świderski, brat Witolda urodzony w Mandżurii w miejscowości Sui- 
-Fen-Ho, po ukończeniu polskiego gimnazjum w Harbinie pojechał do Polski na 
studia i przeszkolenie w szkole podchorążych piechoty. Po ukończeniu szkoły pod-
chorążych został przydzielony do 5. Wileńskiego Pułku Piechoty Legionów, w któ-
rym awansował do stopnia porucznika. We wrześniu 1939 roku został ciężko ranny 
pod Serockiem. Uciekł ze szpitala i potem działał w podziemiu, walczył w powsta-
niu warszawskim, za co został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Ar-
mii Krajowej.

Andrzej Grochowski, syn Kazimierza Grochowskiego, zasłużonego działacza 
Polonii harbińskiej, brat Mariana z „japońskiej paczki”, po zdaniu matury w polskim 
gimnazjum w Harbinie w 1938 roku przyjechał na studia do Polski. Po zdaniu eg-
zaminów został przyjęty do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wstąpił do 
Krakowskiej Legii Akademickiej i odbywał ćwiczenia w 20. Pułku Piechoty Ziemi 
Krakowskiej. Po feriach letnich w 1939 roku nie zastał w Krakowie swego pułku 
i przyłączył się do oddziału wojskowego, z którym 15 września dotarł na Lu bel-
szczyz nę w rejon dyslokacji 116. Pułku Piechoty, wchodzącego w skład Odwodu Na-
czelnego Wodza, do którego został wcielony. Po kampanii wrześniowej był pewien 
czas w oddziale partyzanckim kpt. Hofmana. Następnie usiłował dostać się na Węgry 
i dalej do Francji, gdzie formowało się Wojsko Polskie, jednak na granicy węgierskiej 
został złapany przez żołnierzy radzieckich i następnie zesłany do łagru na Syberii. 
W 1941 roku po układzie Sikorski-Majski został zwolniony, zaciągnął się do Wojska 
Polskiego w ZSRR pod dowództwem gen. Andersa, przeszedł cały szlak bojowy II 
Korpusu, brał udział w bitwie o Monte Cassino. Po wojnie zamieszkał w Anglii.

Michał Paciorek, harbińczyk, jako zastępca oficera operacyjnego Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii walczył pod Tomaszowem Lubelskim do 27 września 1939 roku. 
Przez ZSRR, Chiny i Japonię dotarł do II Korpusu gen. Andersa, był rotmistrzem 
w Pułku Ułanów Karpackich. Zginął w północnych Włoszech w 1945 roku. W tym 
samym pułku służył jego brat Zygmunt, który zginął pod Monte Cassino.
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Janusz Zalewski, harbińczyk, krewny Andrzeja Zalewskiego z „legendarnej 
czternastki”, ukończył kurs cichociemnych w Anglii w stopniu porucznika. W mar-
cu 1942 roku został zrzucony nad Polską w ekipie Nr 6 (kryptonim „Legging”) 
z przeznaczeniem do współpracy z Wydzieloną Organizacją Dywersyjną Armii 
Krajowej „Wachlarz”. Używał tam pseudonimu „Chińczyk”. 14 stycznia 1943 roku 
został aresztowany przez Abwehrę w Kijowie. Przebywał w więzieniu kijowskim do 
8 marca 1943 roku, dalszy jego los jest nieznany18.

Dokładna liczba harbińczyków biorących udział w drugiej wojnie światowej jest 
trudna do ustalenia. Ogólnie przyjmuje się, według różnych obliczeń i oszacowań, 
liczbę około 15019 harbińczyków walczących na Zachodzie i w kampanii wrześnio-
wej w Polsce. Jest to bardzo wysoki procent udziału dla Polonii liczącej około 2000 
osób. Na szczególną uwagę zasługuje silny patriotyzm harbińczyków, wyrażający 
się w gotowości prawie całej Polonii do udziału w walce o wolność ojczyzny, a tak-
że wysokie morale harbińczyków walczących w całkowitym oderwaniu od rodzin 
i bliskich. Historia harbińczyków walczących na różnych frontach drugiej wojny 
światowej stanowi chlubną kartę dziejów Polonii harbińskiej, ale także dziejów orę-
ża polskiego.

Summary

participation oF poliSh diaSpora oF harbin in Second world war

The article presents reaction of  Polish diaspora of  Harbin to situation of  Poles living 
in their mother country during II World War. Harbin was sparingly informed about military 
events and occupation of  Poland by Soviet and German army but even though there was 
no connection with country, Polish inhabitants of  Harbin proved their solidarity with the 
nation. Patriotic atmosphere intensified, balls and cultural events were canceled and Polish 
diaspora as early as in 1939 started sending packets with food and clothes for interned Polish 
soldiers and prisoners of  war kept in German camps. 

Moreover, in response to created under commend of  general Władysław Sikorski Polish 
armed forces almost all Polish youth of  Harbin turned up in consulate of  Republic of  
Poland to enroll themselves on lists of  volunteers eager to go to France to join the Polish 
Army. What is symptomatic is that also elderly people and women were among those de-
claring willingness to go into army. Inhabitants of  Harbin were also fighting in defence of  
Hongkong and were participating in military campaign that took place in September 1939 
in Poland. It is hard to give exact number of  inhabitants of  Harbin taking part in events of  
II World War however, it is estimated that about 150 people were fighting in the West and 
in military campaign in Poland. It makes a very high percentage of  participants for Polish 
diaspora counting approximately 200 people.

18 Ibidem, s. 177-183.
19 Ibidem, s. 185.
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60 lat StoSunków polSki z chrl – ryS hiStoryczny

Stosunki dyplomatyczne Polski z Chinami zostały ustanowione już w okresie 
międzywojennym. Nowy ich etap rozpoczął się 7 października 1949 roku, kiedy to 
Polska oficjalnie uznała Chińską Republikę Ludową, proklamowaną 1 października 
1949 roku1. W ubiegłym roku równocześnie przypadły zatem dwie rocznice: sześć-
dziesięciolecia istnienia ChRL oraz sześćdziesięciolecia nawiązania przez Polskę 
stosunków dyplomatycznych z tym krajem. Stwarza to okazję do dokonania próby 
bilansu wzajemnych stosunków. Owo sześćdziesiąt lat obfitowało w wydarzenia po-
zytywne, mające znaczny wpływ na rozwój stosunków wzajemnych, ale też w his-
torii obu narodów były w tym okresie momenty trudne czy nawet tragiczne, które 
rzutowały w bezpośredni sposób na stosunki międzypaństwowe. 

Okres międzywojenny i powojenny

Gdy w 1918 roku Polska odrodziła się jako niepodległe państwo, Chiny były po-
grążone w chaosie porewolucyjnym. Po rewolucji Xinhai (1911), która obaliła cesar-
stwo, próby wprowadzenia tam wielopartyjnej demokracji parlamentarnej, na wzór 
zachodni, załamały się, a państwo rozpadło się na mniejsze i większe państewka 
kontrolowane przez lokalne soldateski, niekiedy toczące ze sobą wojny wyniszcza-
jące kraj. Rząd centralny w Pekinie stał się tworem bezwolnym i marionetkowym, 
zależnym od aktualnego militarysty kontrolującego region stolicy. Mocarstwa za-
chodnie (i Japonia), które już w XIX wieku ustanowiły nad Chinami rodzaj półko-
lonialnej kontroli, broniły swych przywilejów, wykorzystując w tym celu własne gar-
nizony stacjonujące w wydzielonych dzielnicach kluczowych miast. Dopiero w 1929 
roku, po serii wojen i manewrów politycznych, Guomindang, znany u nas jako Ku-
omintang (zreorganizowany według wzorów sowieckich) odbudował jedność kraju, 
pokonując jednych generałów lub też uzyskując uznanie jego władzy przez innych 
i ustanowił swą stolicę w Nanjingu (Nankinie). Jedyną siłą, która mu się nie podpo-
rządkowała, była Komunistyczna Partia Chin ze swymi chłopskimi wojskami. Do-

1 J. Rowiński, Wahadło czyli stosunki polityczne PRL – ChRL, [w:] Polska – Chiny. Wczoraj, dziś, 
jutro, pod red. B. Góralczyka, Toruń 2009, s. 19. 
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prowadziło to do historycznego starcia dyktatury guomindangowskiej z zalążkami 
dyktatury komunistycznej, gdyż środowiska demokratyczne, których kraje Zachodu 
nie wspomogły, zostały w praktyce wyeliminowane. Choć żadne z wielkich mo-
carstw nie chciało dopuścić do odrodzenia w pełni suwerennych Chin, stopniowo, 
w bolesnych procesach rewolucyjnych umacniały one swą pozycję.

Polska była zainteresowana sprawami Chin głównie z jednego powodu. Jeszcze 
za czasów Rosji carskiej na terenie Chin północno-wschodnich (Mandżurii), bę-
dących jej tradycyjną „strefą wpływów” uformowały się dość liczne społeczności 
polskie (które odegrały znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym Mandżurii), a ich 
liczebność wzrosła jeszcze w wyniku ucieczki Polaków ze wschodnich terenów by-
łego Imperium Rosyjskiego, ogarniętego wojną domową po zdobyciu władzy przez 
bolszewików. W Mandżurii istniały polskie szkoły, parafie, stowarzyszenia, zatem 
władze odrodzonej Rzeczypospolitej musiały zająć się nie tylko sprawami zako-
rzenionego już tam wychodźstwa, objąć je opieką, ustalić status prawny itp., ale też 
umożliwić powrót do kraju tym, którzy znaleźli się w Chinach przypadkowo, nie ma-
jąc często środków do życia. Nie mieli oni obywatelstwa chińskiego, a obywatelstwa 
Rosji bolszewickiej w większości przyjmować nie chcieli. Główne skupisko polskiej 
emigracji mieściło się w Harbinie. Polacy budowali tam Kolej Wschodniochińską 
i później na niej pracowali. W Harbinie działało Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, 
które ukończyli między innymi pisarz Teodor Parnicki, dziennikarz Włodzimierz 
Wowczuk i dyplomata Edward Kajdański. Inżynier Stanisław Kierbedź zbudował 
most na Sungari2.

Pełne stosunki dyplomatyczne z centralnym rządem Republiki Chińskiej utwo-
rzonym przez Guomindang zostały ustanowione dopiero w 1933 roku. W tym sa-
mym roku nastąpiła też wymiana poselstw. Pierwszym polskim posłem nadzwy-
czajnym i ministrem pełnomocnym był Jerzy Barthel de Weydenthal. W okresie 
poprzedzającym był on delegatem rządu i charge d’affairs, opiekującym się ludnością 
polską. Przed nim Polskę w Chinach reprezentowali Jan Woroniecki i Stanisław Pa-
tek. Od lat dwudziestych działały w Harbinie i Szanghaju (największych skupiskach 
Polaków) polskie konsulaty. 

Ustanowienie oficjalnych stosunków dyplomatycznych poprzedziło zawarcie 
dwóch traktatów: „o przyjaźni i handlu”, podpisanego przez Karola Pindora 19 maja 
1928 roku z lokalnym rządem Zhang Zuolina, kontrolującym Chiny północno- 
-wschodnie, a po utworzeniu rządu centralnego w Nanjingu „traktatu o przyjaźni, 
handlu i nawigacji”, podpisanego 18 września 1929 roku przez Jerzego Barthell 
de Weydenthala. 1 lipca 1929 roku został jeszcze podpisany protokół dodatkowy. 
Te dwa ostatnie porozumienia regulowały przede wszystkim kwestie konsularne, 
uprawnienia wzajemne obywateli polskich w Chinach i chińskich w Polsce (których 

2 Por. opracowania E. Kajdańskiego, A. Kosińskiego i A. Kosińskiej w niniejszej książce.
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nie było wielu), status ludności polskiej w Chinach, kwestie handlu i żeglugi, przy-
znawały też klauzulę największego uprzywilejowania. Należy wspomnieć, że handel 
polsko-chiński znajdował się wówczas w początkowym stadium rozwoju3.

Zbliżenie polsko-japońskie w latach trzydziestych miało niebagatelny wpływ na 
pogorszenie się stosunków Polski z Chinami. Uznanie dyplomatyczne marionetko-
wego państwa Mandżukuo (utworzonego przez Japonię na ziemiach Mandżurii, co 
było formą jej oderwania od Chin) przez Rzeczpospolitą Polską władze w Nanjingu 
potraktowały jako akt wrogi i zerwały stosunki dyplomatyczne z Polską4. 

W roku 1937 Japonia zaatakowała Chiny, a w roku 1939 – Niemcy Polskę. Oba 
państwa znalazły się zatem w ogniu drugiej wojny światowej, po tej samej zresztą 
stronie – aliantów walczących z państwami Osi. Po drugiej wojnie światowej Pol-
ska wbrew woli szerokich kręgów społeczeństwa znalazła się w orbicie wpływów 
sowieckich, co spotykało się z oporem, nawet zbrojnym, zaś w Chinach wybuchła 
wojna domowa między wojskami Komunistycznej Partii Chin a Guomindangu, 
zakończona klęską tych ostatnich i proklamowaniem ChRL przez Mao Zedonga 
1 października 1949 roku. 

Kierownictwo Guomindangu, z niedobitkami wojsk, ewakuowało się na Wyspę 
Tajwan, a Stany Zjednoczone oraz większość państw zachodnich, w atmosferze za-
ostrzającej się „zimnej wojny”, nie uznały władz ChRL kontrolujących kraj. Utrzy-
mywały one stosunki z władzami Republiki Chińskiej, rezydującymi na Tajwanie, 
uznając je za jedynego legalnego reprezentanta całych Chin. 

W ten sposób obydwa kraje znalazły się faktycznie pod władzą komunistów. 
W Polsce był to jednak reżim narzucony z zewnątrz, zaś w Chinach ustanawiały go 
siły rodzime, głównie chłopskie wojska kierowane przez KPCh, i to bez zbytniego 
entuzjazmu Moskwy, traktującej Mao jako „nacjonalistę”. W tej to właśnie szczegól-
nej sytuacji doszło do uznania przez Polskę nowego rządu w Chinach i ustanowie-
nia z nim stosunków dyplomatycznych w dniu 7 października 1949 roku. 

Lata pięćdziesiąte, kiedy to zaostrzała się „zimna wojna”, a oba kraje występo-
wały jako „sojusznicy” Moskwy, były okresem szczególnie intensywnej współpracy 
politycznej, gospodarczej i kulturalnej. W lutym 1950 roku została podpisana pierw-
sza umowa o wymianie towarowej i płatnościach, a w 1954 roku oba państwa zawar-
ły umowę o współpracy naukowo-technicznej. W 1951 roku Polska i Chiny podpi-
sały wieloletnie porozumienie żeglugowe. Na jego podstawie została uruchomiona 
żegluga między portami Polski i Chin, a następnie utworzone Chińsko-Polskie To-
warzystwo Maklerów Okrętowych, z siedzibą zarządu w Szanghaju i z oddziałami 
w Gdyni i Pekinie (funkcjonuje ono z dużymi sukcesami do dziś).

3 Polacy na Dalekim Wschodzie, pod red. K. Grochowskiego, Harbin 1928.
4 M. Nowak-Kiełbikowa, Japonia i Chiny w dyplomacji II Rzeczpospolitej (próba zarysu), Dzieje naj-

nowsze, t. 1–2, Warszawa 1981, s. 244.
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W tym też okresie doszło do repatriacji resztek polskiego wychodźstwa z Man-
dżurii do ojczyzny (wiele osób trafiło jednak, po zajęciu Mandżurii przez Armię 
Czerwoną, do sowieckich gułagów).

Współpraca między oboma krajami zacieśniła się jeszcze bardziej od 1957 roku, 
kiedy to Chiny wsparły „październikową odnowę” w Polsce oraz wysiłki Włady-
sława Gomułki zmierzające do pewnego uniezależnienia się od Moskwy. Chiny za-
częły bowiem wówczas same dystansować się od niej. Dla Polski poparcie chińskie 
miało wtedy kluczowe znaczenie, a bieg wypadków mógłby się bez niego potoczyć 
zupełnie inaczej (interwencję zbrojną Moskwy na Węgrzech Chiny bowiem popar-
ły). W związku z ich staraniami o zapobieżenie podobnej katastrofie w Polsce Zhou 
Enlaj, premier ChRL i jej najzręczniejszy polityk, wytrawny mistrz gier dyploma-
tycznych, kursując między Warszawą a Moskwą, dwukrotnie odwiedził jesienią 1957 
roku polską stolicę, a I Sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka i prezes Rady Mi-
nistrów PRL Józef  Cyrankiewicz złożyli w 1958 roku oficjalną wizytę w Chinach. 
Ważne jest to, że we Wspólnym Komunikacie przyjętym po zakończonych rozmo-
wach obydwie strony uznały konieczność przestrzegania zasady równości między 
państwami socjalistycznymi. Po ujawnieniu sporu sowiecko-chińskiego Władysław 
Gomułka próbował odgrywać (niestety, bez powodzenia) rolę mediatora w tym 
sporze5. W 1959 roku wizytę w ChRL złożył Przewodniczący Rady Państwa Alek-
sander Zawadzki. Chińskimi koncepcjami „polityki stu kwiatów” w sferze kultury, 
zgodnie z którymi obok „kwiatów marksistowskich” mogły rozwijać się też inne, 
przez lata fascynowali się intelektualiści polscy, nawet jeszcze wtedy, kiedy już same 
Chiny od niej odeszły, a Mao rozpoczął brutalną walkę z „prawicowcami”. 

W atmosferze wzajemnej życzliwości rozwijała się współpraca w wielu dziedzi-
nach, szczególnie w górnictwie. Oba kraje wymieniały też zespoły taneczne, trupy 
teatralne, wystawy, dosyć liczne grupy studentów, przełożono wiele dzieł literackich. 
Spuścizną tego okresu w Chinach była ogromna popularność piosenek „Mazowsza” 
(śpiewanych do dzisiaj) i muzyki Chopina. Zająwszy dość szczególne miejsce w po-
lityce chińskiej, Warszawa stała się wtedy na kilka lat jedynym miejscem spotkań 
oficjalnych przedstawicieli ChRL i USA, które nie utrzymywały ze sobą stosunków 
dyplomatycznych (odbywały się one w Pałacu Myśliwskim w Łazienkach). 

Kurs „budowy komunizmu” w Chinach, zainicjowany przez Mao, w formach 
nawet o wiele bardziej radykalnych niż w Związku Radzieckim, nie budził oczywiś-
cie entuzjazmu w Polsce, nie tylko w kierownictwie partyjnym, lecz również wśród 
inteligencji. Polityka Pekinu wspierania Polski, by w ten sposób osłabiać zwartość 
„obozu sowieckiego” i dominację w nim Moskwy, spotykała się z ambiwalentny-
mi postawami: większa część kierownictwa partyjnego traktowała ją jako rozbijanie 

5 Stosunki dyplomatyczne 1944–1982, informator, t. 4, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, War-
szawa 1984, s. 42.
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„wiecznego sojuszu polsko-sowieckiego”, choć były też osoby dostrzegające w tym 
możliwość wygrywania tej sytuacji dla zwiększania samodzielności Polski. 

Zaostrzający się konflikt między Moskwą i Pekinem na początku lat sześć-
dziesiątych, w którym kierownictwo PRL musiało opowiedzieć się po stronie tej 
pierwszej, spowodował znaczny regres w stosunkach wzajemnych. Solidaryzując 
się ze Związkiem Radzieckim, kierownictwo PRL nie włączało się jednak nazbyt 
aktywnie w chór potępień innych państw i partii satelickich, pamiętając, że przy-
wrócenie pełnej dominacji Moskwy w „międzynarodowym ruchu komunistycz-
nym” miałoby negatywne skutki dla samej Polski oraz osłabiałoby jeszcze jego 
pozycję wobec Kremla. 

W owym czasie polsko-chińska współpraca we wszystkich niemal dziedzinach 
(poza żeglugą i transportem kolejowym) w praktyce zamierała. Ostatnia umowa 
o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej została podpisana w maju 1964 
roku (w jej ramach po raz ostatni wtedy dokonano wymiany studentów, a zespół 
„Śląsk” odwiedził Chiny). 

W 1966 roku w Chinach wybuchła rewolucja kulturalna. Rozpoczęto zaciekłą 
walkę propagandową z „rewizjonizmem sowieckim” (obok dotychczasowej z „im-
perializmem amerykańskim”), a kraj pogrążył się w chaotycznych walkach we-
wnętrznych i popadł w całkowitą niemal samoizolację we wszystkich dziedzinach. 
Warto wspomnieć, że muzyka Chopina znikła z fal państwowego radia w Pekinie, 
ponieważ zaczęto traktować go jako „kompozytora zachodniego”. Po incydentach 
z 1967 roku (ofiarą ich padły prawie wszystkie obce ambasady, z wyjątkiem kilku 
„krajów zaprzyjaźnionych”) Polska odwołała swojego ambasadora, obniżając rangę 
stosunków (to samo uczyniła ChRL). W tym trudnym okresie Polska, jako jedy-
ne z „państw socjalistycznych”, utrzymywała jednak wciąż sieć konsulatów (Pekin, 
Szanghaj, Kanton). Działał też Konsulat Generalny ChRL w Gdańsku. 

Rewolucja kulturalna, a szczególnie jej ekscesy, spotkały się w Polsce nie tylko 
z potępieniami propagandzistów wiernych dyrektywom moskiewskim, lecz także 
z bardzo negatywnymi reakcjami inteligencji. Ataki aparatu propagandowego PRL 
na Chiny wzmogły się jeszcze po 1971 roku, kiedy to, za zgodą USA, ChRL odzys-
kała swe miejsce w ONZ, a zaskakujące wizyty H. Kissingera (1971) i R. Nixona 
(1972) w Pekinie zapoczątkowały zbliżenie obu mocarstw dla wspólnego przeciw-
stawiania się Moskwie. Widmo sojuszu amerykańsko-chińskiego zaczęło bowiem 
bardzo niepokoić Kreml. Uruchomił on wszystkie środki nacisku, aby do tego nie 
dopuścić. W szczytowym okresie napięcia, tj. na początku lat siedemdziesiątych, 
rozważano w Moskwie nawet uderzenie zbrojne na Chiny, co wymagało odpowied-
niego przygotowania propagandowego dla takiej operacji. 

Odchodzenie od polityki rewolucji kulturalnej w Chinach nie znajdowało jednak 
odbicia w polskich środkach przekazu. Polskie media zamieszczały tylko negatywne 
informacje o Chinach, informując o powodziach i trzęsieniach ziemi.
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Normalizacja stosunków polsko-chińskich nastąpiła dopiero w połowie lat sie-
demdziesiątych, kiedy w Chinach zaczęto realizować bardziej pragmatyczną poli-
tykę. Współpracę gospodarczą hamowało wszakże przejście ChRL na rozliczenia 
z partnerami we frankach szwajcarskich. W sierpniu 1981 roku władze ChRL, roz-
poczynające w swoim kraju fundamentalne reformy – przechodzenie do gospodarki 
rynkowej i „otwarcie na świat”, udzieliły symbolicznego wsparcia reformistyczne-
mu kierownictwu PRL, z I Sekretarzem KC PZPR Stanisławem Kanią na czele. 
Zaoferowano naszemu krajowi pożyczkę w wysokości 100 mln USD w dostawach 
mięsa wieprzowego, którego wówczas w Polsce brakowało (zredukowano ją do 40 
mln USD po ogłoszeniu 13 grudnia stanu wojennego). Przedstawiciele Chin przy 
wszelkich okazjach powtarzali, bardziej otwarcie niż poprzednio, że ich kraj popiera 
umacnianie suwerenności Polski. Dodajmy, że dziwnym zbiegiem okoliczności 13 
grudnia kończyła się w Pekinie sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawi-
cieli Ludowych (parlamentu), która formalnie zaakceptowała rozpoczętą już w prak-
tyce likwidację „komun ludowych” na wsi i powrót do gospodarstw rodzinnych, co 
było kamieniem milowym w demontażu systemu odziedziczonego po epoce Mao. 

Wysiłków inspirowania samodzielności Polski i osłabiania jej zależności od Mos-
kwy nie zaniechano nawet w okresie stanu wojennego i wskazywano na potrzebę 
przeprowadzenia zasadniczych reform także w naszym kraju (kierownictwo pań-
stwa pozostawało jednak w istocie głuche na te sugestie z Pekinu, zaś opozycja so-
lidarnościowa nie zdawała sobie wręcz sprawy z zachodzących tam procesów stop-
niowego odchodzenia od komunistycznego systemu gospodarczo-społecznego). 

Czynnikiem sprzyjającym pewnemu zbliżeniu obu państw stała się również 
konieczność przeciwstawienia się „nadmiernym”, jak oceniano to w Pekinie, aspi-
racjom demokratycznym własnych kręgów inteligenckich oraz znacznie szerszym 
krytykom zbyt wolnego tempa przeobrażeń. Kierownictwo PRL, izolowane przez 
kraje zachodnie, zaczęło też doceniać wysoką pozycję ChRL na arenie międzyna-
rodowej i możliwości zwiększania swej wiarygodności poprzez rozwój stosunków 
z Pekinem. W tej sytuacji doszło do kilku wizyt na wysokim szczeblu: w roku 1986 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, jako Przewodniczącego Rady Państwa, a w roku 1987 
premiera Zbigniewa Messnera. W 1988 roku wizytę w Polsce złożył premier ChRL 
i jeden z inicjatorów chińskich reform – Zhao Ziyang. Wymieniono też wizyty sze-
fów parlamentów i wielu resortów. Uruchomiono bezpośrednie połączenie lotnicze 
Warszawa – Pekin. Znowu zaczęła się rozwijać współpraca gospodarcza, a wzajem-
ne obroty handlowe wzrosły do 1 mld USD. Należy jednak dodać, że w oficjalnych 
wydawnictwach chińskich tego okresu podziemną „Solidarność” określano zazwy-
czaj jako „ruch narodowowyzwoleńczy” (spod dominacji Moskwy, oczywiście), 
traktowano go zatem jako „słuszny moralnie”. Zainteresowanie tym ruchem w krę-
gach inteligenckich było bardzo żywe, a Lech Wałęsa stał się najbardziej znanym 
w Chinach Polakiem (obok Marii Skłodowskiej-Curie i Mikołaja Kopernika).
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Stosunki polityczne po przełomie 1989 roku w Polsce

Zmiany polityczne, jakie dokonały się w Polsce po 1989 roku, miały bardzo 
znaczący wpływ na stosunki polsko-chińskie, tym bardziej, że wybory 4 czerwca 
zbiegły się z rozpędzeniem przez wojsko demonstracji studenckiej na Placu Tia-
nanmen, jak też z użyciem broni i czołgów przeciwko solidaryzującej się z nimi lud-
ności stolicy. Krwawe wydarzenia w Pekinie odbiły się wyjątkowo szerokim echem 
w Polsce, świętującej z niedowierzaniem i rozmaitymi obawami swe pierwsze „dni 
wolności” i zapadły głęboko w świadomość społeczną, szczególnie polskich elit. 
Postrzegano to zazwyczaj jednostronnie, jako zduszenie zarodków ruchu demo-
kratycznego przez brutalny reżim komunistyczny, nie zdając sobie sprawy, iż był to 
wprawdzie najtragiczniejszy i najbardziej krwawy, jak też doniosły ze względu na 
swe konsekwencje wewnętrzne i na arenie międzynarodowej, ale jednak tylko epi-
zod w trudnym procesie rozpadu i świadomego nawet demontażu systemu komu-
nistycznego w tym kraju. Wprawdzie KPCh zachowywała swą władzę w systemie 
jednopartyjnym, a kwestia skali reform budziła ostre kontrowersje w kierownictwie, 
jednakże droga przechodzenia do gospodarki rynkowej, na jaką ono wkroczyło, 
prowadziła nieuchronnie ku jakiemuś wariantowi systemu autorytarnego, jakich jest 
wiele w Trzecim Świecie. W Korei Południowej, Indonezji, Singapurze i na Taj-
wanie to właśnie takie reżimy zapewniły niezwykle szybki rozwój gospodarczy i – 
jak pokazuje praktyka – otwarły drogę do dalszych demokratycznych przeobrażeń 
wraz z rozwojem społecznym, urbanizacją i modernizacją kraju oraz formowaniem 
klasy średniej. 

Transformacja systemu politycznego w Polsce spotkała się z bardzo krytycznymi 
ocenami strony chińskiej, zaś obalenie władzy partii potraktowano tam, najzupeł-
niej słusznie, jak się już niedługo okazało, jako „niebezpieczny precedens”. Polska 
opinia publiczna, zaszokowana użyciem czołgów przeciwko młodzieży studenckiej 
i trudną nawet do określenia liczbą ofiar, żywiołowo wręcz zareagowała potępienia-
mi władz chińskich. Nie zmieniło tego nawet rozpoczęcie drugiego etapu reform 
w 1992 roku, które polskie środki przekazu w istocie zignorowały, podtrzymując 
wizję Chin uformowaną w tragicznym 1989 roku.

W strategicznej wizji chińskiej polityki zagranicznej Polska zaczęła być postrze-
gana jako peryferyjny kraj euroatlantyckiego obszaru politycznego. Stąd stosunki 
z nią zeszły na margines polityki ChRL. Dla strony chińskiej Polska nie była ani 
atrakcyjnym partnerem gospodarczym, nie mogąc zaoferować potrzebnych jej naj-
nowszych technologii i inwestycji kapitałowych, ani nie stała się partnerem dialogu 
politycznego. Polska zajmowała marginalne miejsce w chińskiej polityce wobec re-
gionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wydana w 1999 roku w Pekinie encyklope-
dia 50 Years of  the People’s Republic of  China, w rozdziale poświęconym stosunkom 
z państwami Europy Wschodniej i Azji Środkowej, Polsce poświęca trzy zdania. 
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Prezydent Aleksander Kwaśniewski znalazł się na ostatnim miejscu listy prezyden-
tów odwiedzających Chiny w 1997 roku. 

W Polsce nie umiano wykorzystać zainteresowania szerokich kręgów społecz-
nych, ani nawet kręgów władzy, przemianami zachodzącymi w naszym kraju po 
roku 1989. W naszych stosunkach z Chinami podstawowym obciążeniem stały się 
uzasadnione historycznie antykomunistyczne urazy i oczywisty fakt utrzymywania 
się w Chinach rządów partii nazywającej się nadal komunistyczną (choć z głoszenia 
komunistycznej ideologii zrezygnowała ona i akceptuje rozwiązania jaskrawo z nią 
sprzeczne). Nie zmieniła tej sytuacji wizyta prezydenta RP Aleksandra Kwaśniew-
skiego w ChRL w listopadzie 1997 roku. 

Mimo wskazanych powyżej trudności, jak też uwikłania w Polsce kwestii stosun-
ku do Chin w międzypartyjne walki (do pewnego stopnia także w Chinach stosunek 
do Polski ma swe podteksty polityczne), w latach dziewięćdziesiątych dialog poli-
tyczny nie zamarł zupełnie. Polskę odwiedzali: Li Ruihuan, Przewodniczący Chiń-
skiej Ludowej Konferencji Konsultatywnej, wicepremier do spraw gospodarczych 
Li Lianching, a także inni ministrowie i wiceministrowie, zaś w Chinach wizyty skła-
dali: premier RP Waldemar Pawlak, marszałek Sejmu RP Józef  Oleksy, wicepremier 
Henryk Goryszewski. W 1995 roku w ostatniej chwili została odwołana wizyta ów-
czesnego premiera ChRL Li Penga w Polsce. Powodem była groźba demonstracji 
i nieprzyjaznych artykułów w prasie. W sierpniu 1998 roku w Warszawie odbyły 
się konsultacje na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych. Obydwie strony 
dokonały zarówno wymiany poglądów na tematy globalne, regionalne, jak i przeglą-
du stosunków wzajemnych. Konsultacje takie odbywają się corocznie, na przemian 
w Pekinie i w Warszawie. Konsultacje z 1998 roku ujawniły dość znaczne różnice 
poglądów obydwu stron zarówno w kwestiach globalnych, jak i bilateralnych. Pro-
blemy sporne to: rozwój współpracy Polski z Tajwanem i nadmierne – zdaniem 
strony chińskiej – nagłaśnianie przez polskie media problemu przestrzegania praw 
człowieka w Chinach. 

W październiku 1998 roku w Warszawie odbyła się polsko-chińska rządowa sesja 
gospodarcza. Obydwie strony zastanawiały się, jak zmniejszyć ogromny, po stronie 
polskiej, deficyt w obrotach wzajemnych (który zbliża się do miliarda USD, wobec 
znikomego eksportu polskiego do Chin). Podejście do współpracy gospodarczej 
z ChRL wymaga wypracowania całościowej strategii, także wykorzystania moż li-
woś ci wynikających ze współpracy na rynku ChRL z partnerami z Unii Europejskiej 
(co jest szczególnie istotne ze względu na ich mocne pozycje na rynku chińskim 
i w perspektywie przyszłego członkostwa Polski w UE). Warto wspomnieć, że w ra-
mach rozwijającej się szybko i instytucjonalizującej w ramach ASEM współpracy 
Unii Europejskiej z krajami Azji regionu Pacyfiku rozszerzają się stosunki naszych 
partnerów europejskich także z Państwem Środka. Unia Europejska ma specjal-
ny program adresowany do Chin, obejmujący inwestycje, rozwój handlu, szkolenia 
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i wymianę ekspertów. Założeniem polityki amerykańskiej wobec Chin jest bowiem 
rozwój współpracy z nimi, mający przyspieszać i pogłębiać wraz z ich modernizacją 
także przemiany polityczno-społeczne, co akceptuje również UE. 

ChRL jest obecnie ważnym partnerem politycznego dialogu dla wszystkich wiel-
kich mocarstw, a wielu kwestii międzynarodowych nie można bez nich rozwiązać 
z uwagi na zajmowane przez nich miejsce stałego członka Rady Bezpieczeństwa 
ONZ z prawem weta. Choć kraje Zachodu wielokrotnie krytykowały Chiny za 
niewystarczające respektowanie praw człowieka, a nawet przypadki ich jaskrawe-
go łamania, to jednak większość z nich dostrzega też wielkie postępy w tej sferze 
w ostatnim dwudziestoleciu. W związku z tym państwa Unii Europejskiej nie po-
parły projektu rezolucji potępiającej ChRL za ich łamanie (zgłoszonej przez USA 
i Polskę) na sesji Komisji Praw Człowieka ONZ w Genewie wiosną 1999 roku. 
Można wspomnieć, że od 1989 roku ani razu rezolucje takie nie uzyskały potrzeb-
nej liczby głosów dla ich przyjęcia. Problem praw człowieka jest z pewnością jedną 
z kluczowych spraw w stosunkach polsko-chińskich – z jednej strony ze względu 
na ogromną wrażliwość w tej kwestii polskich elit politycznych, zrozumiałą przy 
naszych doświadczeniach historycznych, a z drugiej strony z uwagi na zupełnie inne 
tradycje Chin, w których prawa te nie były w ogóle obecne, co w rezultacie powo-
duje, że zarówno konfucjańskie Chiny, jak i większości państw azjatyckich dziwią 
się, dlaczego Zachód przywiązuje obecnie do tej kwestii taką wagę, skoro jeszcze tak 
niedawno najbrutalniej sam je łamał, także w Azji. 

Znacząca zmiana w postrzeganiu Polski dokonała się w 2004 roku po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej. Polska przestała być postrzegana jako marginalny kraj 
hemisfery euroazjatyckiej. Dowodem tej zmiany była wizyta przewodniczącego 
ChRL Hu Jintao w 2004 roku. Podczas niej zostały podpisane: wspólne Oświadcze-
nie między RP i ChRL, Umowa międzyrządowa o współpracy gospodarczej, Poro-
zumienie o współpracy w dziedzinie edukacji między MENiS RP a ME ChRL na 
lata 2004–2006, Protokół o współpracy kulturalnej między Ministerstwem Kultury 
RP a Ministerstwem Kultury ChRL na lata 2004–2006 oraz umowa na eksport mie-
dzi przez KGHM do Chin. W 2003 roku doszło do spotkania prezydenta A. Kwaś-
niewskiego z przewodniczącym ChRL Hu Jintao w Sankt Petersburgu w czasie ob-
chodów 300-lecia tego miasta.

We wspólnym oświadczeniu obydwie strony potwierdziły, że podstawą kształto-
wania stosunków wzajemnych jest zasada „jednych Chin”, których Tybet i Tajwan 
są nieodłączną częścią. 

Bardzo ożywione były kontakty parlamentów obydwu państw. W Sejmie obec-
nej kadencji ukonstytuowała się (23 stycznia 2008 roku) Polsko-Chińska Grupa Par-
lamentarna. Liczy ona 47 posłów i senatorów. Do 10 kwietnia jej przewodniczącym 
był poseł Grzegorz Dolniak, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W chińskim 
parlamencie (Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych) obecnej 
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11 kadencji istnieje dwuosobowa Chińsko-Polska Parlamentarna Grupa Przyjaźni, 
której przewodniczy Zha Peixin.

Obydwa parlamenty wymieniały delegacje na wysokim szczeblu. W dniach 22–28 
września 2003 roku z wizytą w ChRL był marszałek Senatu Longin Pastusiak. Mar-
szałek Sejmu Józef  Oleksy przebywał w Chinach w 1994 roku. Przewodniczący 
Chińskiej Ludowej Konferencji Konsultatywnej Li Ruihuan przybył z wizytą do 
Polski w 1996 roku. W maju 2007 roku wizytę w Polsce złożył przewodniczący 
chińskiego parlamentu Wu Bangguo. Utrzymywane były też kontakty między Ko-
misjami Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Sportu i Kultury Fizycznej Sejmu RP, 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Ochrony Środowiska Sejmu RP 
z ich chińskimi odpowiednikami. 

Wizyta premiera Chin Zho Zhiyanga miała miejsce w 1987 roku. Ze strony 
polskiej dwukrotnie nastąpiły wizyty polskich premierów w Chinach – w 1994 roku 
Waldemar Pawlak, a w dniach 21–24 października 2008 roku premier Donald Tusk. 
Ponadto na marginesie VI Szczytu ASEM w Helsinkach ówczesny premier Jaro-
sław Kaczyński spotkał się z premierem ChRL Wen Jiabao. W czasie VII Szczytu 
w Hanoi, kiedy Polska stała się sławna z powodu kłopotów z samolotem rządowym 
Tu-154M, ówczesny premier RP Marek Belka spotkał się z premierem Wen Jiabao.

Wymieniano też wizyty ministrów spraw zagranicznych. W grudniu 2000 roku 
minister spraw zagranicznych ChRL odwiedził Polskę. W 2001 roku odbyła się re-
wizyta ministra spraw zagranicznych RP Władysława Bartoszewskiego w Chinach. 
W dniach 28–30 marca 2006 roku wizytę w Chinach złożył minister spraw zagra-
nicznych RP Stefan Meller. Został przyjęty przez premiera Chin Wen Jiabao i odbył 
rozmowy z ministrem spraw zagranicznych ChRL Li Zhaoxing. W czasie corocz-
nych Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbywały się spotkania ministrów spraw 
zagranicznych obydwu państw. Spotkania takie miały miejsce w latach 2003, 2004, 
2006. Doszło do nich też na szczycie ministrów zagranicznych ASEM w Hambur-
gu (maj 2007, Anna Fotyga – Yang Jiechi) i w Hanoi (26 maja 2009 roku Radosław 
Sikorski – Yang Jiechi). Mieliśmy też wizyty na szczeblu wicepremierów. Należy 
tu wymienić Andrzeja Leppera i ze strony chińskiej Chen Zhili oraz Hui Liang 
Yu. W dniach 14–17 stycznia 2008 roku na zaproszenie wicepremiera Waldemara 
Pawlaka wizytę w Polsce złożył odpowiedzialny za sprawy gospodarcze wicepre-
mier rządu ChRL Zeng Peiyan. W sierpniu i wrześniu 2008 roku z okazji olimpia-
dy w Pekinie i Targów Inwestycyjnych w Xiamen wizyty złożyli Waldemar Pawlak 
i Grzegorz Schetyna. W 2007 roku wizyty w Polsce złożyli ministrowie kolejnictwa 
i kultury ChRL, a w Chinach ministrowie kultury, pracy, budownictwa oraz trans-
portu RP. Na przełomie lutego i marca 2009 roku w Szanghaju, Kantonie i Pekinie 
przebywał sekretarz stanu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Sławomir Nowak, 
jako osobisty wysłannik Donalda Tuska. W czerwcu 2009 roku wizytę w Szan-
ghaju i Pekinie złożył minister infrastruktury RP Cezary Grabarczyk. W grudniu 
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2009 roku z wizytą do Chin udał się minister obrony narodowej RP Bogdan Klich. 
W czasie tej wizyty obydwaj ministrowie podpisali w Pekinie Umowę o współpracy 
w dziedzinie obronności. 

W związku z polskim udziałem w EXPO 2010 w Szanghaju zaplanowano wiele 
wizyt. W ceremonii otwarcia wystawy (30 kwietnia 2010 roku) udział wziął wicemi-
nister gospodarki Rafał Baniak. W inauguracji Dnia Polskiego (22 maja 2010 roku) 
władze RP reprezentował minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdro-
jewski, a stronę chińską wiceszef  chińskiej ekspozycji na EXPO Yuan Guaixin, były 
ambasador w Polsce i Słowacji, w latach siedemdziesiątych pracował w Konsulacie 
Generalnym ChRL w Gdańsku. 

W relacjach polsko-chińskich istotne znaczenie mają stosunki konsularne, regu-
lowane konwencją konsularną z 1984 roku. W ChRL znajdują się trzy polskie Kon-
sulaty Generalne – w Szanghaju, Kantonie i od 1997 roku w Hongkongu. W Gdań-
sku znajduje się Konsulat Generalny Chin. Konsulat Generalny ChRL w Gdańsku 
w grudniu 2010 roku obchodził 50-lecie działalności. Prowadzi on swoją działal-
ność w okręgu konsularnym obejmującym województwa: pomorskie, kujawsko-po-
morskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Kieruje nim konsul generalny Xiang Shaosheng. Współpracuje z uczelniami wyż-
szymi Wybrzeża, w tym z Uniwersytetem Gdańskim. Konsulaty odgrywają ważną 
rolę w promocji kontaktów i współpracy gospodarczej. Obsługują także wymianę 
osobową i ruch turystyczny.

Znaczącą rolę w stosunkach wzajemnych odgrywają bezpośrednie kontakty mię-
dzy polskimi miastami i województwami a chińskimi miastami i prowincjami, z któ-
rych większość nawiązano w ostatnich latach. W chwili obecnej istnieją już 23 takie 
porozumienia (7 dotyczy prowincji i województw). Można tu wymienić: Gdańsk 
– Szanghaj, Szczecin – Guandong, Tarnobrzeg – Guangxi, Olsztyn – Heilungjiang, 
Łódź – Henan, Poznań – Shenzen (SSE), Warszawa – Harbin, Opole z Mongolią 
Wewnętrzną. 

Polsko-chińskie stosunki gospodarcze6

Podstawy prawno-traktatowe polsko-chińskich stosunków gospodarczych opie-
rają się na wielu umowach międzynarodowych. Najważniejsze z nich to:

 – Umowa o stosunkach handlowych i gospodarczych podpisana w Warszawie 
13 września 1993 roku,

6 Szeroko o stosunkach gospodarczych między Polską a Chinami pisze w swoim artykule 
w niniejszej książce prof. Ewa Oziewicz.
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 – Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zawarta 
w Pekinie 7 czerwca 1988 roku,

 – Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, zawarta 
w Pekinie 7 czerwca 1988 roku, 

 – Umowa fitosanitarna zawarta w Pekinie 22 czerwca 1994 roku,
 – Umowa o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Pekinie 13 kwiet-

nia 1995 roku,
 – Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Pekinie 10 czerwca 

1995 roku,
 – Porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnego uznawania badań, certy-

fikatów i znaków zgodności wyrobów, zawarte pomiędzy Polskim Centrum 
Badań i Certyfikacji RP a Państwowym Zarządem Kontroli Towarów Eks-
portowanych i importowanych ChRL, podpisane w Pekinie 15 grudnia 1995 
roku,

 – Porozumienie między Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie i Bank of  
China o otwarciu linii kredytowej na finansowanie polskiego eksportu inwes-
tycyjnego do Chin, podpisane w maju 1996 roku,

 – Umowa o współpracy w transporcie morskim, podpisana w październiku 
1996 roku,

 – Umowa o współpracy w zakresie zapewnienia warunków zdrowotnych pro-
duktom pochodzenia zwierzęcego, będącym przedmiotem wzajemnego ob-
rotu handlowego między Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś-
ciowej RP a Ministerstwem Rolnictwa ChRL, podpisana w Pekinie w listo-
padzie 1997 roku,

 – Umowa między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy gospodarczej, 
podpisana 8 czerwca 2004 roku w Warszawie. Umowa przewiduje utworze-
nie wspólnej Komisji do spraw Współpracy Gospodarczej, jest dostosowana 
do prawa Unii Europejskiej. Weszła w życie 27 kwietnia 2005 roku,

 – Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Transportu Rzeczypospo-
litej Polskiej a Ministrem Komunikacji Chińskiej Republiki Ludowej o współ-
pracy w zakresie budowy infrastruktury autostrad i śródlądowego transportu 
wodnego, podpisane 11 września 2007 roku.

Po przełomie politycznym w Polsce zmianom uległy zasady prowadzenia wymia-
ny handlowej z Chinami. Polska jednostronnie odstąpiła od rozliczania transakcji 
poprzez clearing, przechodząc do rozliczeń wolnodewizowych. Posunięcie to, gene-
ralnie słuszne, w wypadku Chin okazało się katastrofą. Polski eksport do Chin był 
realizowany przez zamówienia rządowe. Chińskie przedsiębiorstwa, mając wolny 
wybór, zaczęły kupować znacznie lepsze jakościowo towary w Japonii i na Zacho-



60 lat stosunków Polski z ChRL – rys historyczny 141

dzie. Obroty handlowe z 1 mld USD w 1986 roku spadły do 80 mln dolarów USA 
w 1990 roku, zmniejszając się do poziomu 23% z 1990 roku i 12% z 1989 roku.

Tab. 1. Polsko-chińska wymiana towarowa (dane w mln USD)

Rok Export Import Saldo
2000 97,3 1 378,5 - 1 281
2001 180,4 1 620,3 - 1 439
2002 206,0 2 075,0 - 1 869
2003 248,6 2 855,7 - 2 607
2004 556 4 065 - 3 509
2005 590,68 5 469,13 - 4 878
2006 749 7 698 - 6 949
2007 986,5 11 639,1 - 10 652
2008 1 278 16 502 - 15 224
2009 1 467 13 602  - 12 135

Źródło: Dane Ministerstwa Gospodarki RP.

Wstępne dane handlowe za 2009 rok wskazują, że jednym ze skutków global-
nego kryzysu finansowego było zahamowanie wieloletnich negatywnych trendów 
w obrotach handlowych RP z ChRL. W wyniku dalszego szybkiego wzrostu pol-
skiego eksportu oraz spadku importu z Chin po raz pierwszy od wielu lat zmniej-
szył się deficyt handlowy strony polskiej w handlu z Chinami. 

Struktura towarowa wymiany handlowej

eksport
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Wykres 1. Struktura towarowa polskiego eksportu do Chin w 2009 roku (dane polskie)
Źródło: Dane Ministerstwa Gospodarki RP.
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Wykres 2. Struktura towarowa polskiego importu z Chin w 2009 roku (dane polskie)
Źródło: Dane Ministerstwa Gospodarki RP.

Struktura obrotów jest korzystna dla Polski. Najważniejszym polskim towa-
rem eksportowym od lat jest miedź. Ze strony chińskiej są to maszyny i urządze-
nia, w tym zaawansowane technologicznie urządzenia elektroniczne i telekomu-
nikacyjne.

Polska jest największym partnerem handlowym Chin w regionie Europy Środ-
kowo-Wschodniej, chociaż nasz udział w handlu zagranicznym Chin jest symbo-
liczny. Nie przekracza 0,14% w imporcie i 0,71% w eksporcie. 

Podobne tendencje, niekorzystne terms of  trade występują w obrotach wszystkich 
państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Deficyt handlowy z Chinami jest 
problemem wszystkich państw UE. Występują też różnice w statystykach polskich 
i chińskich. Wynikają one z udziału handlu pośredniego, poprzez Hongkong i Ma-
kao, a także inne kraje UE.

Celem zasadniczym polsko-chińskiej współpracy gospodarczej jest wzmacnianie 
wzajemnych więzi gospodarczych. Do priorytetów należy tutaj rozwój polskiego 
eksportu i dwustronnej współpracy inwestycyjnej. 

Główne obszary polsko-chińskiej współpracy gospodarczej to: 
 – górnictwo i związane z nim grupy towarowe z zakresu wyposażenia kopalni, 
 – eksport produktów rolno-spożywczych,
 – ochrona środowiska,
 – przemysł lotniczy,
 – udział firm chińskich w realizacji projektów infrastrukturalnych w Polsce, ta-

kich jak lotniska, autostrady, drogi, budownictwo miejskie, stadiony, 
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 – rozwój centrów logistycznych i transportowych w Polsce z udziałem chiń-
skich inwestorów, dwustronna współpraca turystyczna.

Bardzo intensywna współpraca odbywa się w dziedzinie kolejnictwa i lotnictwa. 
W maju 2007 roku z wizytą w Polsce przebywał minister kolejnictwa ChRL Li Zhu-
jun, który podpisał w Warszawie Memorandum o porozumieniu między Minister-
stwem Kolei ChRL a Ministerstwem Transportu RP o współpracy w transporcie 
kolejowym. Temat ten kontynuowano w czasie wizyty D. Tuska i C. Grabarczyka 
w Chinach w 2008 roku. Rozważano udział chińskich firm kolejowych w budowie 
w Polsce kolei dużych prędkości. 

Chińskie firmy budowlane biorą udział w przetargach infrastrukturalnych w Pol-
sce. W 2009 roku chińskie przedsiębiorstwo COVEC wygrało przetarg na budowę 
dwóch odcinków autostrady między Warszawą a Łodzią.

W 2007 roku Polska podpisała kontrakt na dostawę 15 samolotów rolniczych 
typu Dromader (wytwórnia PZL Mielec). W styczniu 2008 roku PZL Świdnik pod-
pisał wstępna umowę na montaż 150 helikopterów o przeznaczeniu cywilnym. 

W ramach wspierania eksportu we wrześniu tego samego roku podpisano umo-
wę pomiędzy rządem RP a ChRL w sprawie udzielenia kredytu na finansowanie 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Wysokość tego kredytu wyniosła 85 mln 
dolarów. Kredyt rozszerzono na finansowanie działań w zakresie górnictwa, bu-
downictwa i energetyki. Kontrakty zawierane przez firmy polskie i chińskie muszą 
być akceptowane przez odpowiednie władze chińskie i ich wartość musi wynosić 
co najmniej 1 mln dolarów. Rząd RP upoważnił do realizacji kontraktu Bank Han-
dlowy w Warszawie S.A. W związku z tym, że kwota kredytu została szybko wyko-
rzystana (największy był kontrakt Kopexu z grudnia 2006 roku na 75 mln USD), 
zwiększono ją o 200 mln USD (tj. 285 mln USD). Z kredytu można skorzystać do 
31 stycznia 2011 roku. Do końca 2011 roku z tytułu realizacji kredytu wypłacono 
130 923 327,90 USD7. 

Według danych NBP na koniec 2008 roku wielkość dotychczasowych pol-
skich inwestycji w Chinach wyniosła 130 mln euro. W samym 2007 roku wartość 
polskich inwestycji bezpośrednich wyniosła 1,1 mln euro (w 2007 roku wyniosła 
7,7 mln euro).

Dla porównania wartość całkowita inwestycji chińskich w Polsce według danych 
NBP (stan na koniec 2008 roku) wyniosła 236,8 mln euro. W samym 2008 roku 
kapitał chiński ulokował w Polsce inwestycje warte 96,6 mln euro (wobec 69,5 mln 
euro w 2007 roku). W Koszalinie istnieje park przemysłowy dla inwestorów chiń-
skich. W Żyradowie powstała fabryka monitorów komputerowych. W Kielcach 
utworzono Chiński Park Biznesu.

7 Ministerstwo Gospodarki RP.
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Lista największych spółek z udziałem kapitału polskiego w Chinach:
1. Chinese-Polish Joint Stock Company „Chipolbrok” – pierwsza polsko-chiń-

ska spółka zarejestrowana po utworzeniu ChRL (19 września 1951 roku), 
specjalizuje się w transporcie morskim, 24 statki, centrala w Szanghaju, od-
dział w Gdyni;

2. VTS Clima – urządzenia klimatyzacyjne;
3. Liangda Fasing Round Link Chains Co. LTD – produkcja łańcuchów do 

maszyn górniczych;
4. PMP Changzhou – centrum serwisowe dla biznesu papierniczego w Chi-

nach;
5. Shandong TAGAO Mining Machines Manufacturing Co. LTD – spółka Ko-

pex, maszyny górnicze;
6. Selena S.A. – budowa zakładu chemii budowlanej w Nantong w prowincji 

Jiangsu; wartość inwestycji 27 mln dolarów;
7. Jiujiang Red Eagle Science and Technology Development Co. LTD;
8. W mieście Jiujiang w prowincji Jiangxi, Umowa z PZL Świdnik na dostawę 

w ciągu 10–15 lat 150 helikopterów Sokół, Kania i SW-4;
9. Glaspo – inwestycja polskiego producenta szkła; szyby samochodowe.

Lista największych chińskich firm obecnych na rynku polskim:
1. TTL – spółka utworzona przez TCL Corporation – przemysł elektroniczny, 

fabryka w Żyrardowie – około 60 mln dolarów;
2. GD Poland – centrum dystrybucji towarów chińskich w Wółce Kosowskiej, 

25 mln dolarów;
3. Min Hong Development – nieruchomości i hotel w Warszawie i Sopocie, 25 

mln USD;
4. Lenovo – spółka zrezygnowała w 2009 roku z inwestycji produkcyjnych 

w Polsce, posiada oddział;
5. Athletic Group – produkcja rowerów w Koszalinie, 5 mln dolarów;
6. Digital View – produkcja telewizorów w Koszalinie, oddział zamknięty 

w 2008 roku.
Bardzo dynamicznie działa na polskim rynku firma telekomunikacyjna Huawei. 

Jej obroty na polskim rynku wynoszą 300 mln PLN. 
Polska miała też spory handlowe z Chinami. W październiku 2006 roku wprowa-

dziła cło antydumpingowe na obuwie skórzane z Chin, obowiązujące 2 lata. 18 paź-
dziernika UE wprowadziła cła antydumpingowe na truskawki. Inicjatorem była Unia 
Polskiego Przemysłu Chłodniczego. Wprowadzono minimalną cenę na truskawki 
z Chin (684 euro za tonę).
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Kontakty kulturalne i naukowo-techniczne

Edukacja i nauka

Współpraca z Chinami w zakresie edukacji jest realizowana w oparciu o nastę-
pujące umowy:

 – Umowę między Rządem PRL a Rządem ChRL o współpracy kulturalnej 
i naukowej (Pekin, 30 września 1986 roku);

 – Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu RP a Minis-
terstwem Edukacji ChRL o współpracy w dziedzinie edukacji na lata 2004–
2006 (podpisane w Warszawie 8 czerwca 2004 roku w czasie wizyty prze-
wodniczącego ChRL, Hu Jintao, przedłużone listem intencyjnym do czasu 
podpisania kolejnego porozumienia);

 – Protokół między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Mini-
strem Kultury ChRL o współpracy kulturalnej, podpisany w maju 2007 roku.

Dwustronna współpraca z partnerem chińskim przewiduje możliwości corocz-
nego kształcenia na studiach magisterskich, doktoranckich, stażach naukowych 
krótko- i długoterminowych, wymianę lektorów. W porozumieniu z 2004 roku za-
pisano liczbę 35 osób. W 2007 roku liczbę tę zwiększono do 40. Stypendia wypłaca 
strona wysyłająca, strona przyjmująca oferuje bezpłatną naukę. 

Coraz więcej studentów chińskich podejmuje naukę na uczelniach polskich na 
zasadach komercyjnych. Przodują tutaj Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdań-
ska, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Śląski.

We wrześniu 2006 roku w czasie wizyty w Polsce wicepremier ChRL Chem Zhili 
dokonano otwarcia przy Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszego w Polsce Instytutu 
Konfucjusza. Kolejne trzy powstały w Poznaniu, Opolu i Wrocławiu. Piąty powsta-
je przy Uniwersytecie Gdańskim. 

Polska planuje powstanie Instytutu Polskiego w Pekinie w latach 2010–2011. 
W Chinach głównym ośrodkiem nauki języka polskiego jest Pekiński Uniwersytet 
Języków Obcych. W październiku 2009 roku w oparciu o współpracę z Uniwersy-
tetem Gdańskim otwarto w Harbinie w Uniwersytecie Pedagogicznym kierunek po-
lonistyka. Przy Uniwersytecie Gdańskim działa Centrum Studiów Azji Wschodniej, 
promujące współpracę z ośrodkami naukowymi regionu Azji Wschodniej. 

Kultura

Kultura polska cieszy się w Chinach dużym zainteresowaniem. Oczywiście prze-
bicie się i zaistnienie w tak wielkim kraju nie jest sprawą łatwą. Pozytywny odbiór 
kultury polskiej w Chinach wynika z jej długoletniej obecności. Mamy dużą grupę 
przyjaciół. Są to osoby, które studiowały w Polsce, dyplomaci i dziennikarze akredy-
towani w Polsce. Aktywne jest środowisko polonistów. W Państwie Środka obser-
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wujemy obecnie renesans zainteresowania kulturą europejską, w ten zakres wchodzi 
Polska jako nowy członek Unii Europejskiej. 

W latach ubiegłych ukazały się w Chinach dokonane przez miejscowych polonis-
tów tłumaczenia między innymi Pana Tadeusza, Dziadów i innych utworów A. Mickie-
wicza, dwóch pierwszych części Trylogii H. Sienkiewicza, powieści Prawiek i inne czasy 
O. Tokarczuk, Sławy i chwały J. Iwaszkiewicza, poezji W. Szymborskiej. Wyróżnia się 
tutaj prof. Yi Lijun z PUJO, dr Wu Lan i z młodszego pokolenia prof. Zhao Gang.

3 marca 2007 roku w Szanghaju odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina. W roku 
2010 odbywa się Rok Chopinowski w Chinach.

Najważniejsze z wydarzeń Roku Chopinowskiego to:
 – Koncerty Simfonia Varsovia w Chinach;
 – Organizacja Master Classes w Szanghajskiej Akademii Muzycznej połączona 

z koncertami chopinowskimi w parku Zhongshan i w Akademii;
 – Dzień chopinowski: „Całe Chiny Grają Chopina” – próba pobicia rekordu 

Guinessa, koncert chopinowski w parku Zhongshan – polski pianista i 100 
białych fortepianów.

W dniach 9–13 maja 2005 roku odbyły się w Chinach Dni Kultury Polskiej, a we 
wrześniu 2006 roku – Dni Kultury Chińskiej w Polsce. Było to wspólne przedsię-
wzięcie MK RP i ChRL. Polscy artyści regularnie odwiedzają Chiny. Należy tu wy-
mienić Krzysztofa Pendereckiego. W grudniu 2007 roku polski film Wojownik Jacka 
Bławuta zdobył Grand Prix V Festiwalu Filmów Dokumentalnych GZ DOC 2007 
w Kantonie. W październiku 2008 roku odbył się przegląd filmów polskich (jego 
gościem był Roman Polański). 

Nauka i technika 

Większość projektów w tej dziedzinie jest realizowana w oparciu o ustalenia 
Polsko-Chińskiej Komisji ds. Współpracy Naukowo-Technicznej. Ostania sesja tej 
Komisji odbyła się w Pekinie 4 listopada 2008 roku. Obserwuje się wzmożenie 
wizyt studyjnych naukowców chińskich do Polski. Od 2006 roku funkcjonuje Pol-
sko-Chińskie Centrum Nauki i Technologii Rolnej, utworzone w czasie wizyty wi-
cepremiera A. Leppera w Chinach w 2006 roku.

EXPO 2010

Punktem kulminacyjnym szerszych działań promocyjnych Polski w Chinach 
w latach 2009–2011 ma być Wystawa EXPO 2010 w Szanghaju. Szczegółowy ka-
lendarz wydarzeń związanych z promocją Polski przygotowała Polska Agencja In-
formacji i Inwestycji Zagranicznych. Od stycznia 2009 roku prace te przejęła Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W sumie koszt udziału Polski w EXPO 
wyniesie 40 mln PLN. Polski pawilon wyróżnia się oryginalną architekturą. Dzień 
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Polski na EXPO 2010 w Szanghaju odbył się 22 maja 2010 roku. Oficjalnej delegacji 
przewodniczył minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Bogdan Zdrojewski. 
W jej skład weszli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Bogdan Sawicki, wiceministro-
wie spraw zagranicznych P. Wojciechowski oraz gospodarki D. Bogdan.

Kontakty społeczne i pomoc humanitarna 

Wymiana osobowa

Wzrasta liczba obywateli Chin i Polski podróżujących i odwiedzających się wza-
jemnie. W latach 2004–2006 ponad 128 tysięcy obywateli RP odwiedziło Chiny, 
z czego 1150 korzystało z „chińskiej zielonej karty”. Według danych polskiej Straży 
Granicznej do Polski przybyło w tym samym czasie 36 tysięcy obywateli ChRL. 
W ostatnich latach do Chin udało się 50 tysięcy obywateli RP, a 20 tysięcy oby-
wateli chińskich odwiedziło Polskę. Wskaźnik odmowy wydania wiz dla obywateli 
chińskich jest niski i wynosi 13%. Przyczyny odmowy to głównie przedkładanie 
fałszywych dokumentów.

Pomoc humanitarna dla Chin

W 2007 roku Polska udzieliła Chinom pomocy humanitarnej w wysokości 40 
tysięcy euro dla ofiar powodzi w Chinach południowych. Za kwotę tę została wy-
budowana szkoła podstawowa oraz stacja opieki medycznej w Fangtian w prowincji 
Guizhou. W 2010 roku MSZ RP sfinansuje wyposażenie pracowni komputerowej 
w odbudowywanej szkole (tzw. mały grant wartości 5850 euro).

Polska udzieliła też w 2008 roku pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w prowincji 
Sichuan w wysokości 100 tysięcy USD. 

Wydaje się, że różnice podstawowych wartości politycznych obu państw nie sta-
nowią zasadniczej przeszkody dla rozwoju wzajemnych stosunków. Powinniśmy tu 
raczej naśladować Niemców, Francuzów czy nawet Szwedów, znanych z pragma-
tycznego podejścia do spraw politycznych. Władze chińskie nie będą bowiem sprzy-
jać rozwojowi współpracy gospodarczej z państwem nieakceptującym Pięciu Zasad 
Polityki Zagranicznej (Pancza Shila). Mesjanistyczne wręcz podejście, prezentowa-
ne niekiedy w stosunku do Chin przez polityków polskich, Chińczyków bardziej 
śmieszy niż gniewa, co jest oczywiste przy tak wielkiej różnicy w wielkości krajów 
oraz ich znaczeniu. Stąd nasza polityka wobec ChRL powinna być nacechowana 
nie tylko dbałością o pewne pryncypia moralne, lecz także realizmem i pragmatyz-
mem. Powinna się ona opierać na rzeczowej analizie sytuacji w tym kraju, nie zaś 
na mitach i uprzedzeniach. Wprawdzie w Polsce mamy wolną prasę, na jaką władze 
nie mają już na szczęście wpływu, nie zwalnia to jednak redakcji z konieczności 
przestrzegania podstawowych zasad rzemiosła dziennikarskiego – obiektywnego 
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relacjonowania faktów i prezentowania różnych na ich temat opinii, podczas gdy 
aż nazbyt często spotykamy w niej doniesienia przesadzone, a nawet mylne, słu-
żące podtrzymywaniu rozmaitych mitów i niewiele mające wspólnego ze złożoną 
rzeczywistością Chin. Nawet szanujące się redakcje publikują u nas artykuły osób 
zupełnie niekompetentnych i w sposób oczywisty niekierujących się chęcią ukazania 
prawdziwego oblicza tego kraju, lecz dążeniem do tego, by „dołożyć komuchom”, 
co dyskredytuje nawet intencje zasługujące na szacunek i kompromituje szlachetne 
idee praw człowieka. Jeśli podaje się na przykład przekłamane liczby „ofiar komu-
nizmu w Chinach”, nie dodając, że wlicza się tu szacunki wszystkich aborcji doko-
nanych w tym kraju (a przy takim sposobie liczenia i w Polsce mielibyśmy ich wiele 
milionów), to oczywiście nieznający tych spraw czytelnik nie jest w stanie wyciągnąć 
odpowiednich wniosków. Podobnie oskarża się dzisiejsze Chiny o zbrodnie popeł-
niane w okresie rewolucji kulturalnej, nie precyzując, jakiego okresu to dotyczy ani 
nie przypominając czytelnikowi, że przywódcy państwa za to odpowiedzialni stanęli 
przed sądem i otrzymali wysokie wyroki. Bez chęci zrozumienia Chin i zapoznawa-
nia opinii publicznej z trudnymi procesami zachodzącej tam transformacji, z osiąg-
nięciami, trudnościami i realnymi problemami, jak również bez elementarnego sza-
cunku dla wielkiego i niepodległego narodu, bardzo wrażliwego po niedawnych 
doświadczeniach historycznych na punkcie swej godności, trudno będzie rozwinąć 
współpracę z tym krajem do poziomu, choćby tylko zbliżonego do krajów Unii 
Europejskiej. Tłumaczenie zaś, że współpracę tę rozwijają one tylko w pogoni za 
korzystnymi kontraktami, za nic mając sobie wartości i demokratyczne ideały, ja-
skrawo rozmija się z rzeczywistością i umacnia w istocie antyzachodnie nastroje. 
Tak nawet opcje przedstawiające się jako „proeuropejskie” podważają nieraz same 
deklarowane dążenia. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej powodu-
je, że Polska powinna być tam obecna w większym stopniu.

Summary

60 yearS oF relationS between poland and people’S republic oF china – 
hiStoric outline

The article contains history of  diplomatic relations between Poland and People’s Republic 
of  China, starting from official recognition of  Chinese People’s Republic by Polish govern-
ment on 7 October 1949, through worsening of  cooperation between both countries in sixties 
and isolation of  China during cultural revolution in particular (1966–1976), till present-day. 

The article discusses Polish-Chinese relations on many basis: political, economical (ex-
amples of  mutual agreements and functioning Polish-Chinese enterprises), cultural, educa-
tional and social. What the article does emphasize, is the growing importance of  China on 
international arena and necessity for Poland to become more engaged in relations with this 
country.
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kultura w chinach

Uwagi wprowadzające

Kultura to wielkie słowo, a kultura w Chinach to wielki problem społeczny, 
historyczny, artystyczny, to kultura masowa i wysublimowana, której wytwory są 
dostępne i zrozumiałe dla nielicznych. Na jej dzieła wpływały i nadal wpływają 
odmienności cywilizacyjne Chin, ale także ze względu na globalizację przyjmuje ona 
zdobycze innych kultur i sama ma ambicje wpływania na świat. W znaczeniu his-
torycznym kulturę chińską dokumentują wielkie odkrycia epok, ukazując kunszt 
artystyczny i zdolności dawnych twórców. W znaczeniu terytorialnym to bogac-
two kulturalne poszczególnych prowincji chińskich, z których każda w warunkach 
europejskich mogłaby być odrębnym państwem, a także mniejszości narodowych, 
składających się na różnobarwną mozaikę grup etnicznych i lokalnych. Na to na-
kładają się aspekty polityczno-ustrojowe, preferujące zróżnicowane treści i formy 
artystyczne1.

W Chinach rozwinęły się różne rodzaje i formy kultury, a więc taniec, śpiew, 
teatr, architektura, literatura, poezja, rzeźba, malarstwo, później kino, a ostatnio 
telewizja. Wszystkie one miały wzloty i upadki, ale zawsze potrafiły się podźwig-
nąć, dokumentując żywotność chińskiej kultury, a nawet promieniując w okresie 
rozkwitu na inne narody i cywilizacje. Wszystkie przekazują także ogólnoludzkie 
treści – wyrażają uczucia, szlachetne dążenia, marzenia, najwznioślejsze idee towa-
rzyszące całemu rodzajowi ludzkiemu, a więc miłość, dobro, piękno, wrażliwość na 
uroki przyrody, umiłowanie ojczyzny, stosunek do kobiety, rodziny, dzieci, także 
do władzy i religii. W Chinach w konsekwencji samoistnego i w dużym stopniu 
odseparowanego rozwoju cywilizacji Państwa Środka kultura znalazła specyficzną, 
odrębną formę wyrażania tych uniwersalnych wartości, co znalazło wyraz między 
innymi w pejzażowym malarstwie chińskim, odrębnych technikach przedstawiania 
flory i fauny, a także człowieka. Dotyczy to również wytworów sztuki użytkowej, 
teatru i muzyki, odmienności form budownictwa. Inaczej jest w filmie i telewizji, 

1 Artykuł jest rezultatem dłuższego pobytu autora jesienią 2009 roku na Uniwersytecie Wu-
han w Chinach Środkowych.
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a więc nowoczesnych rodzajach sztuk, które od początku rozwijały się pod prze-
możnym wpływem Zachodu, głównie USA. Dopiero w Chińskiej Republice Lu-
dowej po 1949 roku powstały wielkie dzieła filmowe, które poszukiwały tematów 
w chińskiej kulturze narodowej oraz w rewolucyjnych wydarzeniach i walce ludowo--
-wyzwoleńczej wielkiego narodu chińskiego. Te tematy są także obecnie rozwijane, 
powstały na przykład wybitne filmy i seriale telewizyjne przedstawiające dzieje walk 
rewolucyjnych aż do 1949 roku przez pryzmat ludzkich losów wielkich przywódców, 
głównie Mao Tsetunga i Czou Enlaja, splecionych z losami zwykłych żołnierzy, ko-
biet i mężczyzn, rodzin chłopskich, zwykłych Chińczyków. Na wyżyny wspięły się 
sztuka teatralna i przedstawienia muzyczno-operowe, cieszące się do dziś niesłabną-
cym powodzeniem. Tematy tych przedstawień sięgają losów historycznych i współ-
czesnych bohaterów, przy czym ich producenci wykorzystują często nowoczesną 
technologię i formy amerykańskich musichalli. Jednocześnie w ostatnich latach ob-
serwuje się spadek zainteresowania tradycyjną operą chińską, która znajduje coraz 
mniej zwolenników, a niegdyś liczne teatry operowe obecnie muszą zamykać swe 
podwoje, gdyż nie mogą sprostać konkurencji importowanej z Ameryki tzw. muzy-
ki pop. Od tego rodzaju muzyki odwraca się szczególnie młodzież chińska, która 
w coraz większym stopniu słucha i uwielbia chińskich Presley’ów, muzycznych idoli 
z Hongkongu czy Tajwanu. Czynniki oficjalne starają się podtrzymać i propagować 
chińską muzykę ludową w radiu i telewizji, na publicznych koncertach, w masowych 
nagraniach CD itp. W telewizji centralnej jeden z programów nadaje non stop starą 
muzykę i widowiska operowe. 

Na odrębną uwagę zasługuje telewizja, która w ostatnich latach bardzo się roz-
winęła. Dostępnych jest ponad 50 różnych programów, w tym ponad 10 telewi-
zji centralnej CCTV. Odrębne kanały mają poszczególne prowincje, wielkie mias-
ta, regiony autonomiczne i specjalne, mniejsze ośrodki nadają programy lokalne. 
Swoje programy na odrębnym kanale przedstawia Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, co 
jest odzwierciedleniem także w tym zakresie jej odrębnej roli nie tylko polityczno- 
-obronnej, ale także kulturalno-informacyjnej. Coraz większy jest dostęp do tele-
wizji satelitarnej, ale w odrębnych osiedlach i hotelach, jako tzw. telewizji kablowej. 
Generalnie Chińczycy nie mogą posługiwać się indywidualnie telewizją satelitarną. 

Programy telewizyjne są zróżnicowane pod względem treści. CCTV i jej progra-
my specjalizują się w przedstawianiu spraw ogólnokrajowych, międzynarodowych, 
a także w serwisach informacyjnych, komentarzach wybitnych znawców omawianej 
problematyki, zarówno w sprawach wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Pro-
gram 3 CCTV nadaje najwięcej programów muzycznych, program 43 przedstawia 
tradycyjne opery chińskie. Telewizja chińska w coraz większym zakresie korzysta ze 
współpracy międzynarodowej, udostępniając chińskiemu telewidzowi wybitne pro-
gramy o historii innych kultur, wybitne filmy przyrodnicze itp. Od lat Chiny znajdu-
ją się w gospodarce rynkowej, co widać także w telewizji. Reklamy i przerywniki ko-
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mercyjne w trakcie emisji programów są czymś normalnym. Reklamuje się towary 
najbogatszych światowych firm, na przykład kosmetyki, auta, piwo i inne alkohole, 
papierosy, ale też mieszkania, nowe artykuły spożywcze. Reklamy są sztampowe, 
jednak zatrudniają najlepszych aktorów i najpiękniejsze aktorki, stosowne środki 
i chwyty marketingowe są często podobne do znanych z polskiej telewizji. Można 
domniemywać, że są one produktem wielkich światowych firm reklamowych, które 
powielają sprawdzone wzory. W reklamach tych widać wielką siłę pieniądza, przede 
wszystkim amerykańskiego dolara. 

Obserwatorowi z Polski bardzo podobały się chińskie programy muzyczne, wo-
kalne, estrada, sztuka cyrkowa, wspomniana opera chińska, także programy sporto-
we, przy czym były to tzw. żywe transmisje lub emitowano wcześniejsze nagrania. 
Największe wrażenie robiły występy piosenkarzy, piosenkarek, orkiestr, zespołów 
tanecznych i chórów. Słuchacz z Polski jest pod wrażeniem odmienności nie tylko 
językowej chińskich pieśni i piosenek, ale również ich specyficznego wokalnego 
brzmienia i wykonania. Do tego dochodzi odpowiednia choreografia, a także sceny 
masowe, w czym Chińczycy są mistrzami. Można na to patrzeć godzinami i po-
dziwiać mistrzostwo, artyzm i piękno wykonania. Programy te z reguły są odpo-
wiednio ukierunkowane ideowo-politycznie, co znajduje wyraz w rekwizytach to-
warzyszących publiczności, która żywo reaguje, podchwytuje słowa i często śpiewa 
wraz z wykonawcami, wymachując jednocześnie barwnymi papierowymi kwiatami, 
chusteczkami lub czerwonymi flagami narodowymi. Jest to szczególnie wyraźne na 
koncertach organizowanych z okazji jubileuszów, akademii, festiwali itp. Te formy 
zachowania się publiczności są też obecne na koncertach w parkach miejskich. 

Bez wątpienia wzrasta rola telewizji w społeczeństwie chińskim (i nie tylko) ze 
względu na jej powszechną dostępność, taniość i łatwość odbioru, ale jednocześnie 
jej powodzenie zwiększają rosnące ceny prawdziwych, oglądanych na żywo przed-
stawień teatralnych i estradowych. Ceny biletów do renomowanych przybytków 
kultury są wysokie i bardzo wysokie. Z anonsów prasowych, zamieszczonych na 
przykład w „China Daily”, dowiadujemy się, że ceny biletów na spektakle opery 
chińskiej w Pekinie, Szanghaju czy Kantonie przekraczają nawet 1000 juanów. Daje 
o sobie znać komercjalizacja kultury, teatry muszą poszukiwać nie tylko bogatych 
widzów, ale także majętnych sponsorów, a to z reguły pociąga zależność treściowo--
-programową. 

Na uwagę zasługują trzy centralne programy telewizyjne, nadające przedstawie-
nia i filmy animowane dla dzieci. Są emitowane non stop, przeplatane nowymi i sta-
rymi filmami, opowiadającymi bajki i historie dla małych dzieci i młodzieży. Jeśli 
chodzi o produkcję czysto chińską, są to oryginalne utwory z nowymi bohaterami, 
często rodem z baśni chińskich. Postacie te są fantastyczne, najczęściej pojawiają się 
mówiące ludzkim głosem zwierzęta, które jednak zgodnie z mitologią chińską mają 
do odegrania określoną rolę. Z informacji prasowych wynika, że chińskie dzieci są 
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tym zachwycone i programy te skutecznie wypierają starą produkcję radziecką czy 
rosyjską, w której królował wilk i zając lub amerykańską produkcję Walta Disneya 
z Myszką Miki. 

Od mojej poprzedniej wizyty w Chinach minęły 4 lata. Dużo się zmieniło także 
w telewizji. Częściej pojawiają się tematyka i filmy historyczne. Podejmują one nie 
tylko kwestie ostatnich stu lat, a więc lat przełomowych, poprzedzających rewolucję 
republikańską z 1911 roku, później walki z agresorem japońskim w latach trzydzies-
tych – czterdziestych, a także historię KPCh, o czym wspomniano. Wzięciem cieszą 
się filmy seryjne o różnych, często przełomowych wydarzeniach z dawnej historii 
Chin. Są one utrzymywane w konwencji ścierania się losów wybranych bohaterów, 
na przykład cesarzy, pierwszych ministrów, dowódców wojskowych, a także ich mał-
żonek, konkubin, kochanek, stronnictw, co wzbogaca emocjonalnie przedstawiane 
treści. Zdjęcia są kręcone zapewne w studiach, stylizowane na wnętrza z dawnych 
epok, a więc pałace, zamki, komnaty, pojawiają się dawne kostiumy, urządzenia, 
instrumenty muzyczne, uzbrojenie. Dużą rolę w tych filmach odgrywa tradycyjny 
przedmiot chińskich starych dramatów, a więc walka dobra ze złem. Dobro uosa-
bia młody pochodzący z niższych sfer urzędnik, który nie może się przebić przez 
skostniałą strukturę, korupcję i etykietę dworu, a zło – biurokraci, złodzieje, oszuści 
otaczający władcę, którzy wprowadzają go w błąd na szkodę państwa i ludu, karmią 
iluzjami o wielkiej rzekomo potędze armii, podczas gdy w rzeczywistości pieniądze 
zostały zdefraudowane. Są to zapewne dzieła z kręgu tzw. polityki historycznej, 
lansujące wzory zachowań i wartości aktualne również w obecnej epoce, legitymizu-
jące artystycznie działania współczesnego kierownictwa państwowego, które także 
boryka się z korupcją, nieudolnością niektórych działaczy, a nawet ich zdradą. 

Atrakcyjność tych filmów podnoszą wielkie sceny batalistyczne, w których wpro-
wadza się setki i tysiące statystów, koni, dział, taborów, a na morzu – okrętów. Fu-
rorę robią efekty pirotechniczne, których Chińczycy byli pionierami i są mistrzami, 
a także sceny prezentujące techniczne przodownictwo chińskiej broni w średnio-
wieczu, między innymi machiny oblężnicze, wykorzystanie rakiet, maszynowe ku-
sze, które zasypywały oddziały nieprzyjaciela deszczem strzał, siejąc spustoszenie. 
Warto przy okazji wspomnieć, że Chińczycy znacznie wcześniej niż Europejczycy 
używali prochu, broni palnej i różnych środków chemicznych, które przy zastoso-
waniu rakiet skutecznie dezorganizowały szyki nieprzyjaciela. Zarówno w filmach, 
jak i w literaturze wysławia się taktykę obronną Chin nie tylko współcześnie, ale 
także w dawnych epokach, której symbolem był Wielki Mur Chiński, mający bronić 
przed wojowniczymi ludami koczowniczymi z Północy i Zachodu. Jest to ugrunto-
wanie za pomocą sztuki filmowej również współczesnej doktryny obronnej ChRL, 
mówiącej, że Chiny nikomu nie zagrażają, a zbroją się tylko dla celów obronnych, 
bowiem brzydzą się wojną napastniczą. 
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Obserwuje się znaczny wzrost ilości programów wojskowych, nie tylko utrzy-
manych w konwencji historycznej, przypominających chwałę dawnych chińskich 
armii, także tych z okresu walki z Japończykami i z wojskami Czang Kajszeka. Poza 
wymienionym kanałem wojskowym CCTV, mającym charakter informacyjny, czę-
sto w innych stacjach i programach pojawiają się wstawki, przerywniki z pieśnia-
mi wojskowymi lub prezentujące na przykład fragmenty defilady pododdziałów 
z ostatniego święta państwowego. Jako przykład można wskazać defiladę wojskową 
z 1 października 2009 roku z okazji 60-lecia ChRL w Pekinie, której poszczególne 
fragmenty były wielokrotnie emitowane, komentowane i oklaskiwane. Armia Lu-
dowo-Wyzwoleńcza, flaga narodowa, kolory żółty i czerwony to dominująca sce-
nografia w realizacji różnych programów artystyczno-wojskowych i państwowo- 
-patriotycznych. Są to zapewne ważne elementy cementujące jedność moralno-po-
lityczną i kształtujące wrażliwość estetyczną narodu chińskiego w duchu wielkiej 
dumy z jego bogatej historii, a także poparcia dla polityki obronnej ChRL i Komu-
nistycznej Partii Chin we współczesnej epoce. 

Armia, milicja ludowa, żołnierze, korpus oficerski i tradycje ludowo-wyzwoleń-
cze ChALW cieszą się ogromną sympatią Chińczyków. W Chinach jest powszechny 
obowiązek służby wojskowej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Oczywiście z różnych 
powodów przewagę liczbową mają mężczyźni, ale kobiety w wojsku na różnych sta-
nowiskach nie są czymś wyjątkowym. Jest to liczbowo największa armia świata, licz-
ba ponad 2 mln ludzi, która się w szybkim tempie modernizuje i osiąga najwyższe 
parametry w uzbrojeniu i technologii wojskowo-obronnej. Chiny należą do klubu 
państw atomowych, ale obecnie toczy się wyścig o zdobycie pierwszeństwa w broni 
elektronicznej, w wojnach gwiezdnych, które za pomocą przysłowiowego „kom-
puterowego klawisza” mogłyby sparaliżować system obronny przeciwnika. Na to 
idą olbrzymie pieniądze przede wszystkim w USA i państwach NATO. W związku 
z tym w ostatnich latach wzrosły także wydatki Chin na uzbrojenie. Choć budżet 
wojskowy Chin jest około dziesięciokrotnie mniejszy niż USA, to jednak, jeśli prze-
licza się go według siły nabywczej juana, jest on w rzeczywistości mocno windowa-
ny w górę. Wydatki na armię nie mogą być małe. Wydaje się, że telewizja, tworząc 
sprzyjający klimat poparcia społecznego dla armii, rozładowuje część niezadowole-
nia i frustracji społecznej z powodu olbrzymich wydatków na zbrojenia. 

W porównaniu z okresem sprzed 4 lat prezentuje się w telewizji chińskiej więcej 
filmów obyczajowych i historycznych z Zachodu. Są to głównie wartościowe filmy 
amerykańskie, niemieckie, francuskie, angielskie, rzadko rosyjskie lub z innych kra-
jów. Można to odczytać jako chęć przybliżenia i prezentowania kultury zachodniej 
zwykłym Chińczykom, dla których ciągle świat zagraniczny to wyłącznie pojęcia 
geograficzne, a czasem tylko marzenia. Dokumentują to liczby. Chiny szczycą się 
polityką otwarcia, ale na przykład w 2008 roku odwiedziło je około 100 mln turys-
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tów, a z ChRL wyjechało tylko 1 mln ludzi, a więc jak na razie otwarcie jest zdecy-
dowanie jednokierunkowe. 

Kultura teatralna

Wróćmy jednak do kultury teatralnej. Pod tym względem sytuacja w wielkim, 
ponad ośmiomilionowym mieście Wuhan jest podobna jak w innych metropoliach. 
Z informacji zaczerpniętych ze stron internetowych w listopadzie 2009 roku widać, 
jakie były oferty. 10 grudnia w Teatrze Qintai prezentowano widowisko muzycz-
ne pt. Miałem marzenie. Bilety kosztowały od 30 do 380 juanów, ale te najtańsze 
już dawno zostały wyprzedane i na tydzień przed spektaklem dostępne były tylko 
najdroższe. Estrada Wuhan-Marzenie specjalizowała się w spektaklach muzyczno- 
-akrobatycznych – jest to artystyczne połączenie muzyki, tańca, akrobatyki i cyrku, 
co przypomina show. Spektakle cieszą się wielkim powodzeniem, odpowiednio do 
artystycznego poziomu sztuki przychodzi tam mniej wyrobiona kulturalnie publicz-
ność, która żywo reaguje, ale niektórzy jedzą słoneczniki, popijają colę, przecha-
dzają się, jednym słowem – nie jest to rodzaj sztuki na najwyższym poziomie, choć 
artyści demonstrują wielkie mistrzostwo cyrkowo-taneczne. Bilety do Teatru Akro-
batycznego w Wuhan na 28 listopada 2009 roku kosztowały od 50 do 380 juanów, 
sytuacja w wyborze biletów była taka sama jak w Teatrze Qintai. 

Największą popularnością w Wuhan, a właściwie w leżącym po drugiej stro-
nie Jangcykiang Hankou cieszy się Teatr Wielki Wuhan, który został wybudowany 
ponad 50 lat temu (1959 roku), co było okazją do świętowania jubileuszu 50-lecia, 
przypomnienia bogatej historii teatru, jego osiągnięć, a także szerzej życia kultural-
nego Wuhan i prowincji Hubei. Budynek teatru jest utrzymany w stylu radzieckiego 
klasycyzmu, imponuje wielkością, rozmachem i monumentalnymi kolumnami. Pre-
zentuje się pięknie wieczorem w kolorowej luminacji. Znajduje się przy ruchliwej 
arterii w centrum Hankou, ale jest cofnięty o kilkadziesiąt metrów, co pozwoliło na 
powstanie odpowiedniej perspektywy i usytuowanie wygodnego podjazdu. W środ-
ku małego skweru wznosi się imponujący biały pomnik Mao Tsetunga w płaszczu, 
który pozdrawia wchodzących widzów. Mao był wielkim fanem starych chińskich 
sztuk teatralnych i oper, doceniał znaczenie sztuki dla życia prostego ludu, powsta-
nie teatru w Hankou było w dużym stopniu wyrazem jego inicjatywy, a więc pomnik 
jest jak najbardziej na miejscu. Wokół skweru stoją oświetlone gabloty z tytułami 
sztuk dawniej granych, fotosami z dawnych przedstawień, fotografiami wybitnych 
aktorek i aktorów, informacjami o licznych wyjazdach zagranicznych. Przed bu-
dynkiem zwisają girlandy kwiatów i leżą wieńce z okazji niedawnego jubileuszu, 
daje o sobie znać duża liczba wchodzących widzów, którym próbują sprzedać bilety 
„koniki”, oczywiście po wyższych cenach.
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Wnętrza teatru są bardzo obszerne, dobrze rozplanowane, z rozległym foyer, 
sala widowiskowa wraz z dużym balkonem liczy może do tysiąca miejsc; odpowied-
nio także duża scena z obszernym zapleczem. Mankamentem jest brak szatni, goście 
bezceremonialnie ładują się w płaszczach i skafandrach na swoje miejsca, składają 
parasolki, niektórzy zostawiają otwarte w przejściach, co nie tworzy odpowiedniej 
atmosfery towarzyszącej teatralnym przeżyciom. Również w tym teatrze bilety są 
drogie. Najtańsze 100 juanów, już dawno wyprzedane, dostępne tylko za 280, 380, 
480 i 680 juanów. Krótkie spojrzenie na gości przekonuje, że większość trafiła tu 
bezpośrednio po pracy, choć koncert zaczyna się o 19:30, gdyż Chińczycy z reguły 
kończą pracę o 18:00. Niektóre panie z torbami zakupów, nikomu to nie przeszka-
dza. Nawet w tych warunkach działa magnetyczna siła teatru. Rozlegają się gongi, 
zostają przyćmione światła, milkną rozmowy, otwiera się kurtyna i na scenie widać 
mnóstwo artystów w mundurach wojskowych. Wielki chór męsko-damski, ponad 
100 artystów i może czterdziesto-, pięćdziesięcioosobowa orkiestra na proscenium, 
przed nimi dyrygent. 28 listopada 2009 roku teatr z okazji 50-lecia przedstawia kon-
cert muzyczno-wokalny pt. Wschód jest czerwony. Jest to chińska przenośnia, która 
wyraża głębszą myśl, że nie tylko słońce wschodzi na wschodzie, ale nowe życie 
zaczyna się na Wschodzie – zapoczątkowała je 60 lat temu rewolucja socjalistyczna 
w Chinach, a na jej czele stał przewodniczący Mao Tsetung. Czerwień to socjalizm, 
który z sukcesem jest budowany w Państwie Środka. Koncert obejmuje wykonanie 
licznych dawnych i powszechnie znanych w Chinach pieśni wojskowych, rewolucyj-
nych i patriotycznych, czasami opartych na pieśniach ludowych. 

Z dobrze wydanego programu koncertu dowiadujemy się, że przedstawienie zo-
stało przygotowane przez Centralny Zespół ChALW, który powstał w 1953 roku 
jako instytucja artystyczna Centralnej Komisji Wojskowej KC KPCh i Generalnego 
Departamentu Politycznego Armii. Zespół zgromadził licznych zasłużonych ar-
tystów, a w przygotowaniu jego programów ważną rolę doradczą odgrywali pro-
letariaccy rewolucjoniści, którzy dzielili się doświadczeniem. Przez te lata zespół 
z oddaniem służył sprawie narodu i socjalizmu. Przeszedł przez trudny okres końca 
lat pięćdziesiątych i rewolucji kulturalnej z lat sześćdziesiątych. Przez lata opracował 
wiele nowych pieśni, tańców i widowisk, które przybliżają wielkie bogactwo kultu-
rowo-folklorystyczne narodów Chin, a także sławią życie codzienne armii i pros-
tego ludu w budowie socjalizmu w tym państwie. Zespół osiągnął wielki kunszt 
artystyczny, zatrudnia artystów o największej sławie i cieszy się wielkim prestiżem 
w kraju i za granicą. Wielu z nich jest laureatami licznych nagród i odznaczeń pań-
stwowych. Jego występy cieszą się ogromnym powodzeniem zarówno na central-
nych uroczystościach wojskowych, jak i przed najszerszą publicznością w terenie. 
W ostatnim okresie Zespół opracował nowy program, obejmujący właśnie wspo-
mniane widowisko pt. Wschód jest czerwony, a także Strzały Rewolucji w Chinach, które 
zachwycają chińską publiczność i zdobyły uznanie za granicą. Zespół współpracuje 
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także z kinem i telewizją, opracowując między innymi podkłady wokalno-muzyczne 
dla filmów i seriali telewizyjnych, nagrywając także w masowych nakładach taśmy 
i płyty CD itp. Koncertował w wielu krajach, między innymi w Korei, ZSRR, Ru-
munii, Polsce, Japonii, Niemczech, Tajlandii, na Węgrzech, w Myanmarze (Burmie), 
Hongkongu i Makao, odnosząc liczne sukcesy. Na podkreślenie zasługuje nie tylko 
wysoki poziom artystyczny Zespołu, ale także jego działalność w promowaniu po-
koju i przyjaźni między narodami. Jednym słowem – cieszy się wielkim uznaniem 
i poważaniem w Armii i wśród obywateli Chin. 

Koncert trwał dwie godziny z krótką przerwą, na co składały się występy solis-
tów oraz pod koniec prezentacja trzech pieśni regionalnych przez artystów w stro-
jach ludowych z Tybetu, Sincjangu i Hunanu. Godne podkreślenia jest mistrzostwo 
wykonania utworów przez chór i orkiestrę. Widownia żywo reagowała, podchwy-
tując słowa poszczególnych piosenek i śpiewając wraz z Zespołem, nawet w pew-
nym momencie dyrygent odwrócił się i zaczął dyrygować „chórem” publiczności, 
co było dobrze zaaranżowanym gestem, który jeszcze bardziej ożywił widownię. 
Z rozmowy z moją opiekunką panią Hu Liao wynika, że wszystkie te pieśni są na-
uczane i śpiewane od przedszkola, a więc są powszechnie znane i lubiane. Jednym 
słowem, była to duża wiązanka ulubionych chińskich piosenek wojskowo-patrio-
tycznych i ludowych, ale o ich treściach świadczą tłumaczenia tytułów, dokonane 
przez panią Hu Liao: 1. Wschód jest czerwony, 2. Październikowy wiatr z północy, 3. Przy-
jaźń rolnika, 4. Trud robotnika i chłopa, 5. Na cześć zamęczonego bohatera, 6. Jesienią po 
żniwach powstanie, 7. Słomiane sandały wysłane dla Czerwonej Armii, 8. Góry w Sincjangu, 
9. Kwiaty kwitną w sierpniu, 10. Armia Czerwona jest panną Mao Tsetunga, 11. Wschód 
słońca w Zunyi, 12. Latać nie bacząc na ryzyko, 13. Pogłębiać przyjaźń, 14. Połączyć siły, 
15. Quilü – Długi Marsz, 16. Rzeka Songhua, 17. Antyjapońska pieśń Uniwersytetu Wojsko-
wego, 18. Pieśń partyzancka, 19. Iść na tyły wroga, 20. Pieśń o Nanniwan, 21. Obronić Żółtą 
Rzekę, 22. Jedność jest siłą, 23. Pieśń o Chińskiej Ludowo-Wyzwoleńczej Armii, 24. Armia 
Ludowo-Wyzwoleńcza zajęła miasto Nanjing (Poemat Przewodniczącego Mao), 25. Nie 
ma Chińskiej Republiki Ludowej bez Komunistycznej Partii Chin, 26. Wdzięczna piosenka, 
27. Blask Przewodniczącego Mao, 28. Pieśń o Ojczyźnie, 29. Krajobraz, 30. Pod promiennym 
światłem słonecznym.

Jako dodatkowy element muzyczny, ale o wybitnym znaczeniu międzynarodo-
wo-politycznym był odegrany w początkowej fazie koncertu fragment Międzynaro-
dówki, co z dużą sympatią przyjęła widownia. Koncert zrobił wrażenie pod wzglę-
dem opracowania, aranżacji i wykonania artystycznego prezentowanych utworów. 
Widownia wielokrotnie bisowała, a na zakończenie zespół otrzymał nie tylko kwia-
ty, ale także owację na stojąco. 

Po koncercie, owiani przeżyciami artystycznymi, mimo zimowej aury udaliśmy 
się wraz z opiekunką panią Hu Liao na długi spacer promenadą nad rzeką Jangcy. 
Jest to faktycznie wspaniale oświetlony rodzaj parku, terenów rekreacyjnych, przy-
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stosowanych przy lepszej pogodzie do różnych imprez „na powietrzu”. Po obu 
stronach wielkiej rzeki tętniące życiem, mimo późnej pory, wielkie miasto. Z daleka 
prezentują się wielkie świetliste reklamy i buczące syrenami statki na rzece. Dzielimy 
się wrażeniami po koncercie, z czasem rozmowa schodzi na inne rodzaje kultury 
i życia kulturalnego w Chinach, a także w Polsce. Niestety jest bardzo zimno. Ostra 
bryza od strony rzeki nie skłania do dłuższego spaceru. Ratuje nas taksówka, która 
szybko przewozi nas na drugą stronę rzeki tunelem niedawno oddanym dla ruchu 
samochodowego pod rzeką Jangcy. Jest to nowoczesne rozwiązanie komunikacyjne, 
będące częścią przygotowywanego metra w Wuhan, niezbędnego dla rozwiązania 
wielkich problemów komunikacyjnych metropolii Chin Środkowych. 

Na odrębną uwagę zasługuje balet zafundowany uczestnikom Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowej na temat „Demokracja w chińskim stylu”, odbywającej 
się 15 listopada 2009 roku w Uniwersytecie Wuhan. Tytuł przedstawienia Motyle 
(Butterflies). Miało ono miejsce w nowo wybudowanym olbrzymim kompleksie kul-
turalno-widowiskowym, mieszczącym się także w Hankou. Obiekt niedawno został 
oddany do użytku, o czym świadczył fakt, że przed spektaklem odbyło się oficjalne 
uroczyste otwarcie kompleksu z udziałem ministra kultury ChRL oraz przedstawi-
cieli władz prowincji Hubei i miasta Wuhan. Jest to obiekt imponujący pod wzglę-
dem wielkości, funkcjonalności i nowoczesnych rozwiązań technicznych. W jednej 
części znajdują się wielkie pomieszczenia wystawowe, restauracje, w drugiej – ol-
brzymie sale widowiskowe, obiekty towarzyszące itp. Nie było czasu na zwiedzanie, 
opiekunka grupy pani Miao Lu szybko podała informacje o liczbie pomieszczeń, 
ich przeznaczeniu, liczbie zatrudnionych ludzi, w tym artystów, a także szybkim 
czasie budowy kompleksu. W każdym razie miejsce to przyczyniło się bardzo do 
wzbogacenia życia artystyczno-teatralnego Hankou i całego Wuhan. Wiozący nas 
autobus zatrzymał się przed wejściem i oddalił się na olbrzymi parking, na którym 
stały już setki samochodów. Weszliśmy do oświetlonego i dużego foyer i wjechaliś-
my ruchomymi schodami na wyższe piętro. 

Wchodzimy do olbrzymiej widowni, mieszczącej kilka tysięcy miejsc wraz 
z balkonami. Wrażenie czyni otwarta scena z wielkimi dekoracjami, licząca może 
1000 m2 z całym zapleczem techniczno-choreograficznym i mogąca pomieścić na-
wet stu i więcej artystów, zespoły muzyczne i dekoracje. Jednak także i tu nie ma 
szatni, więc wierzchnie ubrania bierzemy ze sobą. Nie jest to przyjemne, gdyż na 
zewnątrz padał deszcz ze śniegiem. Zajmujemy bez pośpiechu miejsca, obok mnie 
siedzi p. profesor Lee Jung-Nam – Koreanka z Koreańskiego Uniwersytetu w Seu-
lu, po drugiej stronie prof. Kevin J. O’Brien z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Ber-
keley, przede mną prof. Yung-Mau Chao z Narodowego Uniwersytetu w Tajwanie 
w Taipei. Nawiązujemy rozmowę. Okazuje się, że prof. O’Brien z Kalifornii ma 
także w swych żyłach polską krew, jego dwie babcie były Polkami. Sam nie mówi 
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po polsku, ale, jak zapewniał, hołduje niektórym polskim obyczajom. Wymieniamy 
wizytówki, rozmowy cichną.

Sam teatr muzyczny, jak wynika z pięknie wydanego programu przedstawienia, 
prezentuje różne formy tańców narodowych Chin, adaptując je do gustów i wyro-
bienia muzycznego współczesnej publiczności chińskiej. To, co zaprezentowano, 
znajdowało się pod silnym wpływem nowojorskich musichalli, a więc olbrzymia 
produkcja muzyczna, taneczno-baletowa i wokalna. Wspaniałe, wielkie dekoracje, 
liczne i zmieniające się w trakcie przedstawienia, na scenie zarysy zamków, pałaców, 
pól bitewnych, nawet żywe konie jako elementy uzbrojenia wojowników, olbrzymia 
dynamika dramatu, ekspresyjna muzyka wielkiej orkiestry symfonicznej, której jed-
nak nie było widać na scenie czy też proscenium. Być może muzyka była odtwarza-
na z taśmy. Liczne sceny zbiorowe, pojedynki, walki i oczywiście wielka miłość oraz 
przewijający się w kulminacyjnych scenach wiodący motyw muzyczny, towarzyszący 
dramatowi dwojga zakochanych głównych bohaterów Butterflies. 

Fabuła tej historii muzycznej i baletu opiera się na realiach historycznych sprzed 
ponad dwóch tysięcy lat, które były opiewane przez poezję ludową, starożytne dra-
maty i chińską operę. Dziś walka i miłość, wojna i pokój zostały przedstawione 
w nowej aranżacji przez współczesnych artystów i za pomocą nowych środków 
artystycznych, co – jak widać – cieszyło się wielkim powodzeniem wuhańskiej pu-
bliczności. Sala była wypełniona prawie kompletnie, podobnie wielkie balkony, choć 
ceny biletów wysokie. Nasza grupa znajdowała się mniej więcej w połowie sali, ale 
cena za 1 bilet wynosiła 380 juanów, a więc można domniemywać, że w najlepszych 
sektorach sięgała 1000 juanów. Z tłumaczenia libretta dokonanego przez panią Li 
Qin i jej asystentkę wiemy więcej o treściach sztuki. W dawnych czasach żył pewien 
obszarnik o imieniu Zhu. Miał córkę Zhu Yingtai, która była bardzo piękna i inteli-
gentna. Chciała i lubiła się uczyć, ale w tych czasach przyszłości dziewcząt nie wią-
zano ze szkołą. Dlatego pozostawała w domu, ale snuła marzenia, że kiedyś przez 
okno zaglądnie do niej jakiś student. Dziewczyna bardzo przeżywała, dlaczego nie 
może pójść do szkoły. „Tato, mamo, chcę do szkoły do Hangzhou, przebiorę się 
w męski strój i nikt mnie nie rozpozna, przyrzekam, pozwólcie mi” – prosiła.

Następnego dnia Yingtai i jej służąca przebrały się za chłopców i po kryjomu 
wyjechały do Hangzhou. W szkole po pewnym czasie Yingtai spotkała Liang Shan-
bo, który był najlepszym studentem. Stali się przyjaciółmi i było im bardzo dobrze, 
wiele ze sobą rozmawiali, dyskutowali o sprawach nauki i tak się zaprzyjaźnili, że 
poprzysięgli sobie braterstwo.

Minęła wiosna, przeszła jesień, upłynęły trzy lata. Przyszedł czas na pożegna-
nie z nauczycielem i powrót do domu. Zhu Yingtai zrozumiała, że bardzo kocha 
Liang Shanbo i on ją także pokochał, ale po jej powrocie do domu nie wiedział, czy 
jest jeszcze wolna. Pewnego dnia wybrał się do jej pałacu i ukradkiem spotkali się 
o zmierzchu, ich miłość stała się jeszcze większa. Liang Shanbo wysłał swatkę do 
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rodziców Zhu z propozycją małżeństwa, ale obszarnik już obiecał Yingtai dla mło-
dego rycerza o imieniu Ma, wywodzącego się z bogatego rodu. Dalsze losy Lianga 
były tragiczne, popadł w liczne tarapaty i wkrótce zginął.

Yingtai była niepocieszona. Nie chciała się zgodzić z decyzją ojca i nie chciała 
uwierzyć, że jej ukochany już nie żyje. Przywdziała ślubny strój i wybrała się na 
poszukiwanie swej miłości. W końcu dotarła do grobu Liang Shanbo. Wiał silny 
wiatr, Yingtai zdjęła czerwony płaszcz i ukazała się w bieli panny młodej. Stanęła 
przed grobem, nie mogła powstrzymać wielkiego żalu i bardzo mocno płakała. 
Postanowiła skoczyć do grobu, który się otwarł i pochłonął kochanków, a zara-
zem nowożeńców na wieki. Do tańca grał im jesienny wiatr, a na mogile tańczyły 
piękne kwiaty. Nad grobem pojawiły się dwa piękne kolorowe motyle, które raz się 
łączyły, raz rozchodziły i wkrótce odleciały w dal. Oto romantyczna historia chiń-
skiej miłości i dramatu sprzed dwóch tysięcy lat, która przypomina szekspirowską 
miłość Romea i Julii.

Treści dramatu skłaniają do dyskusji o realiach współczesnych Chin. Młodzież, 
szczególnie dziewczęta, zawsze marzą o wielkiej i czystej miłości, ale na jej dro-
dze często stoją różne przeszkody, a nawet dawne przesądy. We współczesnych 
Chinach zerwano z nimi radykalnie, prawnie kobieta jest równouprawniona z męż-
czyzną, bramy uniwersytetów i szkół wyższych otwarto szeroko dla dziewcząt i ko-
biet. Przezwyciężone zostały dawne stereotypy, ale, jak się wydaje, nie wszystkie, 
o czym świadczy na przykład fakt, że przy polityce jednego dziecka w rodzinie bar-
dziej oczekiwane są narodziny chłopców. W aparacie administracyjnym, w firmach 
i w polityce na stanowiskach kierowniczych jest coraz więcej pań, ale daleko jeszcze 
do pełnego zrównania z mężczyznami, na przykład w chińskim parlamencie (NPC) 
kobiety stanowią nieco ponad 20%. Przezwyciężenie tysiącletniej tradycji i ugrun-
towanych pokoleniami zasad nie jest łatwe, a nawet w następstwie częściowego po-
wrotu kapitalizmu, głównie w ekonomice, nastąpił w tym zakresie pewien regres.

W 2009 roku w Chinach toczyła się dyskusja o motywach wyboru partnera przez 
chińską dziewczynę. Miłość była stawiana wysoko, ale nie na pierwszym miejscu. 
Dyplom dobrej wyższej uczelni, stanowisko w dużej firmie, stała praca i wysokie za-
robki, mieszkanie, zdolność kredytowa – oto główne wyznaczniki decyzji o wiązaniu 
się z partnerem małżeństwem. Do tego dochodzą także układy i posiadanie sponso-
ra. W związku z tym odżyła dyskusja o bohaterce starego dramatu sprzed powstania 
pt. Dziewczyna o białych włosach, którą upodobał sobie bogaty obszarnik. Dziewczyna, 
która go nie kochała, wolała popełnić samobójstwo niż być razem z niekochanym 
bogaczem. Dziś w ramach „socjalistycznej gospodarki rynkowej” znacznie zmieniły 
się poglądy na te kwestie. Młode kobiety nie widzą niczego niestosownego w bo-
gactwie, wręcz przeciwnie, najlepiej byłoby połączyć bogactwo i miłość, ale gdy 
tej drugiej nie ma, trzeba sobie jakoś ułożyć życie emocjonalne w innych formach. 
Problem jest szerszy społecznie, o czym świadczą losy telewizyjnego rodzinnego 
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serialu, przedstawiającego dramaty młodych chińskich dziewcząt, które z powodów 
ekonomicznych, uzależnienia finansowego godzą się na role kochanek, utrzymanek, 
a nawet mających dużą tradycję w dawnych Chinach „drugich żon”.

Koncert muzyki Chopina nad Jangcykiang

Chińczycy są wrażliwi na muzykę. W parkach, a nawet w zwykłych kioskach 
czy sklepikach można spotkać artystów grających na jednostrunowych skrzypcach 
chińskie melodie, niektórzy akompaniują telewizyjnym emisjom chińskich oper. 
W niedzielne popołudnia w parkach nad rzeką Jangcy odbywają się koncerty zespo-
łów wokalno-muzycznych, prezentujące osiągnięcia chińskiej estrady. Cieszą się one 
wielką popularnością, o czym świadczy aktywne włączanie się widowni do wyko-
nywanych śpiewów. Chińskie inteligenckie rodziny dbają o wykształcenie muzyczne 
swych dzieci. Podczas spacerów po mieszkalnej części kampusu uniwersyteckiego 
w Wuhan można było wieczorem słyszeć muzykę fortepianową bądź ćwiczącą na 
instrumentach muzycznych młodzież. O tym, że tak jest, przekonała nas wizyta 
w mieszkaniu u pani prof. Ding Junping 24 października 2009 roku. Ich córka pani 
Wu Mowen z dużym mistrzostwem i uczuciem grała utwory Chopina.

Te odwiedziny były już wcześniej zaplanowane, ale z różnych powodów, głównie 
wyjazdów pani profesor do Pekinu i na różne naukowe konferencje, były przesuwa-
ne. Wizyta była właściwie rewizytą, gdyż prof. Ding Junping wraz z kolegami gości-
ła w moim domu podczas ich pobytu w lecie 2009 roku we Wrocławiu. Gos podarze 
przyszli do nas do hotelu o 15:30, przynieśli ze sobą piękny bukiet z 9 żółto-czer-
wonych róż. Panie prezentowały się w zwiewnych kolorowych sukienkach. Na ze-
wnątrz aura letnia, gorące słońce, szukamy cienia. Po krótkiej wstępnej rozmowie 
robimy dłuższy spacer przez park na Lwiej Górze w kierunku Platanowej Alei, obok 
której mieszkają gospodarze. Ten półgodzinny spacer w nieskrępowanej atmosferze 
pozwolił na bliższe poznanie się. Pani profesor, pełniąca liczne funkcje i godności 
naukowe, jest bardzo zajęta kształceniem kadry i uczestnictwem w zespołach mi-
nisterialnych, między innymi koordynuje kilka tematów badawczych w skali kraju. 
Stąd te częste wyjazdy, konferencje, liczne wykłady i seminaria. Jej małżonek – bar-
dzo miły i ujmujący pan w średnim wieku – jest odpowiedzialnym pracownikiem 
administracji uniwersyteckiej w pionie dydaktyki. Duże wrażenie zrobiła ich córka 
– pani Wu Mowen, bardzo wysoka i szczupła, czarnowłosa, miła i pełna wdzięku 
studentka czwartego roku filozofii. Dobrze mówi po angielsku, uczy się także języ-
ka niemieckiego, cały czas szczebiocząca, parskająca perlistym śmiechem, potrafiąca 
natychmiast okazać wnikliwe zainteresowanie i uważnie słuchać rozmówcy.

Na Alei Platanowej jedna z uliczek wewnętrznych prowadzących w dół docho-
dzi do ich bloku. Jest to jeden z licznych domów z lat osiemdziesiątych o wysokoś-
ci 5–6 pięter, jednak bez wind, z dość wąskimi klatkami schodowymi. Wejście do 
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nich prowadzi przez bramę otwieraną zamkiem kodowym, klatka schodowa nieco 
zaniedbana. Wchodzimy na piąte piętro. Na każdym piętrze tylko dwa mieszkania, 
można sądzić, że o dużym metrażu. Potwierdza się to po wejściu, niewielki przed-
pokój, oddzielony funkcjonalnie duży hol (living room), liczy około 25 m2, od niego 
można przejść do innych pokoi i pomieszczeń, większość bez drzwi. Ponadto pokój 
gościnny, diningroom oraz 2 lub 3 inne pokoje i pomieszczenia, w większości zasta-
wione książkami, łazienki, suszarnie na bieliznę, kuchnia. Widać, że w mieszkaniu 
króluje duch nauki, wszędzie książki, notatki, półotwarte gazety, także zdjęcia, na 
ścianach jakieś inskrypcje, dyplomy, inne cenne pamiątki. Na podłogach jasny par-
kiet, co jest zasługą gospodarza, który sam go ułożył.

Siadamy przy stole, gospodarz częstuje nas kubkami gorącej wody, rozmawiamy 
o sprawach uniwersytetu, panie podejmują tematy rodzinne. Gospodarz oprowadza 
nas po zakamarkach mieszkania, podziwiamy jego funkcjonalność, ma ono 120–130 
m2, jest wyposażone we wszystkie urządzenia higieniczno-bytowe i gospodarstwa 
domowego. Łazienka, mała suszarnia na bieliznę w przerobionej loggi, odrębna 
jeszcze toaleta, pralka automatyczna, ciepła woda, duży plazmowy telewizor, kom-
puter, wieża radiowa, a w pokoju córki pianino. Dom jest usytuowany przy bocznej 
uliczce, a więc do minimum ograniczone są hałasy od Alei Platanowej, będącej osią 
komunikacyjną osiedla, po której jeżdżą tylko auta osobowe i samochody dostaw-
cze. Całe osiedle bowiem stanowi część wielkiego kampusu uniwersyteckiego, który 
jest oddzielony od zasadniczego miasta wysokim murem i do którego prowadzą 
zamykane na noc (od 22 do 7) bramy. Mieszka się tu faktycznie w centrum miasta, 
ale w oddzielonej oazie zieleni i spokoju. Stąd do pracy jest kilkanaście minut space-
rem wśród uniwersyteckiego parku. „Samochodu prawie nie używamy – mówi pani 
Ding – chyba że na dłuższe wyjazdy poza miasto. Tu posługujemy się rowerami lub 
najczęściej piechotą, lepiej dla zdrowia – uśmiecha się”.

Z sąsiedniego pokoju dochodzą dźwięki pianina, które po chwili układają się 
w koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Szopena. Pani Wu Mowen delikatnie na-
ciska klawisze pianina, lekko przymyka oczy i gra z pamięci z dużym uczuciem, moż-
na powiedzieć andante cantabile, moderato, a nawet allegro, ma non troppo. Wsłu-
chujemy się w harmonię muzyki i nasza myśl biegnie ku dalekiej Polsce, gdzie tkwią 
źródła muzyki Szopena. Do koncertu dołącza się wkrótce Ilonka, która wykonuje 
polonez g-moll, B-dur i As-dur z wczesnego okresu twórczości Szopena. Następnie 
panie przechodzą do innych kompozytorów, wybierają utwory Franciszka Szuberta 
oraz razem grają serdecznie i z wyrazem małą balladę – Kleine Romanze Roberta 
Schumanna. Na koniec panie odgrywają chiński Marsz Ochotników, który przypomni 
uroczystą promocję książki pt. Chiny na drodze socjalistycznego rozwoju, odbywającą się 
w lutym 2009 roku w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Pano-
wie nagradzają oklaskami artystki i proszą o bis, który skutkuje małym koncertem 
melodii, na przykład Szła dzieweczka do laseczka, a także walcami Straussa. Koncert 
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kończy pani Wu Mowen, która powraca do Szopena, jest świetnie przygotowana, 
gra z dużą ekspresją, cały czas bez nut, potwierdza duże zainteresowania chińskich 
muzyków polską muzyką Szopena. Warto to podkreślić przy okazji jubileuszu 200-
lecia urodzin wielkiego kompozytora.

„Córka uwielbia muzykę – mówi z uśmiechem zadowolony ojciec – potrafi ćwi-
czyć godzinami aż osiągnie zamierzony efekt. Jest również zdolna i pracowita w na-
uce. Muzyka wyrabia w niej dobrą pamięć i dzięki niej ma większą wrażliwość emo-
cjonalną – dodaje uszczęśliwiona mama. Ma liczne talenty, bardzo dobrze realizuje 
studia, języki obce, w tym angielski dodatkowo ćwiczony poza uniwersytetem. Być 
może pójdzie w moje ślady – dodaje pani Ding”.

O 18:00 gospodarze zapraszają gości z Polski do restauracji przy Alei Platano-
wej. Zamówiony został okrągły stół w saloniku. Donoszone są liczne potrawy, zupa 
grzybowa, rybna, przystawki, gotowane jarzyny, następnie dania główne, pieczona 
ryba garnirowana jarzynami i w sosie, różne beafy, a na koniec owoce i ciasto, coś na 
słodko, jakby polskie naleśniki. Do tego 2 butelki czerwonego wina „Great Wall”, 
herbata, kawa. Spotkanie upływa w bardzo przyjemnej atmosferze, przy licznych 
toastach i życzeniach, pada dużo pięknych słów i uśmiechów, a także nadziei na 
następne spotkanie, tym razem w Polsce, we Wrocławiu. Z innych części restauracji 
dochodzą dźwięki chińskich melodii. Spotkanie kończy się dobrze po 21., zapadnie 
nam w pamięci nie tylko ze względu na wielką gościnność gospodarzy, ale przede 
wszystkim z powodu niezwykłego koncertu muzyki Szopena nad rzeką Jangcy-
kiang.

Kultura w Chinach – uwagi końcowe

Kultura w Chinach jest głębokim i wielostronnym zagadnieniem. Można skon-
statować, że obecnie w ramach socjalistycznej gospodarki rynkowej podlega ona 
mocniej procesom prywatyzacji i komercjalizacji. W całych Chinach rozwarły 
się szeroko nożyce między bogactwem i biedą, także w kulturze dostrzegamy te 
sprzeczności. KPCh i państwo zapewniają rozwój kultury masowej, a także po-
wszechne wykształcenie na średnim poziomie, zwiększa się nabór na studia wyższe 
młodzieży, gdzie co roku przyjmuje się ponad 6 mln studentów, ale jest to jeszcze 
daleko do krajów najbardziej rozwiniętych. Buduje się nowe wielkie muzea, kryjące 
wspaniałe eksponaty archeologiczne, a także poświęca się wiele środków na odbu-
dowę starych historycznych budowli oraz świątyń. Jednocześnie bardzo uboga jest 
paleta możliwości kulturalnych dla ogromnej większości biednej ludności w mias-
tach i wiejskiej, dla której dostęp do „wielkiej kultury” jest możliwy praktycznie 
jedynie za pomocą radia i telewizji.

W dawnych czasach, a konkretnie jesienią 1972 roku, autor przebywał na stażu 
naukowym w Uniwersytecie im. M. Łomonosowa w Moskwie. Zaletą tego pobytu, 
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poza stroną naukową, poznawczą i dydaktyczną, był powszechny dostęp do instytu-
cji kulturalnych Moskwy. W uniwersyteckich kioskach w głównym korpusie na Le-
ninowskich Górach można było kupić bilety do wszystkich teatrów dramatycznych 
i muzycznych Moskwy, a nawet wielka sala teatralna Uniwersytetu gościła liczne 
gwiazdy estrady. W grudniu 1972 roku autor znalazł się na jednym z koncertów 
w Kremlowskim Pałacu Zjazdów. Sala była wypełniona po brzegi. Na estradzie 
najlepsze zespoły muzyczne i wokalno-taneczne ZSRR, a obok autora w środku 
sali zajęła miejsce grupa kołchoźników spod Moskwy, którym związkowy działacz 
kultury zorganizował i zaoferował za małe pieniądze bilety i przejazd autobusem 
na wyjazd do Moskwy na ten koncert. Pamiętam do dziś postać starszej gospodyni 
z chustką na głowie, o spracowanych dłoniach, która chłonęła piękno i artyzm mu-
zyki, śpiewu i tańca płynące ze sceny. Oto przykład stosunków kulturalnych w so-
cjalistycznym państwie, w dawnym ZSRR z zimy 1972 roku.

Czegoś takiego nie spotkałem w Chinach. Bilety są drogie i bardzo drogie, a do-
stęp do wysokiej kultury ograniczony. Niewielu Chińczyków stać na tak wysokie 
wydatki, „wszyscy – jak mówiła pewna pani docent – gonią za pracą i dodatkowymi 
zarobkami, żeby przeżyć”. Sytuację pod tym względem łagodzi upowszechnienie 
telewizji. Jej programy kulturalne docierają do najdalszych zakątków Chin i umoż-
liwiają nawet najbardziej ubogim Chińczykom dostęp do najwyższych osiągnięć 
i obiektów kulturalnych. Oto wyjaśnienia istoty polityki socjalnej i kulturalnej we 
współczesnych Chinach. Jest to bez wątpienia bardzo poważny problem dla dalsze-
go rozwoju kultury w Chinach.

Wuhan, grudzień 2009 – Wrocław, maj 2010 roku

Summary

culture in china

The article is an author’s reflection on culture in China that turned up after visit to the 
Middle Kingdom in 2009. It submits for consideration problem of  availability of  high cul-
ture such as theatre or opera to Chinese people who in most cases cannot afford it.

Detailed descriptions of  theatres with their magnificent scenes and perfectly prepared 
spectacles show cultural richness of  China however, on the other side reveal some imperfec-
tions. Performances of  Chinese dance and musical groups are presented with real admira-
tion. They reflect diversity between European and Chinese cultures, its variety, richness, 
magic impact and its role in shaping mentality and Chinese world-view.
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wSpółczeSna reFlekSJa nad oświeceniowym 
zaintereSowaniem chinami w polSce

Początki polskich zainteresowań Chinami sięgają odległej przeszłości i możemy 
je datować na rok 1241, kiedy to w bitwie pod Legnicą rycerstwo polskie poznało 
zastosowane przez Tatarów skuteczne chińskie wynalazki wojenne1. Kilka lat póź-
niej na szlaku wiodącym na Daleki Wschód pojawił się polski misjonarz Benedykt 
Polak, uczestnik papieskiego poselstwa do chana Gujuka. Jego sprawozdanie z po-
bytu w Karakorum rozbudzało wyobraźnię opisami chińskich zwyczajów, wyrobów 
i warsztatów pracy. Chiny, ze swoją odmiennością, wielkością, ale i tajemnicą ukrytą 
za Wielkim Murem stawały się wyzwaniem dla żeglarzy-odkrywców, dla kupców, 
misjonarzy i dyplomatów. W tej ostatniej grupie europejską sławę zyskał w XVII 
stuleciu Polak – jezuita Michał Piotr Boym, najsłynniejszy propagator wiedzy o Chi-
nach, twórca monumentalnych dzieł o położeniu Chin, o ich egzotycznej faunie, 
florze, astrologii czy medycynie.

Rosnące w Europie i w Polsce zainteresowanie Państwem Środka zintensyfi-
kowało się w XVIII stuleciu. Epoka oświecenia ożywiona pragnieniem poznania, 
duchem postępu i fascynacją podróżami wpisała rozwój wiedzy o Chinach w krąg 
swoich zadań. Zaowocowało to wielością publikacji naukowych i informacyjnych, 
twórczością opartą na motywach orientalnych, szerszą obecnością chińskich wy-
tworów sztuki i rzemiosła, chińską stylizacją i pewnym mentalnym przesunięciem 
horyzontu wiedzy.

Fenomen oświeceniowego otwarcia Europy i Polski na Chiny stał się współcześ-
nie przedmiotem szczegółowych naukowych studiów. Ich przegląd pozwoli zary-
sować dynamikę dzisiejszych badań nad wiedzą o Chinach, a zarazem umożliwi 
wyeksponowanie tych dziedzin oświeceniowego zainteresowania Chinami, które 
w epoce uważano za najistotniejsze.

W początkach XX stulecia pojawiły się pierwsze próby całościowego spojrzenia 
na relacje polsko-chińskie. Przykładowo w słowniku encyklopedycznym Polska i Po-

1 Wstęp, [w:] Początki wiedzy o Chinach w Polsce, pod red. I. Kadulskiej, J. Włodarskiego, Gdańsk 
2009.
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lacy w cywilizacjach świata ukazał się rozdział prezentujący Chiny, opracowany przez 
Bolesława Olszewicza2. Badacz ten kontynuował swe zainteresowania w napisanym 
w 1953 roku artykule Stosunki naukowe polsko-chińskie w przeszłości, podkreślając wy-
soki wkład jezuitów i dworu króla Jana III Sobieskiego w upowszechnianie wiedzy 
o Chinach w Polsce3. Osiemnaste stulecie zostało jednakże przedstawione w spo-
sób szkicowy.

We wczesnych latach pięćdziesiątych XX stulecia ukazała się książka Bogda-
na Baranowskiego Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku, poświęcająca 
osobny rozdział stanowi wiedzy o Państwie Środka w Polsce do wieku świateł4. 
Liczne artykuły o tym egzotycznym kraju publikowano w latach 1959–1962 na ła-
mach miesięcznika „Chiny”. Pewną rolę w upowszechnianiu tej tematyki odgrywał 
także „Przegląd Orientalistyczny”. Opublikowano tu między innymi artykuł Leszka 
Cyrzyka Polsko-chińskie kontakty w ciągu dziejów (1989)5, który stanowi próbę całościo-
wego ujęcia wiedzy o Państwie Środka w Polsce. Badacz wyodrębnił pięć najistot-
niejszych okresów w historii stosunków z Chinami6. 

U schyłku lat osiemdziesiątych tegoż stulecia Wacław Odyniec przedstawił na 
sympozjum naukowym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni referat Znajomość cy-
wilizacji chińskiej w Polsce7. Edycja tekstu wraz z licznymi artykułami poświęconymi 
Państwu Środka ukazała się w tomie zbiorowym pod redakcją Józefa Włodarskie-
go Chiny w oczach Polaków do XX wieku. Państwo – społeczeństwo – kultura, wydanym 
w Gdańsku w 2001 roku8. Publikacja ta stanowi istotne źródło dla stanu badań nad 
obecnością wpływów Państwa Środka w osiemnastowiecznej kulturze materialnej.

Obecność cywilizacji chińskiej w szeroko rozumianym piśmiennictwie epok 
dawnych odnotowali badacze w artykułach naukowych. Janusz Tazbir w publika-
cji poświęconej modzie na chińszczyznę w sztuce zasygnalizował występowanie 
chińskich motywów w twórczości Franciszka Karpińskiego, Ignacego Krasickiego, 
pracach naukowych Franciszka Giżyckiego, Stanisława Kostki Potockiego, Sebas-

2 B. Olszewicz, Chiny, [w:] Polska i Polacy w cywilizacjach świata. Słownik encyklopedyczny, pod red. 
W. Pobóg-Malinowskiego, t. 1, z. 3, Warszawa 1939.

3 B. Olszewicz, Stosunki naukowe polsko-chińskie w przeszłości, „Nauka Polska” 1953.
4 B. Baranowski, Znajomość Chin, [w:] idem, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku, 

Łódź 1950.
5 L. Cyrzyk, Polsko-chińskie kontakty w ciągu dziejów, „Przegląd Orientalistyczny” 1989, nr 1.
6 Pierwszy obejmuje średniowiecze i początki ery nowożytnej, drugi zamyka się w granicach od 

odrodzenia do oświecenia. Trzeci uwzględnia cały wiek XIX i początek XX. Czwarty dotyczy lat 
1911–1949, ostatni zapoczątkowało proklamowanie w 1949 roku Chińskiej Republiki Ludowej.

7 W. Odyniec, Znajomość cywilizacji chińskiej w Polsce. Referat na Sympozjum WSM. Założenia doktry-
nalne i praktyki obyczajowe religii Indii i Dalekiego Wschodu, Gdynia 1988.

8 W. Odyniec, J. Włodarski, Znajomość cywilizacji chińskiej w Polsce do końca XVIII wieku, [w:] Chiny 
w oczach Polaków do XX wieku. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, pod red. J. Włodarskiego, Gdańsk 
2001.
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tiana Sierakowskiego oraz na łamach „Monitora” i „Pamiętnika Historyczno-Poli-
tycznego”9. We wspomnianym już „Przeglądzie Orientalistycznym” ukazały się trzy 
artykuły Leszka Cyrzyka dotyczące inspiracji Chinami w piśmiennictwie polskim: 
Chiny w piśmiennictwie polskim do końca XVII wieku; Chiny w piśmiennictwie polskim XVIII 
wieku oraz Literatura podróżnicza o Chinach w Polsce XIX wieku10.

W pierwszym badacz przybliżył trzynastowieczne relacje podróżnicze na Da-
leki Wschód (Benedykta Polaka, Jana de Plano Carpiniego), szesnastowieczne pra-
ce geograficzne (Jana ze Stobnicy, Marcina Bielskiego), astronomiczne (Mikołaja 
Kopernika) i medyczne (Wojciecha Oczko) oraz siedemnastowieczne dzieła mi-
sjonarzy jezuickich (Michała Boyma, Nicolasa Trigaulta i Mattea Ricciego). Drugi 
artykuł poświęcił autor osiemnastowiecznym pracom historyczno-geograficznym 
(Władysława Łubieńskiego, Contanta Dorville’a, Jana Gotthilfa Strittera) oraz tłu-
maczeniom jezuickich listów misyjnych. Wśród nazwisk oświeceniowych pisarzy 
zafascynowanych chińską cywilizacją wymienia Franciszka Karpińskiego oraz Igna-
cego Krasickiego. W ostatnim artykule Leszek Cyrzyk omówił przekłady dziewięt-
nastowiecznej literatury podróżniczej. 

Niektóre aspekty literackich i teatralnych związków polsko-chińskich zasygnali-
zowano w referatach wygłaszanych w Uniwersytecie Gdańskim podczas konferen-
cji Początki wiedzy o Chinach w Polsce, towarzyszącej uroczystości nadania tytułu dok-
tora honoris causa Profesor Yi Lijun z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych 
(grudzień 2007).

Zamiar całościowej prezentacji obecności Państwa Środka w kulturze material-
nej i w piśmiennictwie oświecenia podjęła Monika Kwietniewska – współautorka 
tego artykułu w swej rozprawie doktorskiej obronionej w Uniwersytecie Gdańskim 
we wrześniu 2009 roku11. Przeprowadzono tu klasyfikację i systematyzację wiedzy 
o Chinach w Polsce epok dawnych (głównie oświecenia), wiedzy rozproszonej 
w licznych artykułach oraz uwyraźniono próby nawiązania stosunków kulturalnych 
z Państwem Środka. Materiał przedstawiono zarówno na osi czasu, jak i w podziale 
na najważniejsze szlaki: wojenny, misyjny, handlowy, polityczny, kulturalno-nauko-
wy i podróżniczy. Wybór taki wynikał ze współzależności przyczynowo-skutkowych 
poszczególnych dróg. Konsekwencją najazdów mongolskich było wysyłanie na Da-
leki Wschód misjonarzy, w ślad za którymi udawali się kupcy. Po uzyskaniu ko-

9 J. Tazbir, Moda na chińszczyznę w Polsce XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, 
R. XI, 1949, z. 3/4.

10 L. Cyrzyk, Chiny w piśmiennictwie polskim do końca XVII wieku, „Przegląd Orientalistyczny” 
1963, nr 2; idem, Chiny w piśmiennictwie polskim XVIII wieku, „Przegląd Orientalistyczny” 1963, nr 3; 
idem, Literatura podróżnicza o Chinach w Polsce XIX wieku, „Przegląd Orientalistyczny” 1966, nr 3.

11 M. Kwietniewska, Państwo Środka w kulturze materialnej i w piśmiennictwie polskiego oświecenia, roz-
prawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Kadulskiej w Instytucie Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
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rzyści materialnych wysyłano następnie misje polityczne celem uzyskania dalszych 
benefitów ekonomicznych. Rozwój tych szlaków umożliwił nawiązanie kontaktów 
kulturalno-naukowych oraz inicjował podróże Europejczyków do Chin. Przy tej 
okazji warto odnotować, że obecnie ukazują się publikacje honorujące rocznice na-
wiązania stosunków polsko-chińskich, jak na przykład praca pod redakcją Bogda-
na Góralczyka Polska – Chiny. Wczoraj, dziś, jutro12. Niestety, mimo wskazania XIII, 
XVI, XVII, XIX i XX wieku, zupełnie pominięto epokę oświecenia13.

Wracając do wymienionej dysertacji doktorskiej, systematyzacji poddano również 
osiągnięcia kultury materialnej oświeceniowej Polski. Zwrócono uwagę na import 
chińskich towarów, kolekcjonerstwo dalekowschodnich przedmiotów, aranżację chiń-
skich pomieszczeń oraz założeń ogrodowych, wykorzystujących chińskie rozwiąza-
nia. Jak istotny jest to problem, świadczy między innymi seria Artystyczny Orient, pod 
redakcją Jerzego Malinowskiego. Badania są prowadzone w Pracowni Sztuki Orientu 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu14.

Ostatnio ukazał się też od dawna oczekiwany katalog zbiorów chińskich w Mu-
zeum Narodowym. Zbiory te niestety są przechowywane w magazynach, gdyż Mu-
zeum nadal nie posiada zaplecza pomieszczeń do ich prezentacji15.

W rozprawie doktorskiej znaczną uwagę poświęcono oświeceniowemu piśmien-
nictwu użytkowemu: encyklopediom, słownikom, podręcznikom historyczno-ge-
ograficznym, czasopiśmiennictwu, pracom o sztuce chińskiej oraz dysertacjom 
filozoficznym, będącym tłumaczeniami i interpretacjami myśli konfucjańskiej. 
Osiemnastowieczne encyklopedie omówiono pod kątem skali obecności tema-
tyki chińskiej16 oraz zmiany znaczeń słów o chińskiej proweniencji w słownikach 

12 Polska – Chiny. Wczoraj, dziś, jutro (w 60-lecie stosunków), pod red. B. Góralczyka, Toruń 2009.
13 J. Pawłowski, Z badań nad Chinami w Polsce, studiów polonistycznych w Chinach oraz polsko-chińskich 

kontaktów naukowych, [w:] Polska – Chiny..., s. 368-390.
14 K. Lewandowska-Michalska, Ikonografia buddyjskich zwojów malowanych ze zbioru Muzeum Naro-

dowego w Warszawie, seria: „Artystyczny Orient”, t. 1, Warszawa 2003; J. Wasilewska-Dobkowska, 
Pióropusze i turbany. Wizerunek mieszkańców Azji w sztuce jezuitów polskich XVII i XVIII wieku, seria: 
„Artystyczny Orient”, t. 5, Warszawa 2006; B. Łakomska, Miłośnicy „chińskości” w dawnej Polsce. Od 
siedemnastego do początków dziewiętnastego wieku, seria: „Artystyczny Orient”, t. 7, Warszawa 2008; 
D.N. Zasławska, Chinoiserie w Wilanowie. Studium z dziejów nowożytnej recepcji mody chińskiej w Polsce, 
seria: „Artystyczny Orient”, t. 8, Warszawa 2008; K. Lewandowska-Michalska, Kobieta w buddyz-
mie wadżarajany. Ikonografia i ewolucja stylistyczna tybetańskich zwojów malowanych, seria: „Artystyczny 
Orient”, t. 10, Warszawa 2008; Sztuka Dalekiego Wschodu, pod red. J. Malinowskiego, seria: „Artys-
tyczny Orient”, t. 11, Warszawa 2008; Sztuka Chin, pod red. J. Wasilewskiej, seria: „Artystyczny 
Orient”, t. 12, Warszawa 2009.

15 M. Jacoby, J. Markiewicz, J. Popkowska, Sztuka chińska w zbiorach Muzeum Narodowego w War-
szawie, Warszawa 2009.

16 B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna..., oprac. M. i J.J. Lipscy, Kra-
ków 1966; I. Krasicki, Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych, Warszawa 1979 
(przedruk fototypiczny).
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kolejnych stuleci17. Prześledzono zakres zainteresowań Chinami w podręcznikach 
geograficzno-historycznych, ukazujących się w początkowej fazie epoki, podczas 
jej rozkwitu oraz u jej schyłku. Podjęto próbę ustalenia zakresu informacji publiko-
wanych na łamach oświeceniowej prasy: „Co tydzień”, „Gazety Narodowej i Ob-
cej”, „Gazety Warszawskiej”, „Kalendarza Politycznego dla Królestwa Polskiego 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego”, „Kuriera Polskiego”, „Monitora”, „Pamiętnika 
Politycznego i Historycznego”, „Rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, „Zabaw 
Przyjemnych i Pożytecznych z Różnych Narodów Zebranych” oraz ich dziewiętna-
stowiecznej efemerydy – „Zbioru Różnego Rodzaju Wiadomości”.

Starano się również określić stopień zainteresowania chińską kulturą materialną 
i dalekowschodnim krajobrazem w oświeceniowych pracach o sztuce i ogrodnic-
twie chińskim Franciszka Giżyckiego, Franciszka Karpińskiego, Ignacego Krasic-
kiego, Stanisława Kostki Potockiego, Sebastiana Sierakowskiego18.

Przeanalizowano też wpływ Państwa Środka na piśmiennictwo literackie. Zapre-
zentowano popularne w europejskim oświeceniu wydania Lettres édifiantes et curieu-
ses, przetłumaczone w XVIII stuleciu przez polskich jezuitów Michała Juniewicza 
i Franciszka Bohomolca19.

Omówiono zwłaszcza nieopracowaną do tej pory francuskojęzyczną, rękopiś-
mienną epistolografię jezuitów połockich z misji w Chinach podjętej po utracie 
państwowości. Jest to niezwykle istotny materiał badawczy, gdyż w środowisku na-
ukowym nadal panuje opinia, że jezuici Jan Grassi (1775–1849), Norbert Korsak 
(1773–1846) i Jan Stürmer (1758 – dymisja 1815) nie dotarli do Państwa Środka. 
Listy z Archivum Romanum Societatis Iesu stanowią rękopiśmienną kopię z za-

17 B.S. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1951; J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedź-
wiedzki, Słownik języka polskiego, Warszawa 1952; Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszew-
skiego, Warszawa 1963.

18 F.K. Giżycki, O przyozdabianiu siedlisk wiejskich, t. 1–3, Warszawa 1827–1829. Egz. BJ w Kra-
kowie, sygn. II 50768; F. Karpiński, List pana Chambres o ogrodach Chińczyków, [w:] idem, dodatek do 
Ogrody. Poema przez L’Abbe Delille napisana, [w:] idem, Dzieła, wyd. zbior. W. Krasiński, Warszawa 
1830; J. Krasicki, List IX, [w:] idem, Listy o ogrodach, [w:] idem, Dzieła. Dziewięć tomów w jednym. Z por-
tretem autora, oprac. M. Podczaszyński, wyd. J. Barbezat, Paryż 1830; S. Sierakowski, Architektura 
obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania, t. 1–2, Kraków 1812. Egz. BJ w Krakowie, sygn. 
IV 119929.

19 Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbudowaniu służące z Azji, Afryki, Ameryki 
niegdyś od misjonarzów SJ w rozmaitych językach do Europy przesłane teraz dla pragnących wiedzieć o progre-
sach wiary katolickiej rzymskiej w tamtych krajach, jako też obyczajach tak odległych narodów, o sytuacji państw, 
miast, rzek, gór etc. etc. komunikowane roku 1756 przez jednego kapłana SI, Warszawa 1756. Egz. BJ 
w Krakowie, sygn. I 36529; Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbudowaniu służące 
z Azji, Afryki, Ameryki niegdyś od misjonarzów SI w rozmaitych językach pisane, teraz dla pragnących wie-
dzieć o pomnożeniu wiary naszej w tamtejszych krajach jakoż i obyczajach owych narodów po polsku przełożone 
przez jednego zakonnika SI, Warszawa 1767. Egz. BJ w Krakowie, sygn. I 36529.
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chowanych w Petersburgu listów misyjnych, wykonaną w latach 1905–1910 przez 
francuskiego jezuitę Françoisa Gaillarda, pracującego w tych latach w Chyrowie20.

Refleksją objęto również relacje podróżnicze z Dalekiego Wschodu oraz pa-
miętniki Polaków zesłanych na tereny syberyjskie przy granicy chińskiej.

Skupiono się na licznie występujących inspiracjach Chinami w oświeceniowej pu-
blicystyce. Przeanalizowano między innymi artykuły w prasie oraz rękopiśmienne 
zabytki: Maksymy chińskie oraz Rozmowę Statysty Europejskiego z Chińczykiem objaśniającą 
obraz i okoliczności podziału Polski szykowany w Anglii Julio 177221. Prześledzono motywy 
chińskie zarówno w utworach wierszowanych, jak i prozatorskich dziełach epickich.

Niezwykle interesującym zadaniem stało się zbadanie modyfikacji teatru chiń-
skich cieni na scenach jezuickich i świeckich. Wskazano też inspiracje Chinami 
w oświeceniowej operze, balecie, spektaklach fajerwerków oraz urządzanych balach 
i maskaradach. 

Chiny wieku świateł przestały być krajem nieosiągalnym i niepojętym. Przybli-
żane przez relacje podróżnicze, poselskie czy jezuickie sprawozdania misyjne zo-
stały włączone do kanonu literackiego i usytuowane wśród wzorców. Jako dobry 
przykład służyły do propagowania korekt ustrojowych i moralnych. Pełniły też 
konstruktywną funkcję w burzeniu przekonań o wyższości ludów europejskich nad 
innymi narodami o odmiennej kulturze cywilizacyjnej. 

Obraz Państwa Środka w polskim oświeceniu ulegał wyselekcjonowaniu i pod-
legał funkcjonalnej interpretacji. Chinami nie interesowano się dla nich samych, 
mimo że ekscytowały egzotyką, odmiennością, tajemnicą oraz odległą i rozległą 
przestrzenią. Państwo Środka stanowiło model przestrzeni intrygującej, miejsca ide-
alnego, z którego można czerpać bogactwa materialne, wiedzę, kulturę oraz wzorce 
do naśladowania. 

Zafascynowanie oświeconych Europejczyków cywilizacją chińską umożliwiło 
oświeceniu nie tylko przewartościowanie tradycji chrześcijańskiej oraz systemów 
wartości. Ożywiło też rozwój przemysłowy (handel dalekowschodni) i estetyza-
cję życia codziennego (kolekcjonerstwo „chińskości”). W epoce tej przyswojeniu 
i upow szechnieniu uległo wiele chińskich dóbr, jak: jedwab, herbata, mandarynki, 
banany karłowate czy magnolie. 

Epoka rozumu pozostawiła w spadku następnym pokoleniom istotny materiał 
informacyjny i naukowy drukowany w opracowaniach encyklopedycznych, podręcz-
nikach geograficzno-historycznych, w oświeceniowej prasie czy w pracach o sztuce 
chińskiej. Zrodziła zainteresowanie nowymi środkami artystycznego wyrazu, jakim 
były cieszące się ogromnym zainteresowaniem „chińskie cienie.”

20 Kolekcja listów została udostępniona autorkom przez Dyrektora ARSI ks. Prof. Wiktora 
Gramatowskiego SI.

21 Odbitkę kserograficzną pierwszego rękopisu uzyskano dzięki uprzejmości Prof. dr hab. 
Krystyny Maksimowicz.
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Wpływ Chin na Europę oraz zainteresowanie Państwem Środka w Polsce przy-
gasło w epoce romantyzmu – stąd tak ważna rola oświecenia w transmisji i oswaja-
niu Dalekiego Wschodu. 

Wkroczenie na szeroki obszar badawczy, jakim są wielorakie więzi kulturowe 
polsko-chińskie, skłania do poszerzenia obserwacji i wyjścia poza epokę oświecenia. 
Wiek XX oświetlił nie tylko obecność tej problematyki w epoce rozumu, lecz nadał 
tym zainteresowaniom charakter szeroki i wielostronny. Dynamiczny wzrost publi-
kacji o Chinach jest współcześnie tendencją stałą. W całym XX wieku ukazało się 
łącznie ponad 50 pozycji poświęconych Państwu Środka. Załączony w przypisach 
wykaz publikacji tego stulecia zawiera także informację o oficynach i tworzonych 
seriach wydawniczych. Pozwala to na pewną orientację w dynamice rozwoju rynku 
książki o Chinach22.

22 M.A. Nourse, Dzieje 400000.000 narodu: Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, seria: 
„Biblioteka Wiedzy”, t. 29, Warszawa 1937; W. Jabłoński, Geneza chińskiej bibliografii a rodzaje lite-
rackie, Towarzystwo Naukowe Warszawskie: Wydział Językoznawstwa i Historii Literatury, War-
szawa 1950; W. Jabłoński, Z dziejów literatury chińskiej, Warszawa 1956; Czu Szao-Tang, Chiny: zarys 
geograficzny. Z mapą fizyczną Chin i Mongolii, tłum. W. Jabłoński, Warszawa 1958; Dzieje Chin, 
pod red. Szang Jüe, tłum. W. Rodziński, Warszawa 1960; J. Lobman, Chiny poprzez wieki, „Świato-
wid Biblioteczka Popularnonaukowa”, Warszawa 1962; J. Gernet, Chiny starożytne: od początków do 
ustanowienia cesarstwa, tłum. M.J. Künstler, Warszawa1966; L. Boulnois, Szlakiem jedwabiu, przedm. 
P. Demiéville, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1968, wyd. PWN; M. Sobeski, Sztuka egzotyczna – 
rozdział Chiny, Warszawa 1971, wyd. Arkady; M.J. Künstler, Pierwsze wieki cesarstwa chińskiego, War-
szawa 1972 wyd. Wiedza Powszechna <Współczesna Biblioteka Naukowa Omega>; M. Granet, 
Cywilizacja chińska, tłum. i oprac. M.J. Künstler, wyd. 2, Warszawa 1973, wyd. PIW; L.S. Wasil-
jew, Kulty, religie i tradycje Chin, tłum. A. Bogdański, Warszawa 1974, PIW <Seria Ceramowska>, 
Ch.P. Fitzgerald, Chiny: zarys historii kultury, tłum. A. Bogdański, Warszawa 1974, wyd. PIW, <Ro-
dowody cywilizacji>; M. Prodan, Sztuka chińska, wprowadzenie, tłum. i oprac. M.J. Künstler, 
Warszawa 1975, wyd. PWN; V.J. Sidichmienow, Chiny: karty przeszłości, tłum. A. Bogdański, War-
szawa 1978, wyd. Iskry; Sztuka chińska t.1 Od początków do dynastii T`ang, oprac. J.A. Keim, tłum. 
P. Parandowski, Warszawa 1978, wyd. Arkady <Mała Encyklopedia Sztuki; 47>; Sztuka chińska 
t. 2 Pięć dynastii i północna dynastia Sung, oprac. J.A. Keim, tłum. P. Parandowski, Warszawa 1978, 
wyd. Arkady <Mała Encyklopedia Sztuki; 48>, Sztuka chińska t.3 Południowa dynastia Sung i Jünan, 
oprac. J.A. Keim, tłum. P. Parandowski, Warszawa 1978, wyd. Arkady <Mała Encyklopedia Sztu-
ki; 49>; Sztuka chińska t. 4 Dynastie Ming i Ts`Ing, oprac. J.A. Keim, tłum. P. Parandowski, Warsza-
wa 1978, wyd. Arkady <Mała Encyklopedia Sztuki; 50>; T. Żbikowski, Legendy i pradzieje Kraju 
Środka, Warszawa 1978, wyd. Iskry; Historia nowożytna Chin, oprac. S.L. Tichwinski, tłum. M. Wol-
ska, Warszawa 1979, wyd. Książka i Wiedza; H. Adamczewska, Cudzoziemiec w Pekinie, Warszawa 
1980, wyd. Czytelnik; M.J. Künstler, Sprawa Konfucjusza, Warszawa 1983, wyd. Iskry; J. Needham, 
Wielkie miareczkowanie: nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie, tłum. I. Kałużyńska, Warsza-
wa 1984, wyd. PIW <Biblioteka Myśli Współczesnej>; L. Sickman, A. Soper, Sztuka i architek-
tura w Chinach, tłum. i oprac. M.J. Künstler, Warszawa 1984, wyd. PWN; M.J. Künstler, Mitologia 
chińska, Warszawa 1985, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; M.J. Künstler, Tradycje architektury 
chińskiej, Wrocław 1986, wyd. Centrum Biuro Wystaw Artystycznych; E. Kajdański, Architektura 
Chin, Warszawa 1986, wyd. Arkady, <Mała Encyklopedia Architektury>; W. Rodziński, Histo-
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Wraz z początkiem XXI wieku warto odnotować dalszy wzrost publikacji, co 
można łączyć z gospodarczym rozwojem Chin oraz medialnym nagłaśnianiem wy-
darzeń politycznych zaistniałych w Państwie Środka. Proces osiągnął swe apogeum 
w roku obchodów Igrzysk Olimpijskich w Chinach. I tak przed 2008 rokiem na 
polskim rynku wydawniczym ukazało się łącznie ponad czterdzieści książek z hi-
storii cywilizacji chińskiej gospodarki i polityki, nadto albumy, przewodniki i re-
portaże z podróży23. Natomiast w samym roku 2008, oprócz licznych artykułów 

ria Chin, Wrocław 1986, wyd. Ossolineum; W. Olszewski, W kręgu złotego smoka, Poznań 1987, 
wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; P. Miklós, Malarstwo chińskie, tłum. M.J. Künstler, Warszawa 
1987, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; E. Kajdański, Michał Boym: ostatni wysłannik dynastii 
Ming, Warszawa 1988, wyd. Polonia; L. Mysak, Sześć lat w Chinach, Warszawa 1988, wyd. Iskry; 
Z. Słupski, Szkice o literaturze chińskiej, Warszawa 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskie-
go; Chiny, oprac. Qi Wen, [b.m.w.] 1990, Wyd. Xinxing; V.J. Sidichmienov, Ostatni cesarze Chin, 
[Katowice] [1990], wyd. Śląsk; M.J. Künstler, Pekin, Warszawa 1991, Wydawnictwa Artystyczne 
i Filmowe, <Artystyczne stolice świata>; M.J. Künstler, Sztuka Chin, Warszawa 1991, wyd. Wie-
dza Powszechna; W. Rodziński, Historia Chin, Wrocław 1992, wyd. Ossolineum; Z. Słomkow-
ski, Pekin, Warszawa 1992, wyd. Wiedza Powszechna <Kraje, Ludzie, Obyczaje>; M.J. Künstler, 
Dzieje kultury chińskiej, Wrocław 1994, wyd. Ossolineum; R. Temple, Geniusz Chin: 3000 lat nauki, 
odkryć i wynalazków, tłum. J. Świercz, konsult. nauk. M.J. Künstler, Warszawa 1994, wyd. Ars 
Polona; M. Granet, Cywilizacja chińska, tłum. M.J. Künstler, wyd. 2, Warszawa 1995, wyd. PIW; 
Chiny, red. C. Magiera, J.-Martina Schneider, tłum. P. Cieśla, Warszawa 1995, GeoCenter <Nelles 
Guides>; K. Burski, Tradycje i sztuka kulinarna Chin, Warszawa 1995, wyd. Dialog <Uroki Orien-
tu>; J.K. Fairbank, Historia Chin: nowe spojrzenie, tłum. T. Lechowska, Z. Słupski, Gdańsk 1996, 
wyd. Marabut <Narody i Cywilizacje>; D. Walters, Mitologia Chin, tłum. W. Szkudlaczyk, Poznań 
1996, wyd. Rebis, <Mity i Legendy Świata>; M.J. Künstler, Mały słownik sztuki chińskiej, Warszawa 
1996, wyd. Dialog; C. Blunden, M. Elvin, Chiny, tłum. M.J. Künstler, Warszawa 1997, wyd. Świat 
Książki <Wielkie Kultury Świata>; M. Granet, Religie Chin, J. Rozkrut, Kraków 1997, wyd. Znak 
<Religie i Kościoły>; G. Jaszuński, Hongkong dla Chin?, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe 
PWN; M. Burdelski, W.J. Dziak, Republika Chińska na Tajwanie a ONZ, Toruń 1998, wyd. Adam 
Marszałek <Biblioteka Azji i Pacyfiku>; D. Dersin, Ch.J. Hagner, Chiny: pogrzebane królestwa, tłum. 
S. Tekieli, Warszawa 1998, wyd. Amber <Zaginione Cywilizacje, t. 2>; P. Corradini, Zakazane 
miasto: historia i zbiory sztuki, tłum. J. Guze, Warszawa 1999, wyd. Arkady; E. Kajdański, Michał 
Boym. Ambasador Państwa Środka, Warszawa 1999, wyd. Książka i Wiedza.

23 D. Davin, Mao Zedong, tłum. E. Spirydowicz, Warszawa 2000, wyd. Wiedza Powszechna, 
<Kieszonkowa Seria Biograficzna>; M.J. Künstler, Języki chińskie, Warszawa 2000, wyd. Dialog; 
M. Scarpari, Starożytne Chiny, tłum P. Kaczmarczyk, Warszawa 2000, wyd. Ars Polona; A. Cot-
terell, Chiny, tłum. M.J. Künstler, Warszawa 2000, wyd. Arkady <Patrzę, Podziwiam, Poznaję>; 
Chiny: Praktyczny przewodnik, pod red. Ch. Liou, tłum. E. Andzel, Bielsko Biała 2001, wyd. Pas-
cal; Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978–2000, pod red. K. Tomala, War-
szawa 2001, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydawnictwo TRIO; 
T. Czarnik, Starożytna filozofia chińska, Kraków 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
W. Eberhard, Symbole chińskie. Słownik. Obrazkowy język Chińczyków, tłum. R. Darda, Kraków 2001, 
wyd. Universitas; Y. Feng, Krótka historia filozofii chińskiej, tłum. M. Zagrodzki, M. Religa, Warszawa 
2001, wyd. PWN; M.J. Künstler, Mitologia chińska, Warszawa 2001, WAIF-PWN; J. Pimpaneau, Chi-
ny. Kultura i tradycja, tłum I. Kałużyńska, Wydawnictwo Akademickie DIALOG 2001; Z. Słups ki, 
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w prasie i specjalnych dodatków, opublikowano ponad dwadzieścia książek z tych 

Wczesne piś miennictwo chińskie, Warszawa 2001, wyd. Agade BIS; G. Beguin, Chiny. Rozwój społeczeń-
stwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, pod red. K. Tomala, K. Gawlikowskiego, Warszawa 
2002, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Wydawnictwo TRIO; D. Morel, Zakazane miasto: 
tajemnice cesarzy Chin, tłum. A. Choińska, Warszawa 2002, wyd. G+J Polska, <Poznać i Zrozumieć 
Świat – Focus 6>; P. Buckley Ebrey, Ilustrowana historia Chin, tłum. I. Kałużyńska, Warszawa 2002, 
wyd. Muza; M. Łochowski, Życie codzienne w Pekinie 1999–2001, Warszawa 2002, Dialog <Życie 
codzienne w miastach Orientu>; G. Menzies, 1421: rok, w którym Chińczycy odkryli Amerykę i opły-
nęli świat, tłum. R. Januszewski, Warszawa 2002, Amber <Tajemnice historii>; G. Santantonio, 
F. Loew, Lot nad Chinami, tłum A. Choińska, Warszawa 2002, wyd. G+J RBA, <Na Krańce 
Świata>; R. Słowiński, Historia Chin i Tajwanu, Warszawa 2002, Wyd. Nauk. Askon <Historia 
Krajów i Regionów Azji>; D. Harper, Chiny – przewodnik National Geographic, tłum. J. Sikora, War-
szawa 2003, wyd. G+J RBA; W. Olszewski, Chiny. Zarys kultury, Poznań 2003, Wydawnictwo 
Naukowe UAM; Chiny. Kraj niebiańskiego smoka, pod red. E.L. Shaughnessy, tłum. A.K. Maleszko, 
B. Mierzejewska, Warszawa 2004, 2006, wyd. Świat Książki; J.K. Fairbank, Historia Chin, tłum. 
T. Lechowska, Z. Słupski, Warszawa–Gdańsk 2004, wyd. Bellona, wyd. Marabut; J. Polit, Chiny, 
Warszawa 2004, wyd. Trio, <Historia Państw Świata w XX Wieku>; E. Kajdański, Chiny. Leksy-
kon. Historia, gospodarka, kultura, Warszawa 2005, wyd. Książka i Wiedza; K. Makowski, Świat we-
dług Mao Zedonga: doktrynalne podstawy chińskiej polityki zagranicznej: (1949–1976), Toruń 2005, wyd. 
Adam Marszałek <Biblioteka Azji i Pacyfiku>; Nowożytna historia Chin, pod red. R. Sławińskiego, 
Kraków 2005, Księgarnia Akademicka; E.L. Shaughnessy, Chiny. Życie legendy i sztuka, tłum. T. Ju-
rewicz, Warszawa 2005, wyd. G+J; I. Sławińska, Hu Peifang, Chińszczyzna, Toruń 2005, wyd. 
Adam Marszałek <Biblioteka Azji i Pacyfiku>; A. Bolesta, Chiny w okresie transformacji, Warszawa 
2006, Wydawnictwo Akademickie DIALOG; Chiny, pod red. J. Zaborowskiej, tłum. M. Szybisz, 
B. Rusinowska, Warszawa 2006, wyd. Media Profit Sp. z o.o., <Podróże Marzeń – Seria „Gaze-
ty Wyborczej”>; Chiny. Przewodnik kieszonkowy, tłum. D. Sadowska, Warszawa 2006, wyd. Ber-
litz; J. Goody, Kapitalizm i nowoczesność. Islam, Chiny, India a narodziny Zachodu, tłum. M. Turowski, 
Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademickie DIALOG; P. Picquart, Imperium chińskie. Historia 
i teraźniejszość chińskiej diaspory, tłum. I. Kałużyńska, Kraków 2006, Wydawnictwo Akademickie 
DIALOG <Temat Dnia>; G. Sorman, Rok Koguta. O Chinach, rewolucji i demokracji, tłum. W. No-
wicki, Warszawa 2006, wyd. Prószyński i S-ka; Taiwan, Poland, Europe in the Age of  Globalization, 
pod red. M.J. Malinowskiego, M. Burdelskiego, Toruń 2006, wyd. Adam Marszałek <Biblioteka 
Azji i Pacyfiku>; O. Weggel, Chiny, tłum. J. Koźbiał, Warszawa 2006, wyd. Cyklady; R. Bryzek, 
Z. Siewak-Sojka, Wyprawy marzeń Chiny, Bielsko Biała 2007, wyd. Pascal; W.J. Dziak, J. Bayer, Mao. 
Zwycięstwa, nadzieje, klęski, Warszawa 2007, Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, 
Wydawnictwo TRIO; Fenomen Chin. Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej chińskiej, pod 
red. M. Pietrasiak, Łódź 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; A. Kotnowski, Państwo 
Środka, Warszawa 2007, wyd. Akot; J. Lovell, Wielki Mur Chiński. Chiny kontra świat 1000 p.n.e. 
2000 n.e, tłum. G. Siwek, Warszawa 2007, wyd. Muza; W.S. Morton, Ch.M. Lewis, Chiny. Historia 
i kultura, tłum. B.S. Zemanek, Kraków 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego <Ex 
Oriente>; S.W. Mosher, Hegemon. Droga Chin do Dominacji, tłum. M. Kowalczyk, Wołomin 2007, 
wyd. Sprawy Polityczne; Na własne oczy, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2007, wyd. Adam 
Marszałek <Biblioteka Azji i Pacyfiku>; A.F. Ossendowski, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, Ło-
mianki 2007, Wydawnictwo LTW; J. Pałasiński, Kaczor po pekińs ku czyli podróż po Azji z Polską 
w głowie, Warszawa 2007, wyd. Rosner i Wspólnicy; J. Węgłowska, Pekińska wizyta, Toruń 2007, 
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samych grup tematycznych24. Rok po Olimpiadzie zaowocował również bogatą 
listą publikacji25.

wyd. Adam Marszałek <Biblioteka Azji i Pacyfiku>; A. Zwoliński, Chiny – historia, teraźniejszość, 
Kraków 2007, wyd. WAM.

24 Chiny. Dziedzictwo starożytnej cywilizacji, pod red. M. Miłaszewskiej, tłum. P. Cieśla, Warszawa 
2008, wyd. Bellona; Chiny. Ilustrowany przewodnik, pod red. B. Bell, tłum. M. Szybisz, Warszawa 
2008, wyd. Berlitz; Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania, pod red. J. Marszałek-Kawy, 
Toruń 2008, wyd. Adam Marszałek <Biblioteka Azji i Pacyfiku>; Z. Domino, Kraina Smoka. 
Chiny wczorajsze, Chiny dzisiejsze, Warszawa 2008, wyd. Studio Emka; E. Haliżak, Polityka i strate-
gia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, Warszawa 2008, wyd. Scholar <Żurawia 
Papers, z. 10>; D. Harper, Chiny. Przewodnik National Geographic, tłum. J. Sikora, Warszawa 2008, 
wyd. G+J RBA; P. Hopkirk, Obce diabły na Jedwabnym Szlaku. W poszukiwaniu zaginionych miast 
i skarbów w chińskiej części Azji Środkowej, tłum. A. Bezpiańska-Oglęcka, Warszawa 2008, Wy-
dawnictwo Akademickie DIALOG; G. Jacques, Inteligencja Chin. Społeczeństwo i mentalność, tłum. 
E. Pfeifer, Warszawa 2008, wyd. Fu Kang; P. Jasienica, Kraj nad Jangcy, wstęp. J. Rowiński, War-
szawa 2008, wyd. Prószyński i S-ka; F. Lingjuj, S. Wejming, Kultura Chin, tłum. W. Trzcińska, 
Toruń 2008, wyd. Adam Marszałek; K. Łoziński, Świat patrzy na Chiny, „Miesięcznik Znak” 
2008, 638/639 nr 7 i 8; J. Man, Wielki Mur, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Warsza-
wa 2008, wyd. Amber <Tajemnice Historii>; R. Mitter, Gorzka rewolucja, tłum. T. Białogórska, 
Warszawa 2008, wyd. PIW; R. Maciąg, Rowerem przez Chiny, Wietnam i Kambodżę, Poznań 2008, 
wyd. Zysk i S-ka; Oblicza Chin na początku XXI wieku. Historia. Polityka. Społeczeństwo, pod red. 
J. Marszałek-Kawy, Toruń 2008, wyd. Adam Marszałek <Biblioteka Azji i Pacyfiku>; M. Orze-
chowski, A. Domańska, Wolny Tybet, wolne Chiny, Warszawa 2008, wyd. Nowy Świat; Powrót 
Smoka. Marsz ku pozycji globalnego mocarstwa, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2008, wyd. Adam 
Marszałek <Biblioteka Azji i Pacyfiku>; Xiao Rundcrantz, Czerwona prokurator. Opowieść o prze-
mocy, władzy i korupcji w Chinach, tłum. D. Wencel, Katowice 2008, Wydawnictwo Videograf  II 
<Czas i Ludzie>; K. Seitz, Chiny. Powrót olbrzyma, tłum. T. Mazur, Warszawa 2008, Wydawnictwo 
Akademickie DIALOG <Dzieje Orientu>; 100 cudów Chin. Największe skarby natury i cywilizacji, 
tłum. M. Jacoby, Poznań 2008, wyd. Publicat; D. Xiaoping, Chiny na drodze reform w XXI wieku, 
tłum. J. Rowiński, Toruń 2008, wyd. Adam Marszałek <Biblioteka Azji i Pacyfiku>; Xue Xin-
ran, Dobre kobiety z Chin. Głosy z ukrycia, tłum. K. Kulpa, Warszawa 2008, Wydawnictwo W.A.B. 
<Terra Incognita>; M. Wawrzkiewicz, Kamyki z chińskiej mozaiki, Toruń 2008, wyd. Adam Mar-
szałek; A. Wetzel, Chiny, tłum. M. i K. Zawanowskie, Warszawa 2008, wyd. Arkady <Leksy-
kon>; Z. Wiktor, Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji, Toruń 2008, wyd. Adam Marszałek, 
<Biblioteka Azji i Pacyfiku>.

25 Chiny 2008, praca zb. pod red. Z. Mingwei, H. Youyi, tłum. M. Popławski, Toruń 2009, wyd. 
Adam Marszałek; B. Donald, H. Deh-Ta, Chiny DK, tłum. N. Charitonow, T. Koper, Warsza-
wa 2009, wyd. Hachette Livre, J. Fenby; Chiny upadek i narodziny wielkiej potęgi, tłum. J. Wąsiński, 
J. Wołk-Łaniewski, Kraków 2009, wyd. Znak; O. Fülling, S. Siuta, Chiny wschodnie. Pekin i Szanghaj. 
W kraju smoków, jedwabiu i herbaty, Kraków 2009, wyd. Bezdroża; J. Gittings, Historia współczesnych 
Chin. Od Mao do gospodarki rynkowej, tłum. Ł. Müller, Kraków 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; D. Harper, Chiny. Przewodnik National Geographic, tłum J. Sikora, Warszawa 2009, 
wyd. G+J; P. Hessler, Kości wróżebne, tłum. A.K. Maleszko, Warszawa 2009, wyd. Świat Książki; 
Leksykon wiedzy o Chinach współczesnych, tłum. I. Kałużyńska, Warszawa 2009, Wydawnictwo Aka-
demickie DIALOG; L. Mark, Zrozumieć Chiny, tłum. W. Falkowski, Warszawa 2009, wyd. Media 
Lazar; R. Maciąg, Rowerem przez Chiny, Wietnam i Kambodżę, Poznań 2009, wyd. Zysk i S-ka 
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W uzupełnieniu tego przeglądu chcemy zasygnalizować instytucjonalizację ba-
dań nad szeroko rozumianą kulturą i cywilizacją Chin.

W 2006 roku utworzono pierwszy w Polsce Instytut Konfucjusza w Krakowie. 
Powstał przy Uniwersytecie Jagiellońskim jako wydzielona jednostka administra-
cyjna. W 2008 roku otwarto trzy następne Instytuty: w Opolu (przy Politechnice 
Opolskiej), Poznaniu (przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza) i Wrocławiu (na 
Uniwersytecie Wrocławskim). Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego „Instytut Konfucjusza w Krakowie” oraz Stowarzyszenie Sztuki 
Orientu publikują serię Cywilizacja Państwa Środka26 oraz organizują konferencje 
poświęcone tematom chińskim27.

Instytut Konfucjusza w Opolu zaaranżował w 2010 roku dwie konferencje chiń-
skie28. Instytut Konfucjusza we Wrocławiu był gospodarzem konferencji Serica – Da 
Qin: Over 2000 years of  Sino-Western relations (21–23 października 2009).

Podjęta w niniejszym artykule współczesna refleksja nad oświeceniowym zain-
teresowaniem Chinami w Polsce uwyraźnia szerokie, autentyczne otwarcie Polaków 
w XVIII wieku na zjawiska, tematy, inspiracje i osiągnięcia płynące z Chin. Współ-
czesna kontynuacja tej otwartości wyraża się między innymi szerokim kręgiem za-
interesowań, bogatą ofertą wydawniczą i instytucjonalizacją badań nad relacjami 
polsko-chińskimi.

Summary

contemporary reFlection on enliGhtened intereSt into china in poland

The article is a review of  Polish press materials on China being published since the be-
ginning of  the twentieth century. It presents main problems raised in books concerning the 
Middle Kingdom, as well as it turns attention to aspect of  Polish-Chinese relations signaled 
during organized in Poland conferences and in occasional publishing houses.

<Człowiek Poznaje Świat>; A.F. Ossendowski, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, Poznań 2009, 
wyd. Zysk i S-ka; P.P. Pan, Z cienia Mao. Walka o duszę nowych Chin, tłum. A. Amal El-Maaytah, 
Warszawa 2009, wyd. Prószyński i S-ka; M. Wawrzkiewicz, Kamyki z chińskiej mozaiki, wyd. 2, 
Toruń 2009, wyd. Adam Marszałek; M. Robyn, Chiny i Indie. Supermocarstwa XXI wieku, tłum. 
W. Falkowski, Warszawa 2009, wyd. Media Lazar; B. Góralczyk, Chiński feniks. Paradoksy wschodzą-
cego mocarstwa, Elbląg 2010, wyd. Sprawy Polityczne.

26 M. Jacoby, Powtórzenie i falsyfikat w malarstwie chińskim, Warszawa 2009, Wydawnictwo TRIO, 
<Cywilizacja Państwa Środka>; A. Pawlak, Ogrody chińskie, Warszawa 2009, Wydawnictwo TRIO, 
<Cywilizacja Państwa Środka>.

27 China at the beginning of  the XXI century: An Interdisciplinary Faculty-Student Workshop, 
26–27.04.2010, Kraków.

28 Family and society in European and Chinese cultures, January 12–13, Opole, Wpływy chińskie w euro-
pejskiej kulturze i sztuce, 9–11 kwietnia, Guchołazy.
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Presented in the article contemporary reflection on enlightened interest into China in 
Poland reveals wide, authentic openness of  Poles in the eighteenth century to phenomenon, 
themes, inspirations and achievements coming from China. Present-day continuation of  
that openness express itself  inter alia through wide range of  interests, rich publishing offer 
and institutionalization of  research on Polish-Chinese relations.
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połączenia kulturalne. 
pokonuJąc dzieSięć tySięcy li

Od czasów wzajemnych podarunków, którymi obdarowywali się dawni władcy, 
po będące znakiem czasów nowożytnych i nowoczesnych międzynarodowe wysta-
wy kultura była i jest narzędziem dla rządzących i ich krajów, dzięki któremu można 
pokazać, kim się jest, przekazać informację o swojej pozycji/potędze i budować na 
tej podstawie długotrwałe relacje. Jednocześnie współcześnie, kiedy na pierwszy 
plan wysuwa się Realpolitik, kultura i wymiana kulturalna są postrzegane jako pożą-
dane, ale nie jako niezbędne, pozostając w cieniu narzędzi klasycznej dyplomacji, 
wymiany gospodarczej i politycznej. Nie da się jednak budować wizerunku kraju 
bez udziału kultury. Ten sektor jest ważnym składnikiem globalnej przestrzeni oraz 
strategicznym medium komunikacyjnym. Pomaga ona odmiennym historycznie 
i kulturowo regionom funkcjonować ponad podziałami geopolitycznymi, oferując 
możliwość bycia w świecie. To poprzez kulturę wskazujemy na punkty wspólne 
i cechy różnicujące oraz sięgamy po środki wzajemnego rozumienia. Kultura ma 
duży zasięg oddziaływania na zróżnicowaną i liczną publiczność, stąd też jej ogrom-
na funkcjonalność w obrębie szeroko rozumianej praktyki dyplomatycznej. Sama 
definicja kultury jest bardzo szeroka. Mieszczą się w niej podmioty instytucjonalne 
o ustalonej pozycji, ale też sztuka współczesna, spektakle, koncerty, występy zes-
połów, wydawnictwa i wiele innych niewymienianych tutaj składników1. Kultura 
to wielowiekowa przestrzeń, w ramach której kultura wysoka koegzystuje z kulturą 
popularną. Innymi słowy, kultura to różnorodność punktów widzenia, postaw i opi-
nii, odmienionych przez czas historyczny i rzeczywistość współczesną, pozwalają-
cych na poszerzanie wiedzy o innych krajach i przełamywanie stereotypów. Współ-
cześnie kultura ma do swojej dyspozycji szeroki asortyment środków; od wsparcia 
oficjalnych struktur instytucjonalnych po wykorzystywanie sieci relacji oraz umów 

1 O literaturze jako narzędziu poznawania i promowania kultury oraz o recepcji polskiej lite-
ratury w Chinach i chińskiej w Polsce pisze w tym tomie Kamila Kreft-Nowacka. W niniejszym 
opracowaniu autorka nie podejmuje też kwestii wymiany filmowej, stanowiącej ważny składnik 
ensemble wymiany kulturalnej.
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i traktatów międzypaństwowych. Od czasów nowożytnych to kultura pomagała po-
konywać dystans 10 tysięcy kilometrów dzielących Polskę i Chiny. 

Zanim jednak możliwe stanie się jej historyczne umiejscowienie w formie dwu-
stronnej wymiany kulturalnej, z polskiej perspektywy można mówić o odkrywaniu 
Dalekiego Wschodu, łączeniu działalności misjonarskiej z edukacyjną, a w kolej-
nym etapie fascynacji mitycznym Orientem i Chinami, połączonej z działalnością 
kolekcjonerską. 

Kontakty kulturalne z Dalekim Wschodem rozpoczęły się w XIII wieku wypra-
wą franciszkańskiego mnicha z Wrocławia do Imperium Mongolskiego2. W XVII 
wieku do Chin dotarł jezuicki misjonarz z Polski Michał Boym. Zapisał się w histo-
rii nie tylko jako misjonarz, ale też naukowiec i dyplomata3. 

W drugiej połowie XVII wieku na polu kultury artystycznej i umysłowej zabłys ła 
postać polskiego króla Jana III Sobieskiego. Świadectwem głębokiego zainteresowa-
nia Chinami i jego pasji kolekcjonerskiej są gabinety i zbiory chinoiserie w Pałacu w Wi-
lanowie4. Jan III Sobieski to jedyny polski monarcha, który żywo interesował się Chi-
nami i czynił starania o nawiązanie bezpośrednich kontaktów z chińskim dworem5. 

Na uwagę zasługuje też wydanie w 1815 roku nowatorskiego dzieła O sztuce 
u dawnych, czyli Winkelman polski. W jednym z rozdziałów, poświęconym architektu-
rze, malarstwu i szeroko rozumianemu chińskiemu rzemiosłu artystycznemu, autor 
Stanisław Kostka Potocki przybliżał polskiemu czytelnikowi kolejny aspekt kultury 
Chin. Jego lektura przyczyniła się między innymi do wychowania licznych poko-
leń kolekcjonerów i powstawania kolekcji sztuki chińskiej, które dzisiaj możemy 
oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie i Krakowie, Muzeum Okręgowym 
w Toruniu czy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W Chinach kwestia polska pojawiła się na początku poprzedniego stulecia. Noś-
nikiem wiedzy o naszym kraju stało się słowo i pióro najwybitniejszego chińskiego 
pisarza XX wieku – Lu Xuna. W eseju z 1907 roku odkrywał on przed chińskim 
czytelnikiem polskich pisarzy romantycznych: Adama Mickiewicza, Juliusza Sło-
wackiego i Zygmunta Krasińskiego, pisząc o nieprzerwanym oddziaływaniu ich 
spuściz ny na polskie serca. Chińskiemu pisarzowi imponowała najbardziej roman-
tyczno-patriotyczna postawa Mickiewicza, ale dostrzegał i nazywał też paralele po-
między doświadczeniem porozbiorowej Polski i dziewiętnastowiecznych Chin6. 

2 Spotkanie dwóch światów. Stolica apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku. Relacje powstałe 
w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 1993.

3 E. Kajdański, Michał Boym: Ambasador Państwa Środka, Warszawa 1999.
4 D.N. Zasławska, Chinoiserie w Wilanowie, Warszawa 2008.
5 L. Cyrzyk, Sobieski a Chiny, „Chiny” 1961, nr 6, s. 4.
6 I. Sławińska, Chińszczyzna, Toruń 2004, s. 272, Wang Yougui, „Bōlán Wénxué Hànyì Diàochá: 

1949–1999” (Badania nad chińskimi przekładami literatury polskiej), „Journal of  Guangdong Univer-
sity of  Foreign Studies” 2007, 11.
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Intensyfikacja stosunków polsko-chińskich, związana z obecnością Polonii 
w Chinach i wizytami polskich artystów w tym kraju, jest widoczna na początku 
XX wieku. W 1920 roku w Tianjinie koncertowała polska pianistka Jadwiga Zales-
ka-Mazurkowska. W latach trzydziestych XX wieku swój kunszt zaprezentowali, 
koncertując w Szanghaju, polscy Żydzi Ignacy Friedman oraz Artur Rubinstein7. 
Na początku XX wieku dotarł też do Chin polski malarz żydowskiego pochodzenia 
Dawid Haltrecht i spędził w Państwie Środka pięć lat pomiędzy 1925 a 1930 rokiem, 
przywożąc do Polski pejzaże z Mongolii i Chin8. W 1935 roku podczas swojego tour-
née po Europie gościł w Warszawie Mei Lanfang, aktor opery pekińskiej wszechcza-
sów i postać, która na trwałe zagościła w koncepcji teatru Jerzego Grotowskiego9. 
Polski dramaturg dotrze do Chin dopiero w rok po śmierci aktora w 1962 roku. 

Śledząc koleje kontaktów kulturalnych pomiędzy Polską a Chinami oraz anali-
zując dzisiejszą strategię promocji kultury chińskiej i polskiej na arenie międzynaro-
dowej, jesteśmy świadkami przemiany, jaka dokonała się w kontaktach ze światem 
zewnętrznym w wydaniu Chińskiej Republiki Ludowej i Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wymiana kulturalna odbywająca się na szczeblu międzypaństwowym i angażu-
jąca do tego celu środki instytucjonalne stała się możliwa dopiero po nawiązaniu 
oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chińską Republiką Ludową 
a Polską Rzecząpospolitą Ludową. Nastąpiło to w tydzień po proklamowaniu 1 paź-
dziernika 1949 roku Chińskiej Republiki Ludowej. Podczas oficjalnej wizyty, której 
przewodniczył Guo Moruo, podpisano 3 kwietnia 1951 roku w Warszawie umowę 
o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Lu-
dową. Weszła ona w życie na mocy ustawy z dnia 30 października 1950 roku10. Ko-
lejną umowę o współpracy kulturalnej i naukowej zawarto w 1986 roku w Pekinie11. 
Przedłużana automatycznie co pięć lat obowiązuje do dziś.

Historia dowodzi, że w pierwszym czterdziestoleciu kulturalne potrzeby rządzą-
cych i rządzonych pozostawały w cuglach polityki i ideologii zgodnie z przekona-
niem, że założenia ideologiczne i polityka są jak naczynia połączone i nie można ich 
rozdzielić. Począwszy od wczesnych lat pięćdziesiątych, wymiana między obydwoma 

7 Xu Buzeng, Jews and the Musical Life of  Shanghai, [w:] The Jews of  China, vol. 1: Historical and 
Comparative Perspectives, pod red. J. Goldsteina, Hong Kong 1999.

8 W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się kolekcja jego prac.
9 Z. Osiński, Mei Lanfang w Warszawie, 1935, „Notatnik Teatralny” 1997, nr 1 (14). Więcej 

o Mei Lanfangu i jego recepcji w Polsce w: Mei Lanfang. Mistrz Opery Pekińskiej, pod red. E. Gu-
derian-Czaplińskiej, G. Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Po-
szukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.

10 Dz.U. Nr 14, poz. 84. Umowa ta została zawarta na pięć lat, z możliwością jej automatyczne-
go przedłużania o pięcioletnie okresy. Obowiązywała ona do 1986 roku, z przerwą przypadającą 
na czasy rewolucji kulturalnej, kiedy to została zawieszona na prośbę strony chińskiej.

11 Dz.U. Nr 31, poz. 222. Umowa została podpisana z inicjatywy strony chińskiej i ratyfikowa-
na pod koniec 1987 roku.
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krajami miała charakter ideologiczny, podporządkowany jasno określonemu celowi 
budowania nowej, międzynarodowej kultury socjalistycznej. Działalność kulturalna 
tego okresu miała charakter ludyczny i była nastawiona na masowego odbiorcę. 
Ściśle podlegała uwarunkowaniom i wydarzeniom politycznym, a ich konsekwencje 
dały znać o sobie po raz pierwszy w latach 1956–1958 poprzez osłabienie więzi 
kulturalnych, co było związane z wydarzeniami na Węgrzech, a w fazie późniejszej 
poprzez zawieszenie oficjalnej współpracy w czasie rewolucji kulturalnej. Dynamika 
i skala wzajemnej współpracy były jednak imponujące. Zespoły ludowe, taneczne, 
akrobatyczne, trupy teatralne liczące od kilkudziesięciu do kilkuset osób gościły 
u siebie obydwie sygnatariuszki porozumienia o współpracy. W 1951 roku na mie-
sięcznym tournée po Polsce przebywał 212-osobowy Chiński Młodzieżowy Zespół 
Pieśni i Tańca. W 1953 roku na chińskiej scenie zaprezentował się zespół „Ma-
zowsze”, zyskując uznanie i sympatię chińskiego widza, by powrócić do Chin jesz-
cze dwukrotnie – w 196012 i ponownie w 1984 roku. W 1985 roku monumentalny 
spektakl Deszcz Kwiatów na Jedwabnym Szlaku przywiózł do Polski Chiński Górniczy 
Zespół Artystyczny, a w kolejnym roku wystąpił w Sosnowcu i Zakopanem Ludowy 
Zespół Pieśni i Tańca z Prowincji Hunan.

Ważnym filarem współpracy była także muzyka poważna. Obchodzony w 1960 
roku, w stuletnią rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, Rok Chopinowski pokazał, 
jak wielu zwolenników ma w Chinach muzyka polskiego kompozytora. W Polsce 
w V Konkursie Chopinowskim wziął udział Fu Cong, zajmując trzecie miejsce. 
W kolejnym konkursie udział brało trzech chińskich pianistów, z których Li Ming-
chan zajął czwarte miejsce. Po długiej przerwie na X festiwalu pojawili się znowu 
chińscy pianiści. Jego XIV edycję wygrał Chińczyk Li Yundi. W 1986 roku w Peki-
nie otworzono wystawę poświęconą życiu Chopina. Dwa lata później na sześcio-
koncertowym tournée w Chinach przebywało Chopin Trio. 

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte to też wyjazdy koncertowe polskich pianis tów, 
a wśród nich na przykład Tadeusza Żmudzińskiego. W 1988 roku na tournée w Chi-
nach koncertowała orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą K. Korda i T. Stru-
gały oraz pianista Piotr Paleczny. Po podpisaniu pierwszej umowy o współpracy 
kulturalnej na pobyty studyjne do Chin wyjechali polscy artyści A. Strumiłło, T. Ku-
lisiewicz13 czy J. Panek. W ich twórczości wyraźne są wpływy chińskiej ikonografii 
oraz technik drzeworytu i monochromatycznego malarstwa tuszem14. W 1962 roku 
na stypendium w Chinach przebywał Jan Tarasin. W 1963 na wymianę do Polski 

12 Jan Rowiński pisał w miesięczniku „Chiny” 1960, nr 4, że występy Mazowsza odbiły się 
szerokim echem w prasie chińskiej „Renmin Ribao” i „Beijing Wangbao”. 

13 M. Kałuski, Polacy w Chinach, Warszawa 2001.
14 Prace tych artystów kolekcjonuje Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.



Połączenia kulturalne. Pokonując dziesięć tysięcy li 195

przyjechał Luo Kongliu, który namalował w naszym kraju takie obrazy olejne, jak 
Deszcz i Widok z Kasprowego15.

W 1961 roku odwiedził Polskę Chiński Centralny Teatr Opery i Baletu, wysta-
wiając w Polsce dwie sztuki – Czarodziejską Latarnię oraz Pagodę Lei Fenga. W latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych chińskie dramaty zawitały na deski polskich te-
atrów. W warszawskim Teatrze Dramatycznym wystawiono Burzę Cao Yu, w Rze-
szowie w Teatrze im. H. Siemaszkowej Opowieść o Kole Kredowym Li Xingdao, nato-
miast w Szczecinie pokazano Królewskiego Doradcę Guo Moruo16. Teatralna wymiana 
lat osiemdziesiątych to między innymi występy zespołu Opery Pekińskiej w Warsza-
wie i Gdyni w 1985 roku. 

Obrazu wymiany kulturalnej pierwszego czterdziestolecia dopełniają wystawy. 
Wiele z nich to jednakże pokazy kopii i plansz o niewielkiej wartości poznawczej 
i merytorycznej, sięgających po klisze i schematycznie realizowanych. Warto jednak 
zwrócić uwagą na kilka z nich. W 1959 roku Muzeum w Krakowie zaprezentowało 
wzbogaconą dobrym katalogiem kolekcję ceramiki. W 1960 roku Zachęta zaprosiła 
polskiego widza na wystawę Współczesnej grafiki chińskiej i po raz kolejny w 1986 roku 
na wystawę malarstwa chińskiego. W 1963 roku w Chinach pokazano polski plakat 
i ilustracje książkowe. W 1986 roku Muzeum Azji i Pacyfiku zorganizowało w Gale-
rii Narodowej w Pekinie17 wystawę tematyczną Orient w plakacie polskim.

Ostatnie dziesięciolecie XX wieku upłynęło pod znakiem przemian. Bezpo-
średnie przełożenie na charakter wymiany kulturalnej miały wydarzenia 1989 roku 
w Polsce i w Chinach, czyli zmiany systemowe w naszym kraju oraz wydarzenia 
na placu Tiananmen. Chiny zmieniała też nieodwracalnie, pod względem ekono-
micznym i kulturalnym, realizacja założeń polityki „otwarcia i reform”, prowadzona 
systematycznie od 1978 roku. Ideologiczne przesłanki promocji kultury ustąpiły 
miejsca bardziej pragmatycznemu podejściu do niej. Zmieniła się też sytuacja w sek-
torze kultury w Polsce. Niezależne inicjatywy kulturalne stały się alternatywą dla 
scentralizowanego i opierającego się na instytucjach państwa modelu kultury. We 
wczesnych latach dziewięćdziesiątych, kiedy oficjalna współpraca międzynarodo-
wa była realizowana w cieniu wydarzeń 4 czerwca 1989 roku, kulturalne interakcje 
między Polską a Chinami otworzyły nowe przestrzenie do debaty i dialogu, inten-
syfikując działania w jej alternatywnym obiegu, niezwiązanym z oficjalną polityką 
kulturalną obydwu państw. Na scenie wymiany kulturalnej pojawili się nowi akto-
rzy, których inicjatywy przyczyniły się do nawiązania wzajemnych kontaktów i par 
extension zacieśniania związków, budowania porozumienia oraz kreowania popytu 
na uczestnictwo w wydarzeniach związanych z kulturą obydwu krajów. Można po-

15 „Chiny” 1962, nr 11.
16 Wydarzenia teatralne szczegółowo opisuje Zbigniew Osiński, Polskie kontakty teatralne z Orien-

tem w XX wieku, Gdańsk 2008.
17 Najważniejszej instytucji wystawienniczej Chin tego okresu.
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wiedzieć, że przełomową inicjatywą, antycypującą światowe trendy, była wystawa 
Conversation zrealizowana w październiku 1992 roku w Łodzi w międzynarodowej 
prowizorycznej wspólnocie artystycznej Muzeum Artystów18. Założeniem orga-
nizatorów było udostępnienie młodej chińskiej emigracji artystycznej przestrzeni 
Muzeum Artystów oraz nawiązanie, podczas wspólnego działania artystycznego, 
dialogu. Do Łodzi przyjechali Gu Wenda, Zhang Jianjun, Zhang Wei, Ma Kelu, 
Yong Jiechang, Yang Peiming, Zhu Jinshi i Qin Yufen. W wystawie wziął też udział 
mieszkający w Polsce Shun Yufan. W rezultacie działań powołano The Chinese Provi-
sional Museum for Contemporary Art In Exile pod auspicjami Muzeum Artystów w Ło-
dzi. Chińscy uczestnicy zostawili wszystkie zrealizowane na miejscu prace. Sam akt 
powołania Muzeum i przybicia tablicy upamiętniającej wydarzenie był obietnicą 
powołania w przyszłości Pierwszego Chińskiego Muzeum Sztuki Współczesnej. 
W planach organizatorów i artystów było pokazanie w przyszłości kolekcji oraz 
tablicy upamiętniającej w Chinach. Telewizja Polska zrealizowała też film dokumen-
tujący to wydarzenie.

Sześć lat później, w 1998 roku w Zachęcie otwarto wystawę chińskiej sztuki 
współczesnej o zupełnie odmiennym charakterze. W Narodowej Galerii Sztuki po-
kazano 160 obrazów chińskich artystów namalowanych w pierwszej połowie lat 
dziewięćdziesiątych. Kuratorowana przez Dietera Ronte i Waltera Smerlinga, dob-
rze merytorycznie przygotowana wystawa Chiny – Malarstwo Współczesne, przyjechała 
do Warszawy z Bonn19. 

W 1996 roku w Chinach, w Pekińskiej Galerii Yan Huang, krakowski Bunkier 
Sztuki przygotował kolejną odsłonę polskiego plakatu, zatytułowaną Sto lat polskiej 
sztuki plakatu, potwierdzającą, że Polska to nie tylko ojczyzna Chopina, ale też ko-
lebka dwudziestowiecznej grafiki i plakatu.

W teatrze, dzięki aktywności Edwarda Wojtaszka, polska publiczność mogła 
zobaczyć wyreżyserowane przez niego sztuki milenijnego noblisty Gao Xingjiana 
– Ucieczkę20 i Na krawędzi życia. Na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu w 1994 
roku grano pierwszą, a w 1995 roku w Teatrze Miejskim w Gdyni drugą z wymie-
nionych sztuk. Rangę pierwszego wydarzenia podniosła obecność Gao Xingjiana 
na poznańskiej premierze.

Wydarzenia te, nieobjęte programem oficjalnej współpracy, były wynikiem dzia-
łalności podmiotów prywatnych, ale też dużych, państwowych instytucji. Wzbogaci-
ły one polsko-chiński program kulturowego dialogu. Ich rola i działania podejmowa-
ne w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku staną się, obok wymiany bezpośredniej 

18 Muzeum Artystów. Międzynarodowa prowizoryczna wspólnota artystyczna, katalog zbiorczy, 
Łódź 1997.

19 China – Zeitgenössische Malerai, katalog wystawy, Bonn 1996. Katalog z tekstami Dietera Ronte 
i Li Xiantinga.

20 Sztuka związana z wydarzeniami 1989 roku.
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między instytucjami, uzupełnieniem programu oficjalnej wymiany wynikającej z re-
alizowania dwustronnych porozumień o współpracy kulturalnej, którą obydwa kraje 
podpisywały na kolejne dwuletnie cykle w 1992, 1994, 1998, 2004 i 2007 roku21.

Filarem kulturalnej obecności Polski w Chinach, ale też Chin w Polsce, jest od 
początku XXI wieku muzyka. Podczas Pekińskiego Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego w 2000 roku wystąpił stuosobowy chór Teatru Wielkiego pod batu-
tą Antoniego Wita i Krzysztofa Pendereckiego22. W repertuarze zaprezentowano 
dzieło o charakterze oratoryjnym Siedem Bram Jerozolimy K. Pendereckiego. W ko-
lejnej edycji festiwalu zespół Teatru Wielkiego pod dyrekcją Jacka Kasprzyka23 wy-
stąpił z inscenizacją opery Nabucco. W 2000 roku z występami w Pekinie, Szanghaju 
i Nankinie gościła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej z udziałem Pio-
tra Palecznego i Izabeli Kłosińskiej. Na przełomie 2006 i 2007 roku koncertowała 
w chińskiej stolicy Orkiestra Polskiego Radia. 

W 2003 roku Chińska Orkiestra Filharmoniczna pod batutą Long Yu i J. Kas-
przyka koncertowała z mieszanym polsko-chińskim repertuarem w Operze Naro-
dowej w Warszawie. W kolejnym roku na zaproszenie Teatru Dramatycznego wy-
stąpił Narodowy Teatr Opery Pekińskiej z Księżniczką Turandot i Bohaterkami z Rodu 
Yang. Na IX Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira” w Rybniku 
można było posłuchać Orkiestry Dętej Baogang z Szanghaju. W warszawskim fes-
tiwalu Perkusja 2000 wzięła udział Orkiestra Dęta Prowincji Yunnan24. Tematem 
48 Edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień 
była prezentacja muzyki kompozytorów Azji. Na festiwalu zabrzmiały utwory Xiao 
Songa, Xu Yi oraz Chen Quganga.

W kolejnych latach polskie i chińskie zespoły ludowe, muzyczne, taneczne goś-
ciły na scenach obydwu krajów. W 2000 roku przyjechał z gościnnymi występami 
do Polski między innymi Zespół Pocztowców z Miasta Wuhan, rok później Zespół 
Pieśni Ludowej z Prowincji Hunan. W 2004 roku w Chinach występował zespół 
„Mazowsze”, a w 2006 roku Zespół Pieśni i Tańca Śląsk25. 

Od 2004 roku reaktywowano formułę sezonowej promocji w postaci Dni Kul-
tury odbywających się z reguły w stołecznych miastach obydwu krajów. Do dnia 

21 W protokołach między Ministerstwem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Kul-
tury Chińskiej Republiki Ludowej z 2004 i 2007 zawarto porozumienie o organizowaniu przez 
strony Dni Kultury i odpowiednio Festiwali Kultury. 

22 Polski kompozytor jest od 1998 roku doradcą tego międzynarodowego festiwalu. Zasiada 
również w radzie programowej Centrum Sztuki Orientalnej w Szanghaju. Od 2000 roku regular-
nie występuje jako gościnny dyrygent Chińskiej Orkiestry Filharmonicznej. 

23 Od 2004 roku współpracuje z China Pilharmonic Orchestra i Guangzhou Symphony Or-
chestra.

24 http://www.chinaembassy.org.pl/chn/wh/t128106.htm (data dostępu: 22.02.2009).
25 Ibidem.
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dzisiejszego odbyły się po dwie edycje Dni. Ich programy zdominowała muzyka 
w dużym formacie. Podczas pierwszej edycji Dni Kultury Polskiej w Pekinie w 2005 
roku, w sali koncertowej Zakazanego Miasta rozbrzmiały utwory Chopina, Grażyny 
Bacewicz, Wojciecha Killara czy Mikołaja Góreckiego. Przed pekińską publicznością 
wystąpili też Tomasz Stańko, Michał Urbaniak i Leszek Możdżer. Wizualną antyte-
zę wyszukanego programu muzycznego stanowiła wystawa Mistrzowie Polskiego 
Rękodzieła otwarta w chińskim Narodowym Muzeum Sztuki. Podczas obchodów 
Dni w pekińskim Gaju Międzynarodowej Przyjaźni odsłonięto popiersie Ignacego 
Pendereckiego. W programie z 2008 roku znalazły się koncerty i recitale Jacka Kor-
tusa, Wojciecha Michniewskiego, Leszka Możdżera i Trio Andrzeja Jagodzińskiego. 
W związku z ogłoszoną przez rząd chiński żałobą narodową po tragicznym trzęsie-
niu ziemi w Sichuanie większość koncertów odwołano.

W 2006 roku podczas Dni Kultury Chińskiej w Polsce wystąpił Zespół Tańca 
Nowoczesnego z Guangzhou ze spektaklem O Kaligrafii oraz Żeński Zespół Mu-
zyczny z prowincji Sichuan w tradycyjnym chińskim repertuarze. Odbyły się też 
koncerty pianistów Huang Yamen i Tang Xiaolianga, którzy zaprezentowali mię-
dzy innymi muzykę Chopina. Tego samego roku, poza programem Dni otworzono 
w Muzeum Narodowym w Warszawie najciekawszą ekspozycję dawnej sztuki chiń-
skiej Piękno i Rytuał, na której zaprezentowano 60 oryginalnych naczyń brązowych. 
Wystawa ta, opatrzona rzetelnie opracowanym katalogiem, była wynikiem współ-
pracy Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Pekinie26.

Dni Kultury Chińskiej w 2009 roku miały dwa geograficzne punkty ciężkości. 
Zorganizowane przez stronę chińską koncerty Chińskiej Radiowo-Filmowej Orkies-
try Symfonicznej odbyły się w Operze Narodowej w Warszawie i w Filharmonii im. 
Karola Szymanowskiego w Krakowie. W stolicy na Zamku Królewskim otwarto 
wystawę Chińscy mistrzowie tuszu, tusz we współczesnej sztuce Państwa Środka.

Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku to też zapis ożywionej wymiany kulturalnej 
na polu sztuk wizualnych. Nowa wizytówka Chin – sztuka współczesna – znalazła 
się w programach liczących się polskich galerii i muzeów oraz na festiwalach sztu-
ki. Współpraca polskich i chińskich kuratorów otworzyła również przed polskimi 
artys ta mi drzwi chińskich instytucji. 

W 2003 roku w II Międzynarodowym Festiwalu Inner Spaces Breaking Silence 
wzięli udział rzeźbiarze Xiang Jing i Qu Guangci oraz artysta multimedialny Liu 
Guangyun. W tym samym roku w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, w BWA 
w Bydgoszczy i Bielsko-Białej oraz Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi zaprezento-
wano wystawę prac sześciu chińskich malarzy współczesnych zatytułowaną Sześć 

26 Piękno i Rytuał. Starożytne brązy chińskie ze zbiorów chińskiego Muzeum Narodowego w Pekinie, 
MNW, 2006, katalog wystawy.
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pociągnięć pędzla27. W grudniu tegoż roku w warszawskiej Zachęcie otwarto wystawę 
Nowa strefa. Sztuka chińska. Kuratorka Maria Brewińska zaprosiła do udziału w niej 
artystów o międzynarodowej renomie, którzy w Warszawie pokazali prace z zakresu 
malarstwa, rzeźby, fotografii oraz instalacji i video. Wystawa uzyskała finansowe 
wsparcie Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej28. Chińską sztukę mogli po raz 
kolejny oglądać polscy widzowie na otwartej w 2004 roku w BWA w Bydgoszczy 
wystawie Chinaart 29. 

Przykładem konsekwentnej wymiany kulturalnej jest wieloletnia współpraca na-
wiązana w 2003 roku pomiędzy Tomaszem Wendlandem, ówczesnym dyrektorem 
If  Museum Inner Spaces a Gu Zhengqingiem, ówczesnym głównym kuratorem Du-
olun Museum of  Modern Art w Szanghaju. Pierwsze efekty współpracy kuratorów 
można było oglądać na wystawie Facing Nature w Poznaniu oraz międzynarodowej 
wystawie Oda do radości w Shenghua Art Center w Nankinie. Na wystawie pokazano 
między innymi prace Piotra Kurki i Izabeli Gustowskiej30. W 2005 roku na zaprosze-
nie IF Museum Inner Spaces przyjechał Gu Zhengqing z wystawą Back to the Future, 
z udziałem 11 artystów z Chin kontynentalnych. Kolejnym etapem współpracy było 
zorganizowanie w szanghajskim muzeum Duolun wystawy Dwie Azje i Dwie Europy, 
rozszerzającej tę polsko-chińską inicjatywę o kontekst międzynarodowy. W Muzeum 
Duolun można było zobaczyć prace takich polskich artystów, jak Artur Grabowski, 
Izabela Gustowska, Konrad Kuzyszyn i Jacek Staniszewski31.Temat tego globalnego 
kontekstu był kontynuowany podczas Asia-Europe Mediations32. Na wystawę, którą 
otwarto w Muzeum Narodowym w Poznaniu, chiński kurator Shen Qibin zaprosił 
wielu chińskich artystów, między innymi Wu Gaozhonga i Song Donga. Poznań-
ska, polska i międzynarodowa publiczność po raz kolejny mogła odkrywać chińską 
sztukę współczesną podczas Mediations Biennale w 2008 roku. Jednym z trzech 
kuratorów imprezy był znany już w Poznaniu Gu Zhengqing, który zaproponował 
wystawę zatytułowaną Identity and Tolerance33, otwierającą nową perspektywę refleksji 
na temat Chin i ich obecności w świecie. Rok później w Halu Wielkim CK Zamek 

27 Kuratorem projektu była Elżbieta Middel-Grochowska. Sześć pociągnięć pędzla, Galeria Arse-
nał, Poznań 2003, katalog wystawy.

28 Nowa Strefa. Sztuka Chińska, New Zone. Chinese Art, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2003, 
katalog wystawy.

29 Dużej prezentacji sztuki chińskiej pokazywanej też w Museum Küppersmühle Sammlung 
Grothe w Duisburgu, Museo Arte Contemporanea w Rzymie oraz Ludwig Museum w Buda-
peszcie, http://www.galeriabwa.bydgoszcz.pl/info-ver.php?id=75&idm=1&lit= (data dostępu: 
27.02.2010).

30 Zhou Jing, Yi yu Tong – „Mumaji” dao „Huangle”, „Yishu Dangdai” 2004, t. 3, nr 1, s. 87-90.
31 Two Asias and Two Europas, Duolun Museum of  Modern Art, Shanghai 2005, katalog wystawy.
32 Asia-Europe Mediations, Contemporary Asian and European Art, Muzeum Narodowe, Poznań 

2006.
33 Wystawa pokazywana była w CK Zamek, Mediations Biennale, Poznań 2008, katalog wystawy.
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znów zagościły w ramach projektu Fataurbana sztuka i kultura chińska. Projekt ten 
obejmujący wystawę fotografii Weng Fena oraz cykl wykładów i projekcji filmowych 
został zrealizowany we współpracy CK Zamek i Instytutu Konfucjusza34.

Poznański ośrodek jest jednym z czterech otwartych w Polsce Instytutów Kon-
fucjusza. Pozostałe trzy znajdują się w Krakowie, Opolu i Wrocławiu. Te inicjo-
wane na całym świecie, począwszy od 2004 roku, instytucje są nowym narzędziem 
chińskiej dyplomacji oraz przykładem na wykorzystanie kultury do propagowania 
wiedzy i znajomości Chin za granicą. Instytuty Konfucjusza są częścią jedenastego 
planu pięcioletniego, który przewiduje większą obecność chińską na międzynaro-
dowym rynku ofert kulturalnych oraz szerszego projektu wykorzystania kultury do 
budowania nowego wizerunku Chin i realizowania założeń soft power w relacjach 
z zagranicą. 

Polska polityka kulturalna wobec Chin, pomimo pewnej konsekwencji w promo-
waniu Polski, z powodu ograniczeń finansowych jest skazana na schematyczność. 
Widoczny jest też brak ogólnej strategii, która umożliwia przemówienie jednym, 
silnym głosem oficjalnych programów oraz inicjatyw kulturalnych podmiotów pry-
watnych i międzyinstytucjonalnych.

Wsparciem dla kulturalnej obecności Polski w tym strategicznym dla świata kraju 
ma szanse stać się powołany w 60 rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych 
między krajami Instytut Polski z siedzibą w Pekinie.

Nowy rozdział dla polskiej kultury w Państwie Środka może też otworzyć tego-
roczne Expo w Szanghaju. Projekt polskiego pawilonu już zyskał uznanie w oczach 
Chińczyków. Przypadająca w tym samym roku 200 rocznica urodzin Fryderyka 
Chopina jest też doskonałą okazją do promowania Polski. Zaplanowany w ramach 
obchodów Roku Chopinowskiego w Chinach, w parku Sun Yat-sena przed odsło-
niętym w 2007 roku pomnikiem Chopina autorstwa wykształconej w Polsce chiń-
skiej rzeźbiarki Lu Pin, plenerowy koncert na 100 fortepianów z udziałem Lang 
Langa stanie się, miejmy nadzieję, nie tylko show jednego aktora, ale przede wszyst-
kim mocnym akcentem polskim na koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku.

Summary

cultural linkS. overcominG ten thouSand li

The article presents a problem of  Polish-Chinese cultural exchange which became pos-
sible after those two countries has entered into official diplomatic relations. On 3 April 1951 
in Warsaw between Poland and People’s Republic of  China there was signed an agreement 
on cultural cooperation that entered into force on basis of  act of  law dated 30 October 

34 W przygotowaniu jest kolejna edycja projektu. Na wystawie (nie)obecności pokazane zosta-
ną prace artystycznego duetu z Pekinu – Muchen i Shao Yinonga. 
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1950. The next agreement on cultural and scientific cooperation was signed in Beijing in 
1986. It is prolonged every five years and still remains in force.

The article is a synthetic review of  cultural initiatives taken by both parties in field of  
Polish-Chinese relations. Cultural cooperation is seen on every ground of  culture: painting 
(within that cooperation artists go on scholarships), theatre (e.g. polish spectacles presenting 
play of  Gao Xingijana), compositions (inter alia concerts of  Masovia in China, participation 
of  Chinese pianist in concerts dedicated to Mozart), graphic and poster, organization of  
exhibitions (e.g. exhibition titled Conversation, that took place in Lodz, in which participated 
artists from Poland and China). A lot of  abovementioned activities is undertaken within 
Days of  Culture organized by both parties – Polish and Chinese - to promote the coun-
tries. Institutes of  Confucius that are established all over the world are significant mean of  
Chinese culture promotion and device of  Chinese diplomacy. Four of  them are located in 
Poland and more are planned.
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w przyJaźni polSko-chińSkieJ rozkwitła moJa młodość

Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że rok 2009 był naprawdę dobrym ro-
kiem, ponieważ obchodziliśmy wtedy 60. rocznicę nawiązania stosunków dyplo-
matycznych między Chinami a Polską. Na początku 1950 roku została podpisana 
umowa o współpracy kulturalnej, była to pierwsza z umów międzynarodowych, 
którą podpisał rząd chiński z rządami zaprzyjaźnionych państw. Na jej mocy Chiny 
zaczęły wysyłać na studia do Polski studentów wybranych z uniwersytetów w całym 
kraju, a Polska wysyłała swoich studentów do Chin. Szczęśliwy zbieg okoliczności 
sprawił, że w roku 2009 przypadła także 55. rocznica mojego pierwszego przyjazdu 
do Polski i początku mojego romansu z polską literaturą.

Przed wyjazdem do Polski studiowałam filologię chińską na Uniwersytecie Wu-
hańskim. Wybrałam ten kierunek, gdyż już w gimnazjum nieraz publikowałam wier-
sze i eseje w miejscowych czasopismach, a moim skrytym marzeniem było zdobycie 
laurów za pisarstwo. Uniwersytet Wuhański znajduje się u podnóża gęsto zalesionej 
góry Luo Jia nad ogromnym jeziorem. Kampus uniwersytetu jest znany z prze-
pięknych krajobrazów, nazywano go miasteczkiem-ogrodem, rezerwatem przyro-
dy. Właśnie podczas studiów na tym uniwersytecie po raz pierwszy zetknęłam się 
z literaturą polską. Zupełnie przypadkiem trafiłam na wiersz Adama Mickiewicza 
Oda do młodości. Wiersz ten był jednym z nielicznych wówczas przetłumaczonych na 
chiński polskich utworów. Przeczytałam i byłam tak zafascynowana buntowniczym 
duchem tego wiersza, że od razu zapamiętałam i recytowałam przed kolegami:

Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy;
Młodości! dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
W rajską dziedzinę ułudy:
Kędy zapał tworzy cudy,
Nowości potrząsa kwiatem
I obleka w nadziei złote malowidła.

Potem koledzy, którzy słuchali tego fragmentu, także przeczytali cały wiersz 
i podziwiali talent Mickiewicza. To była moja pierwsza „promocja” literatury pol-
skiej w Chinach. Nic więc dziwnego, że gdy zdałam egzamin kwalifikacyjny na stu-
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dia za granicą, mając do wyboru Czechy, Rumunię, Węgry, Albanię i Polskę, bez 
namysłu wybrałam tę ostatnią. Wiedziałam także, że Polska miała wielkiego astro-
noma Mikołaja Kopernika, wielką uczoną Marię Skłodowską-Curie oraz wielkiego 
kompozytora Fryderyka Chopina. Kraj, który wydał tyle znakomitych osobistości, 
musiał być zadziwiający.

Los sprawił, że Ministerstwo Oświaty zaakceptowało mój wybór, tak więc pod 
koniec sierpnia 1954 roku pojechałam do Polski na studia. W grupie było nas sie-
demnaścioro, dwie dziewczyny i piętnastu chłopców. Każdy z nas miał wyznaczony 
kierunek studiów; pięcioro miało pójść na polonistykę, dwoje na dyplomację, inni 
mieli studiować historię, medycynę lub budowę okrętów. Tylko jeden był wybitnie 
uzdolniony matematyczno-fizycznie, nie wyobrażał sobie innego kierunku studiów, 
wybrał więc fizykę jądrową. Nie podejrzewałam wtedy, że Polska, a szczególnie ję-
zyk polski stanie się tak ważną częścią mojego życia, zwłaszcza że z fizykiem tym 
miała mnie połączyć miłość dozgonna.

Pojechaliśmy specjalnym pociągiem, do którego wsiadło ponad 2000 studentów 
jadących do Związku Radzieckiego i ówczesnych państw socjalistycznych Europy 
Wschodniej. Był to pociąg radziecki, okrutnie brudny, cuchnący śmieciami, wszę-
dzie latały muchy i komary; żeby jakoś przetrwać tę podróż, musieliśmy przez dwa 
dni robić generalny porządek.

Pierwszego dnia pobytu w Polsce byłam załamana, gdy po ośmiodniowej po-
dróży pociągiem, wysiadłszy w Warszawie, zobaczyłam miasto, w którym wciąż 
straszyły powojenne ruiny. Szczególnie przygnębiające wrażenie zrobił na mnie uni-
wersytet przy Krakowskim Przedmieściu. Był bardzo mały, znacznie mniejszy od 
uniwersytetu w moim rodzinnym mieście Wuhan. Gdy zaprowadzono nas do chiń-
skiej ambasady, powiedziałam, że wolałabym wracać do kraju. Na szczęście, nikt 
nie wziął tego poważnie. Później dowiedziałam się, że różne wydziały Uniwersytetu 
Warszawskiego są rozmieszczone w wielu miejscach, a pod względem liczebności 
studentów i profesorów ma on przytłaczającą przewagę nad Uniwersytetem Wu-
hańskim i doświadczyłam takiego szoku z powodu różnicy kulturowej, że długo nie 
mogłam odżałować swego niemądrego postępowania w ambasadzie.

Pierwszy rok studiów wszyscy spędzili w taki sam sposób – mieliśmy intensywny 
kurs języka polskiego, uczyliśmy się po nocach. Jednak zdrowie mi nie dopisywało, 
zdarzały mi się omdlenia, więc przewieziono mnie do Kliniki Akademii Medycznej, 
w której leżałam przez 20 dni. Pani doktor, która mnie leczyła, w roku 1952 praco-
wała w Korei Północnej, w zespole sanitarnym podczas wojny antyamerykańskiej. 
Potem wraz z rannymi żołnierzami wróciła do Pekinu, pracowała w chińskim szpi-
talu przez trzy miesiące i nabrała szczerej sympatii do Chin, dlatego zaopiekowała 
się mną z matczyną troskliwością. Powiedziała mi, że mam poważną anemię, a le-
czenie wymaga wielu transfuzji krwi. Byłam strasznie zdenerwowana, znalazłam się 
tak daleko od kraju, a wśród moich kolegów nikt nie miał takiej grupy krwi jak ja. 
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Pani doktor uspokoiła mnie, żartując, że znalazła świetnego honorowego krwio-
dawcę, studenta z Politechniki Warszawskiej, chłopaka bardzo zdrowego, mądrego 
i przystojnego. Nie tylko będę wyleczona z anemii, ale po latach, jak wyjdę za mąż, 
będę miała mądrych potomków. Tak więc na początku swoich studiów zaciągnęłam 
już dług wdzięczności wobec Polski, która uratowała mi życie, a w moich żyłach 
płynie polska krew!

Dobroduszna pani doktor skierowała mnie na dalszą rekonwalescencję do sana-
torium w Inowrocławiu. Tam znowu znalazłam się w otoczeniu gościnnych i życzli-
wych ludzi, którzy spełniali każde moje życzenie, przyrządzali sute i pożywne posiłki, 
dogadzając moim kaprysom i zachciankom. Słowem, czułam się tam rozpieszczaną 
jedynaczką jak w domu u rodziców. Pracownice sanatorium towarzyszyły mi w spa-
cerach po parku i po mieście, uczyły mnie języka polskiego, tolerując moją łamaną 
polszczyznę, wlewając mi w serce otuchę. Coraz bardziej ośmielałam się mówić po 
polsku, raz nawet udzieliłam wywiadu miejscowemu dziennikarzowi, który napisał 
w tamtejszej gazecie, że dziewiętnastoletnia dziewczyna z Chin przyjechała do sana-
torium na kurację, czuje się tak dobrze jak u siebie w domu i chce później opraco-
wać wielki słownik polsko-chiński. Do tej pory jeszcze nie spełniłam obietnicy da-
nej inowrocławianom, ale muszę się usprawiedliwić, że to nie tylko z mojej winy! To 
był mój pierwszy wywiad opublikowany w polskiej prasie i pozostał trwale w mojej 
pamięci. W grudniu 2007 roku, kiedy Uniwersytet Gdański zaszczycił mnie tytu-
łem doktora honoris causa, udzieliłam długiego wywiadu pani Izabeli Jopkiewicz. 
Później prezydent Inowrocławia, pan Ryszard Brejza wysłał do mnie wzruszający 
list, w którym pisał tak: „Z ogromnym zainteresowaniem i przyjemnością przeczy-
tałem wywiad przeprowadzony z Panią i opublikowany w „Gazecie Wyborczej”. 
Cieszę się ogromnie, że po ponad czterdziestu latach (właściwie po 52 latach), które 
minęły od Pani pobytu w Inowrocławiu, mile wspomina Pani czas i ludzi, których 
tutaj spotkała. Zapewniam Panią, że nasze miasto jest nadal tak gościnne, jak było 
przed laty i z całą pewnością jeszcze piękniejsze. Szczycimy się zadbanym parkiem 
zdrojowym i najpiękniejszą tężnią solankową, jednym z największych naturalnych 
inhalatoriów w Polsce”.

Prezydent chciał mnie zaprosić do Inowrocławia pod warunkiem opracowania 
słownika polsko-chińskiego. Szanowny i Drogi Panie Prezydencie, nie mogę nic 
obiecać, bo już nie mam dziewiętnastu lat!

Niezmącone szczęście znajdowałam zawsze w Gdańsku. Po zakończeniu kursu 
językowego pojechaliśmy do Gdańska na wakacje. Mieszkaliśmy w ładnym i dość 
obszernym domku, znajdującym się wśród wysokich zielonych drzew niedaleko od 
wybrzeża Bałtyku. Było to idealne miejsce do wczasów wypoczynkowych i do na-
uki, bo w domku była świetlica, w której uczyliśmy się od samego rana do obiadu. 
Po obiedzie chłopcy pływali w morzu, a ja z koleżanką leżałyśmy na rozległej nad-
morskiej plaży w promieniach lipcowego słońca, pilnując ich ubrań. Powietrze było 
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przepełnione silnym zapachem jodu i soli, na niebie ani cienia chmurki, dookoła 
całkiem spokojna, seledynowa przestrzeń, tak czysta i przezroczysta jak kryształ. 
Koleżanka monotonnie powtarzała słowa z podręcznika języka polskiego, a ja by-
łam pogrążona w cudnych marzeniach o przyszłości.

Wieczorami lubiliśmy zbiorowo odbywać długie spacery wzdłuż wybrzeża Bał-
tyku, raz naszym oczom ukazał się zadziwiający widok: nad morzem samotnie latał 
jeden duży biały ptak, jakby gonił uciekającą zorzę wieczorną. Na horyzoncie nie-
bieskie morze złączyło się z błękitnym niebem, tworząc świetlistą linię. Byliśmy głę-
boko wzruszeni, bo taki obraz namalował znany chiński poeta klasyczny Wang Bo. 
Zaczęłam z pamięci recytować klasyczne wiersze chińskie, jedni koledzy wtórowali 
mi w recytacji, popisując się swoją erudycją, drudzy zaś nie rozumieli recytowanych 
wierszy i wybuchli głośnym śmiechem. Odtąd nieraz wyśmiewałam się z nieuctwa 
niektórych moich kolegów, że mieli taryfę ulgową przy selekcji na studia za granicą – 
po prostu z racji klasowego pochodzenia. W swoim czasie nigdy nie wykazałam ani 
zarozumiałości, ani złośliwości wobec dwóch kolegów, do których zawsze odnosi-
łam się z prawdziwym szacunkiem. Jeden z nich później został ambasadorem chiń-
skim w Warszawie i wspólnie wydaliśmy przekład Sławy i chwały Jarosława Iwasz-
kiewicza, a drugi to mój obecny ukochany mąż, współpracownik w tłumaczeniu 
literatury polskiej, między innymi Trylogii Henryka Sienkiewicza, Ferdydurke Witolda 
Gombrowicza oraz utworów Olgi Tokarczak. On to swoją świetną znajomością 
rymowania i instrumentacji dźwiękowej w klasycznej poezji chińskiej przysłużył się 
tłumaczeniu Pana Tadeusza A. Mickiewicza. Wówczas w Gdańsku, gdy kłóciłam się 
o byle co z kolegami, on zawsze stawał w mojej obronie, zresztą był dla mnie czło-
wiekiem owianym tajemnicą, z natury małomówny, ale miał niezwykłe poczucie 
humoru. Ponadto, choć był studentem fizyki, górował nad wieloma kolegami oczy-
taniem i intelektualnymi zainteresowaniami. Jego łagodność charakteru, dystynkcja 
w zachowaniu, szczególnie jego mądrość i rozległa wiedza z zakresu humanistyki 
wzbudziły we mnie niekłamany podziw. Zaprzyjaźniliśmy się, na spacerach zawsze 
szłam u jego boku, a koledzy mówili, że ze sobą sympatyzujemy, nie szczędząc nam 
szorstkich uwag, żartów i przycinków. Naszym ulubionym miejscem spacerów był 
także park w Oliwie, w którym czasami spędzaliśmy cały dzień. Długo chodziliś-
my zacienionymi alejkami, specjalnie polubiliśmy jedną alejkę, wzdłuż której rósł 
szpaler rozłożystych drzew, ich gałęzie na wierzchołkach połączyły się ze sobą, 
tworząc zielone sklepienie. Znalazłszy się w tej alejce, od razu czuliśmy przyjemny 
chłód i świeże pachnące powietrze. Nazywano ją alejką zakochanych. W parku jest 
zabytkowy kościół, katedra za słynnymi organami o 6300 piszczałkach i 101 reges-
trach, ale wtedy nie grały, chyba jeszcze trwały prace konserwatorskie. Dopiero po 
wielu latach usłyszeliśmy raz koncert tych organów. Doznaliśmy wówczas tak sil-
nego i oszałamiającego wrażenia, jakbyśmy słuchali muzyki z niebios. Pojechaliśmy 
także do Malborka, chcąc zwiedzić zamek krzyżacki, ale też nie mogliśmy wejść 
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do wnętrza, tylko oglądaliśmy gigantyczne budowle, które częściowo leżały jeszcze 
w gruzach. Z opowiadań polskich przyjaciół dowiedziałam się po raz pierwszy, że 
w roku 1627 polskie floty w Oliwie odniosły zwycięstwo nad szwedzką flotą, a za-
warty pokój oliwski w roku 1660 zakończył wojnę polsko-szwedzką. Po ciężkich 
walkach Polska nareszcie osiągnęła zwycięstwo nad Szwedami i odzyskała większą 
część Inflant. Powiedziano nam jeszcze, że zamek w Malborku był siedzibą wielkich 
mistrzów zakonu krzyżackiego, który poczynił w Polsce niezliczone zniszczenia, 
a w wielkiej bitwie pod Grunwaldem poniósł całkowitą klęskę pokonany przez woj-
ska polskie pod dowództwem Władysława Jagiełły.

Podczas pierwszego pobytu w Gdańsku zdobyłam swoją pierwszą wiedzę o his-
torii Polski. Była ona o tyle ważna, że wzbudziła we mnie wielkie zainteresowanie 
utworami Henryka Sienkiewicza. Po wydaniu przekładu Krzyżaków w roku 2004 
na zaproszenie polskiego Ministerstwa Edukacji i Sportu przyjechaliśmy do Polski 
z wizytą naukową, tym razem także odwiedziliśmy Gdańsk, zwiedziliśmy dokładnie 
odbudowany zamek, widzieliśmy miecze, hełmy i pancerze oraz rzeźby przedsta-
wiające postaci Krzyżaków uzbrojonych od stóp do głów, podziwialiśmy jeszcze 
bardziej wierny opis tego wszystkiego w powieści wielkiego pisarza.

Podczas tej wizyty oboje z mężem chcieliśmy odwiedzić domek, w którym 
mieszkaliśmy kilkadziesiąt lat temu, ale, niestety, nie mogliśmy go odnaleźć. Gdańsk 
był wtedy ciągle w odbudowie, dawne odludne okolice przekształciły się w ładne 
dzielnice mieszkaniowe.

Można powiedzieć, że Gdańsk jest nie tylko kolebką naszej miłości i naszej 
szczęśliwej rodziny, ale także naszych późniejszych dokonań. Od tamtego czasu 
oboje juz pokochaliśmy to miasto zupełnie instynktownie.

Od października 1955 roku dopiero zaczęły się prawdziwe studia. To była na-
prawdę ciężka praca. Na polonistyce najtrudniejsze językowo lektury poznałam 
właśnie na początku studiów.

Otrzymaliśmy spisy lektur obowiązkowych i dodatkowych, przestraszyłam się, 
że w ciągu jednego roku akademickiego w żaden sposób nie zdążę przeczytać tylu 
książek. Moją pierwszą lekturą była Bogurodzica, nic z tego nie rozumiałam, poszłam 
więc do moich polskich przyjaciółek z prośbą o pomoc. Okazało się, że one też nie 
wszystko rozumieją. 

Mieszkaliśmy w Osiedlu Przyjaźń na Jelonkach. Jest to miasteczko akademickie, 
w którym mieszkają studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszaw-
skiej oraz Akademii Medycznej, łączna liczba wynosiła ponad 5000 osób. Były to 
kolorowe drewniane domki otoczone zielenią, w każdym z nich mieściło się 20 
pokoi z łazienką, w każdym pokoju mieszkały trzy osoby. Na terenie osiedla znaj-
dowała się wielka stołówka, która jednocześnie przyjmowała kilkaset osób na ciepły 
posiłek. W dodatku osiedle posiadało jeszcze klub studencki, boisko, salę gimna-
styczną, bibliotekę i czytelnię oraz szpital. Przed każdym domkiem rozciągała się 
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aleja topoli, wzdłuż alejek leżały puszyste trawniczki i klomby, na których rosły 
karłowate róże albo piękne goździki przesadzone specjalnie ze szklarni. Wiosną 
w sadzie jabłonie rozkwitały tak bujnie, że z daleka wyglądał on jak morze kwiatów. 
W tym osiedlu spędziliśmy pięć lat rajskiego życia. Były tam doskonałe warunki, 
wspaniała atmosfera. Czuliśmy się tak, jakbyśmy nie mieszkali w domu akademic-
kim, ale w ekskluzywnej willi. Mieszkałam w pokoju z dwiema Polkami, bardzo się 
przyjaźniłyśmy.

Żeby nadążyć za programem, uczyłam się do drugiej w nocy, a po szóstej trzeba 
było wstać, aby autobusem 106 dojechać przed ósmą na uniwersytet.

Po roku studiów byłam już w stanie napisać porządną pracę roczną, dokonałam 
analizy fraszek Jana Kochanowskiego i był to mój pierwszy artykuł o literaturze 
polskiej napisany po polsku.

Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego miałam samych wspania-
łych profesorów, wybitnych uczonych opromienionych sławą, a jednocześnie byli 
to ludzie czarujący. Mieli dla nas wykłady tacy profesorzy, jak: Witold Doroszewski, 
Julian Krzyżanowski, Jan Kott, Zdzisław Libera, Zofia Szmydtowa, Janina Kulczyc-
ka-Saloni, Jan Zygmunt Jakubowski, Eugieniusz Sawrymowicz, a młody wówczas 
doktor Andrzej Lam prowadził wykłady z literaturoznawstwa. Nazwiska tych pro-
fesorów dziś widnieją w Encyklopedii literatury polskiej.

Profesorzy ze szczerą życzliwością i dobroduszną wyrozumiałością odnosili się 
do nas – chińskich studentów. Wykształcili nas na oświeconych intelektualistów. 
Przekazali nam gruntowną wiedzę, wpajali nie tylko zamiłowanie do literatury pol-
skiej, ale także ideologię wolności, równości i miłości braterskiej. Zapoznali nas 
z pojęciem humanitaryzmu i liberalizmu demokratycznego. Uczyli, jak połączyć 
poczucie godności własnej z poszanowaniem dla innych, lojalność z niezależnością 
duchową i samodzielnością myślenia. Na studiach nauczyłam się sumiennej posta-
wy w pracy, dociekliwego umysłu, odwagi do sprzeciwu przeciw wszelkiego rodzaju 
bałwochwalstwu, lizusostwu i prymitywnemu obskurantyzmowi. Pragnęłam tylko 
swoją pilną i uczciwą pracą wyrazić wdzięczność dla moich polskich profesorów 
i wszystkich polskich przyjaciół, którzy bezinteresownie mi pomagali, zauważali 
i uznali mój skromny wkład we wzmocnienie więzi przyjaźni między oboma naszy-
mi narodami. Niespodziewanym uwieńczeniem moich wysiłków była uroczystość 
nadania mi tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 19 
grudnia 2007 roku.

Oboje z mężem, profesorem fizyki jądrowej, często mile wspominamy szczę-
śliwe spotkanie naszej całej rodziny w Gdańsku, gościnność i hojność władz Uni-
wersytetu Gdańskiego, życzliwość, serdeczność i wielką fatygę profesorów, wielkich 
przyjaciół, których poznaliśmy na tym uniwersytecie. Także często wspominamy 
tych 6 lat studiów na Uniwersytecie Warszawskim jako najlepsze chwile naszego 
życia. Byliśmy w rozkwicie młodości, w pełni sił i energii, oddani pod troskliwą 
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opiekę polskich profesorów, w szczerej przyjaźni z polskimi kolegami. Byliśmy wol-
ni od zmartwień i kłopotów, na wszytko spoglądaliśmy przez różowe okulary, życie 
nas jeszcze nie doświadczyło. A Polska stała się naszą drugą ojczyzną, ustroniem 
chroniącym nas przed wrzaskiem i burzą tego świata.

Summary

in poliSh-chineSe FriendShip my youth haS FlouriSh

The article is an author’s recollection from her visit to Poland during scholarship that 
she pursued studying Polish philology on the Warsaw University in 1954-1960. It expresses 
fascination with culture, especially Polish literature from which Professor’s Yi Lijun close 
relationship with our country originate. With great sympathy the author resents her first 
contacts with Poles, emphasizing kindness she experienced from them. In article she men-
tions also outstanding Polish Professors – Polish philologists from the Warsaw University, 
who not only passed on their knowledge to her but also instilled moral values in her that 
she followed in her life. Simultaneously the author refers to her first contact with Gdansk, 
describing close to her heart corners of  that rebuilding after war city, just to go back to 
times of  near past – connection with the Gdansk University, that in 2007 awarded her with 
an honorary doctorate.
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krótka inFormacJa o wymianie kulturalneJ  
między chinami a polSką 

W czasie pobytu w Polsce w 2008 roku przez koleżankę poznałam się z panią 
Bożeną Dudko, która, dowiedziawszy się, że bardzo interesuję się twórczością Ry-
szarda Kapuścińskiego i jestem w trakcie tłumaczenia jego książki, pokazała mi 
panele ze zdjęciami z wystawy o pisarzu z Targów Książki we Frankfurcie. Poin-
formowałam ją, że pracuję nad końcowymi fragmentami tłumaczenia Podróży z He-
rodotem, która ma się ukazać na rynku chińskim. Wyraziłam gorące pragnienie, aby 
przy takiej okazji zorganizować podobną wystawę. Pani Dudko obiecała udziele-
nie pomocy. Przed samym ukazaniem się książki na rynku w rozmowie z panem 
radcą Pawłem Milewskim zachęciłam go do zorganizowania wystawy promującej 
zarówno książkę, jak i samego pisarza, a pośrednio także Polskę. Pokazałam zdjęcia 
z wystawy we Frankfurcie. Pomysł został podchwycony i poparty przez ówczesne-
go ambasadora polskiego w Pekinie Krzysztofa Szumskiego. Ambasada nawiązała 
kontakt z panią Bożeną Dudko, a pózniej ze Studiem Kozak, które w myśl koncep-
cji pani Dudko zaprojektowało całą wystawę, a ja przetłumaczyłam ją na chiński. 
W sumie wspólnym wysiłkiem Ambasady RP w Pekinie, pani Dudko, Studia Kozak 
oraz moim własnym w dniu 16 czerwca 2009 roku została otwarta w Ambasadzie 
Polskiej w Pekinie wystawa poświęcona twórczości Ryszarda Kapuścińskiego oraz 
wydaniu jego pierwszej książki w Chinach Podróże z Herodotem, przetłumaczonej 
przeze mnie z polskiego na chiński. Otwarcie wystawy, na które przybyło wielu 
znakomitych gości ze świata kultury i sfer dziennikarskich, pięknie wpisało się rów-
nież w obchody 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską 
a nowymi Chinami.

Wystawa ta została również pokazana w październiku 2009 roku na Uniwersy-
tecie Pedagogicznym w Harbinie z okazji uroczystego otwarcia lektoratu polonisty-
ki. I tu również była ważnym elementem całego szeregu imprez upamiętniających 
60-lecie stosunków dyplomatycznych Polski i ChRL.
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Uwagi o roli kultury w stosunkach  
chińsko-polskich – widziane z Pekinu

Kultura była obecna od samego początku w stosunkach chińsko-polskich, choć 
mało o tym wiemy. Ślady tej obecności znajdujemy, zwiedzając pałace królów i moż-
nowładców polskich, w których można podziwiać wyroby chińskie i całe komnaty 
urządzone w stylu chińskim lub zgodnie z europejskimi wyobrażeniami o tym, jak 
taki styl powinien wyglądać. Powstały one na fali mody na Chiny w Europie prze-
łomu XVII i XVIII wieku. Z kolei w piśmiennictwie chińskim za sprawą jezuickich 
misjonarzy, w tym także Polaków, pierwsza wzmianka o Polsce pojawiła się w XVII 
wieku. W okresie późniejszym kontakty kulturalne były sporadyczne. Ich pewne 
ożywienie nastąpiło pod koniec XIX i na początku XX wieku. W roku 1906 ukazał 
się w Chinach pierwszy przekład literatury polskiej. Wu Chou przełożył nowelę La-
tarnik Henryka Sienkiewicza. Tłumaczenie zostało dokonane z języka japońskiego 
na klasyczny język chiński i zamieszczone w czasopiśmie „Powieści Ilustrowane”. 
Powszechnie uznaje się ten przekład za pierwszy literacki utwór wschodnioeuropej-
ski zaprezentowany czytelnikom chińskim. Ponadto znawcy tematu wymieniają jako 
szczególnie ważne prace wielkich chińskich pisarzy, a przede wszystkim Lu Xun (Lu 
Sun), a właściwie Zhou Shuren, który pisał o twórczości polskich poetów Mickiewi-
cza i Słowackiego, a potem wraz z bratem Zhou Zuoren tłumaczył, opisywał i wy-
dawał twórczość Sienkiewicza, ale pisali także inni, na przykład Mao Dun i Zheng 
Zhenduo. Od lat dwudziestych XX wieku zaczęły pojawiać się na chińskim rynku 
księgarskim przekłady polskich ważniejszych dzieł literackich, oczywiście Sienkie-
wicza, ale też Orzeszkowej, Prusa, Sieroszewskiego. W okresie wojny z Japonią, 
a potem wojny domowej, pomimo niesprzyjającej atmosfery dla życia kulturalnego, 
pojawił się przekład Chłopów Reymonta oraz utworów Wasilewskiej, kontynuowane 
były przekłady Sienkiewicza, który zyskał na rynku chińskim popularność.

Dla ożywienia wzajemnego zainteresowania dorobkiem kulturalnym istotna 
była również wizyta w Polsce sławnego aktora opery pekińskiej Mei Lanfang w po-
łowie lat trzydziestych. Znani polscy pianiści, w tym Artur Rubinstein, koncer-
towali w Chinach przed wojną. Na względną słabość tych kontaktów wpływały 
również dość nieustabilizowane stosunki między Chinami a Polską, która skłaniała 
się ku współpracy z Japonią. Znalazło to wyraz między innymi w uznaniu na pew-
nym etapie marionetkowego tworu japońskiego pod nazwą cesarstwa Mandżukuo, 
którego formalnym monarchą był Pu Yi, zdetronizowany ostatni cesarz chiński, 
całkowicie ubezwłasnowolniony i sterowany przez dowódcę japońskiej tzw. Ar-
mii Kwantuńskiej. Dopiero znalezienie się razem w koalicji wojennej przeciwko 
państwom Osi spowodowało umocnienie relacji chińsko-polskich. W tym jednak 
czasie sprawy kultury ze zrozumiałych względów znalazły się na dalekim miejscu. 
Wspomnienia z tego okresu polskiego pilota Witolda Urbanowicza, walczącego 
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w Chinach przeciwko Japończykom, jako przykład chińsko-polskiego braterstwa 
broni, mogłyby spotkać się z zainteresowaniem chińskiego czytelnika na tutejszym 
rynku wydawniczym.

Po uznaniu przez Polskę nowych Chin, czyli Chińskiej Republiki Ludowej i nawią-
zaniu stosunków dyplomatycznych w dniu 7 października 1949 roku, został otwarty 
zupełnie nowy rozdział w stosunkach między oboma krajami i narodami. Doty-
czyło to także kultury. Właściwie można powiedzieć, że nastąpił prawdziwy bujny 
rozwój kontaktów kulturalnych i budowanie współpracy na zupełnie dziewiczym 
gruncie. Od początku można mówić o swego rodzaju wzajemnej fascynacji. Z obec-
nej perspektywy było to zrozumiałe, twórcy chińscy podejmowali kontakt z kulturą 
europejską, oficjalnie akceptowany i popierany przez nowe władze komunistyczne, 
a twórcy polscy po raz pierwszy mieli okazję zapoznać się z tak egzotycznym, ale też 
tak fascynującym i bogatym światem kultury i cywilizacji buddyjsko-konfucjańskiej. 
Nastąpiło natychmiastowe ożywienie kontaktów, pierwsi byli chińscy filmowcy, któ-
rzy przyjechali do Polski w 1950 roku (kontakty filmowców do chwili obecnej pozo-
stały bardzo intensywne). W wyniku tych kontaktów w grudniu 1950 roku w Pekinie 
pokazano pierwszy film polski Ostatni etap, a w 17 miastach polskich zorganizowano 
pokazy filmów chińskich. Ważnym wydarzeniem była również wizyta grupy pisarzy 
chińskich z Guo Moruo na czele. W dniu 3 kwietnia 1951 roku została podpisana 
umowa o współpracy kulturalnej, stwarzająca ramy dla kontaktów i wyrażająca wolę 
obu państw do popierania współpracy kulturalnej. Polska była pierwszym krajem, 
który podpisał tego rodzaju porozumienie z Chinami. Ożywiły się kontakty w in-
nych dziedzinach kultury, a co najważniejsze rozpoczęła się w 1950 roku wymiana 
studentów, polscy studenci pojawili się w Chinach, a na Uniwersytecie Warszawskim 
podejmowali studia pierwsi chińscy lektorzy (z przer wą w okresie rewolucji kultural-
nej). W roku 1954 rozpoczęła się wymiana lektorów języka, która utrzymuje się aż 
do dziś. Obecnie Chiny wysyłają 4 lektorów języka chińskiego do Polski, a Polska 
wysyła 1 lektora języka polskiego do Chin. Nieco pózniej przyjechała do Polski 
pierwsza grupa chińskich studentów, między innymi Xiao Heming, który odegrał 
ważną rolę w budowaniu polonistyki w Chinach i promowaniu języka polskiego. 
Należy podkreślić, że byli to wówczas pierwsi studenci z ChRL podejmujący stu-
dia za granicą. Wówczas została zapoczątkowana również współpraca i wymiana 
między wyższymi uczelniami polskimi i chińskimi, która poza latami 1966–1976 
trwa nieprzerwanie i rozwija się, przybierając coraz to ciekawsze i ambitniejsze for-
my. W obu krajach nastąpił prawdziwy rozkwit, jeżeli chodzi o przekłady literatury 
w obu kierunkach, początkowo w oparciu o tłumaczenia w innych językach (głów-
nie z rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego). Pierwszy dorobek tych przekładów 
z początku lat pięćdziesiątych miał silny odcień ideologiczny ówczesnej epoki, tłu-
maczono wiele tzw. produkcyjniaków. Stopniowo jednak zasięg przekładów posze-
rzał się i w sumie w latach 1950–1965 przetłumaczono na język chiński ponad 120 
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utworów literackich i książek około 70 polskich autorów. Łącznie w Chinach nakład 
polskich książek w tych latach wyniósł ponad 500 tysięcy egzemplarzy. W tym czasie 
w Polsce przetłumaczono na polski ponad 50 tytułów chińskich książek z różnych 
dziedzin, w łącznym nakładzie około miliona egzemplarzy. Wydano wszystkie utwo-
ry Zhuangzi, zbiór wierszy Qu Yuan, książki innych znanych autorów chińskich Lu 
Xun (Lu Sun), Guo Moruo, Lao She i Ma Dun, Ding Ling i Zhou Libo. W roku 
1955 w związku z obchodami setnej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza w całych 
Chinach pojawiło się wiele tłumaczeń jego utworów i w kołach literackich szeroko 
omawiano twórczość polskiego romantyka. Warto wspomnieć, że pierwsze wydanie 
Pana Tadeusza przetłumaczone z angielskiego prozą przez Sun Yong ukazało się 
w Chinach w pięknej oprawie w roku 1950. Od tego okresu kluczowa była rola Pe-
kińskiego Instytutu Języków Obcych, później przekształconego w Pekiński Uniwer-
sytet Języków Obcych, który stał się prawdziwą kuźnią kadr dla polonistyki i tłuma-
czy literatury polskiej w Chinach, choć nie należy też zapominać o tych studentach 
chińskich, którzy zdobywali znajomość polskiego i wiedzę o Polsce, studiując na 
polskich uczelniach (tak było w moim przypadku, ale studiowałam w okresie nieco 
późniejszym, nastawiając się na wykorzystanie polskiego do potrzeb pracy w dyplo-
macji chińskiej na kierunku polskim, dopiero później, w związku ze zmianą planów 
życiowych, poświęciłam się pracy translatorskiej i dydaktycznej).

Charakterystyczne dla tego okresu były wymiany imponującej liczby różnego 
rodzaju dużych zespołów artystycznych, w tym pieśni i tańca, muzycznych, ale 
także akrobatycznych i cyrkowych. Polski zespół „Mazowsze” miał dwumiesięcz-
ne występy w Chinach. Zespół wchodził w skład ponad stupięćdziesięcioosobo-
wej delegacji kulturalnej, której przewodniczył znany kompozytor Andrzej Panuf-
nik. Kierownictwo delegacji przyjmowali przewodniczący Mao Zedong i premier 
Zhou Enlai.

W rewanżu w Polsce koncertował Chiński Młodzieżowy Zespół Artystyczny, 
który dał 27 występów w 11 miastach Polski. Zespół spotkał się z przedstawicie-
lami najwyższych władz Polski, w tym z ówczesnym prezydentem Bolesławem 
Bierutem.

Nastąpiła wymiana pianistów. Pierwsi chińscy pianiści pojawili się na konkur-
sach chopinowskich. W V Konkursie trzecie miejsce zajął Fu Cong (Fou Ts’ong) 
z dodatkową nagrodą Polskiego Radia za wykonanie mazurków, a w VI Konkursie 
pianista Li Mingqiang (Li Min- chan) zdobył czwarte miejsce. 

Zorganizowano wiele wystaw, na przykład zaprezentowano w Polsce reproduk-
cje malowideł ściennych z grot Dunhuang.

Wymieniano się delegacjami pisarzy, a w dziedzinie teatru w obu krajach wysta-
wiono wiele sztuk, na przykład na polskich scenach pojawiły się Doradca Królewski 
autorstwa Guo Moruo i Rikszarz autorstwa Lao She. W Chinach wystawiono tylko 
dwie sztuki polskie w Pekinie i Szanghaju. W Polsce wykłady poświęcone kulturze 
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chińskiej, w tym głównie teatrowi, prowadził Jerzy Grotowski, który w 1962 roku 
odwiedził Chiny. Stałe zainteresowanie twórczością Grotowskiego spowodowało, 
że w okresie późniejszym, w 1984 roku na rynku chińskim ukazało się tłumaczenie 
z angielskiego książki włoskiego autora Eugenio Barba Towards a Poor Theatre, po-
święconej pracom Grotowskiego. Tłumaczenia dokonał Liu Anyi. 

Złożone koleje losu w obu krajach spowodowały, że po wspaniałych i dynamicz-
nych latach rozwoju współpracy kulturalnej w latach pięćdziesiątych, na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zaczęły się pojawiać chmury. Wiązało się to 
z zaostrzeniem rywalizacji między Związkiem Radzieckim a Chinami o przewodze-
nie i koncepcje działania w tzw. obozie socjalistycznym. Moskwa nie tolerowała 
dobrej współpracy chińsko-polskiej, również w sferze kultury. Nieufność i tenden-
cja do ograniczania kontaktów pojawiły się też po stronie chińskiej, choć była to 
reakcja na krytyki płynące z Moskwy i powtarzane w innych krajach socjalistycz-
nych, w tym niestety także, choć z pewnym umiarem, w Warszawie. Spowodowało 
to nieoczekiwane ograniczenie współpracy, często z dramatycznymi konsekwen-
cjami dla indywidualnych osób. Wielka rewolucja kulturalna w Chinach w latach 
1966–1976 i związane z nią dramatyczne wydarzenia dla narodu chińskiego spowo-
dowały zerwanie naturalnych i tradycyjnych więzi kultury chińskiej z kulturą krajów 
europejskich, w tym z kulturą polską. W praktyce nastąpiło całkowite zaprzestanie 
współpracy kulturalnej. Miliony wykształconych ludzi wysłano na wieś, aby pod-
dać ich „reedukacji ideologicznej przez pracę fizyczną”. Osoby zaangażowane we 
współpracę kulturalną z Polską w wielu przypadkach zostały poddane represjom. 
Wśród zesłanych na wieś była również pani Yi Lijun, która w ekstremalnie trudnych 
warunkach kontynuowała prace nad tłumaczeniami literatury polskiej (w sferze gos-
podarki zachowano większy umiar i realizm, czego przykładem było utrzymanie się 
polsko-chińskiej firmy „Chipolbrok”).

Odejście przewodniczącego Mao i wygasanie rewolucji kulturalnej, a następnie 
przechodzenie, nie bez trudów i zahamowań, do polityki reform i otwarcia stwo-
rzyło warunki do powolnego powrotu do normalnych stosunków kulturalnych. 
Najwcześniej nastąpiło otwarcie w sferze przekładów literatury polskiej na język 
chiński. W trzy miesiące po obaleniu tzw. bandy czworga wydano po raz pierwszy 
przekład części III Dziadów, przetłumaczonych bezpośrednio z polskiego przez Yi 
Lijun. Był to pierwszy ważniejszy przekład z literatury obcej w Chinach po dzie-
sięciu latach przerwy i miał szersze znaczenie również polityczne. Został przyjęty 
entuzjastycznie, był szeroko komentowany i cytowany. Jego autorka ujawniła póź-
niej, że zachętę do przekładu dał jej ówczesny premier Zhou Enlaj i dzięki temu 
w bardzo trudnych warunkach zdecydowała się pracować nad nim w ostatnich la-
tach rewolucji kulturalnej. Wyraźny przełom w sytuacji zaznaczył się dopiero od 
1980 roku, choć i wówczas pojawiały się problemy i wszystko rozwijało się bar-
dzo powoli. Przykładowo, współpracę i wymianę edukacyjną przywrócono dopiero 
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w roku 1984, ale od tego czasu trwa ona nieprzerwanie. Początkowo wymieniano po 
10 stypendystów rocznie, następnie zwiększono tę ilość do 20, a od 1988 roku do 
chwili obecnej wymiana stypendystów obejmuje 35 osób rocznie. Nie zawsze strony 
wypełniały przyznane limity. Według dostępnych danych w latach 1985–1995 do 
Polski przyjechało łącznie 118 stypendystów chińskich, a w tym samym okresie do 
Chin przyjechało 351 stypendystów polskich. Charakterystyczne było, że tym razem 
inicjatywa we współpracy kulturalnej leżała po stronie chińskiej, chcącej jakby nad-
robić stracony czas. Co znamienne, od tego momentu chińscy pianiści regularnie 
zaczęli brać ponownie udział w konkursach chopinowskich, a w roku 2000 XIV 
Konkurs wygrał we wspaniałym stylu Li Yundi. Otworzyły się możliwości ponow-
nego zorganizowania w obu krajach występów wielkich zespołów artystycznych, do 
Polski przyjechała Opera Pekińska, a do Chin „Mazowsze”, którego pobyt do dziś 
pozostaje w pamięci wielu Chińczyków. Ożywiły się kontakty środowiska filmowe-
go, zaczęto organizować pokazy i przeglądy filmowe. Powrócono do kontaktów ofi-
cjalnych pomiędzy ministerstwami kultury i w 1984 roku podpisano, po wieloletniej 
przerwie, odpowiednie porozumienie o wymianie kulturalnej i naukowo-technicz-
nej na lata 1985–1986, a następnie podpisano umowę międzyrządową o współpracy 
kulturalnej i naukowej w 1986 roku. Intensyfikacji kontaktów kulturalnych towarzy-
szyła pewna zmiana ich charakteru po obu stronach. Obok prestiżowych wydarzeń 
popieranych i często w całości finansowanych przez instytucje rządowe coraz częś-
ciej pojawiały się elementy współpracy o dużym znaczeniu czynnika indywidualne-
go – czy to inicjatyw poszczególnych artystów, czy to organizacji twórczych, czy też 
już zawodowych impresariatów. Czynnik komercyjny, finansowy, poprzednio prawie 
nieobecny w wymianie, zaczął odgrywać istotną rolę. Wiązało się to z przechodze-
niem gospodarki chińskiej do modelu gospodarki rynkowej w związku z polityką re-
form i otwarcia. Podobnie w Polsce, pomimo stanu wojennego i związanych z tym 
ograniczeń, czynnik ekonomiczny zaczął odgrywać coraz ważniejszą rolę również 
w sferze kultury i w kontaktach kulturalnych z zagranicą, w tym z Chinami.

Okres ten wywarł duży, chyba decydujący, wpływ na moje życie i związki z Pol-
ską, ale też na moje zainteresowanie kulturą polską i podjęcie postanowienia, że 
poświęcę moje życie i karierę zawodową pracy na rzecz lepszego poznania kultury 
polskiej przez moich chińskich rodaków. Z dumą mogę powiedzieć, że temu po-
stanowieniu pozostałam wierna do dzisiaj, choć minęło już wiele lat i oba kraje 
zmieniły się nie do poznania, a zmiany objęły też sferę kultury.

W Polsce wydarzenia, jakie nastąpiły w roku 1989, spowodowały głębokie zmia-
ny w podejściu do współpracy kulturalnej z Chinami. Odejście od systemu socjali-
stycznego i budowa tego, co w państwie polskim nazywa się demokracją parlamen-
tarną oraz gospodarką rynkową, spowodowały przeobrażenia w ogólnym podejściu 
do sfery kultury i współpracy kulturalnej z zagranicą, a przede wszystkim w systemie 
finansowania kultury i jej kontaktów zagranicznych. Gwałtownie zmalała rola czyn-
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nika rządowego, a wzrosło znaczenie terenowych władz samorządowych oraz róż-
nego rodzaju organizacji i stowarzyszeń, a także sponsorów, w tym całkowicie spoza 
środowisk kulturalnych. Wyraźnie umocniła się i zaczęła stale wzrastać rola najczęś-
ciej prywatnych impresariatów, działających wyłącznie na zasadach komercyjnych.

W wyniku wspomnianych zjawisk chińsko-polskie stosunki kulturalne znów 
weszły w trudny okres ochłodzenia. Choć utrzymywane były kontakty formalne 
pomiędzy właściwymi instytucjami rządowymi (ministerstwa kultury) w kulturze 
przynajmniej do połowy lat dzięwięćdziesiątych, na pozór nie działo się pomiędzy 
naszymi krajami nic godnego odnotowania. Ten obraz nie jest jednak kompletny, 
powstałą próżnię wypełniły filmy i polskie seriale telewizyjne, które, co prawda, 
zakupione przed 1989 rokiem były pokazywane najczęściej w latach 1989–1992. 
Należy wspomnieć film Wierna rzeka, chętnie oglądany w Chinach i wzbudzający 
autentyczne wzruszenie oraz takie produkcje, jak Vabank I i II, Kobieta w kapeluszu, 
Oszołomienie i inne. Wielką popularnością cieszyły się polskie seriale telewizyjne, jak 
na przykład Czterdziestolatek. Prawdziwym super przebojem był serial Stawka większa 
niż życie, emitowany w godzinach największej oglądalności. Mówiono o nim, że to 
polski serial 007, porównując do znanych filmów z Jamesem Bondem. Serial został 
ponownie wyemitowany w godzinach największej oglądalności na programie ogól-
nochińskim, z okazji 50-lecia zakończenia wojny, na wyraźne żądanie telewidzów. 
Z satysfakcją odnotowuję, że w większości tych filmów tłumaczyłam dialogi i w ja-
kimś sensie przyczyniłam się do ich sukcesu wśród chińskiej widowni. Poza tymi 
pozytywnymi zjawiskami powrót do normalnej współpracy był bardzo powolny 
i odbywała się ona na zasadach w dużym stopniu rynkowych.

Dopiero wizyta prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Chinach w listopa-
dzie 1997 roku i podpisanie przez przewodniczącego Jiang Zemin i Aleksandra 
Kwaśniewskiego porozumień o programie współpracy kulturalnej i naukowej na 
lata 1998–2000 zapoczątkowały powrót do normalności, czyli intensywnych kon-
taktów kulturalnych między oboma krajami. Kontakty te odbywają się już na bardzo 
zróżnicowanych zasadach, wykorzystując wszystkie dostępne formy – od współ-
pracy rządowej do czystych zasad rynkowych. W tym też okresie rozwinęły się na 
szerszą skalę kontakty pomiędzy miastami i prowincjami (województwami), w któ-
rych istotną rolę odgrywa często współpraca kulturalna. Stopniowo znaczenie tych 
kontaktów dla stosunków kulturalnych chińsko-polskich wzrasta. Według amba-
sady polskiej istnieją już 23 porozumienia chińskich miast i prowincji z miastami 
i województwami polskimi.

Kolejnym ważnym bodźcem dla rozwoju stosunków dwustronnych, w tym kultu-
ralnych, była oficjalna wizyta przewodniczącego ChRL Hu Jintao w Polsce w czerw-
cu 2004 roku, która zaowocowała dużą intensyfikacją kontaktów kulturalnych, tak że 
rok ten po obu stronach jest odnotowywany jako szczególnie pomyślny dla kultury. 
Zapadły wówczas między innymi ważne decyzje o organizowaniu co roku przemien-
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nie dni kultury obu krajów i już w 2005 roku odbyły się Dni Kultury Polskiej w Chi-
nach, a w roku następnym Dni Kultury Chińskiej w Polsce (w roku 2010 przewiduje 
się Dni Kultury Polskiej w Chinach, a w 2011 – Dni Kultury Chińskiej w Polsce).

Przedstawienie wymiany kulturalnej chińsko-polskiej od początku lat dziewięć-
dziesiątych wykracza poza ramy niniejszego artykułu, więc ograniczę się tylko do 
wskazania głównych tematów i nurtów. Dynamicznie rozwijają się kontakty w świe-
cie muzyki, wielcy polscy dyrygenci Krzysztof  Penderecki i Jan Kaspszyk byli stały-
mi gośćmi w najbardziej prestiżowych salach koncertowych Chin. Chińscy muzycy, 
w tym wspaniali pianiści i wykonawcy Chopina, między innymi Li Yundi i Lang 
Lang, często gościli w Polsce. Chińczycy są teraz stałymi i zawsze na najwyższym 
poziomie uczestnikami konkursów chopinowskich. Koncertują w obu krajach chiń-
skie i polskie orkiestry symfoniczne i kameralne, jest realizowana wymiana naukow-
ców i studentów z wyższych szkół muzycznych.

Ożywiona jest, jak wcześniej, współpraca środowisk filmowych. Jacek Bromski 
reżyserował pierwszy chińsko-polski film pt. Kochankowie roku tygrysa. Znani pol-
scy reżyserzy Krzysztof  Zanussi i Roman Polański odwiedzili Chiny z wykładami 
o swojej twórczości (Zanussi wielokrotnie). Emitowane były filmy, takie jak Persona 
non grata, Cwał, Pan Tadeusz, Popiół i diament, Rok spokojnego słońca. Polski plakat filmo-
wy wielokrotnie był pokazywany w Chinach. Z kolei chińskie filmy były prezento-
wane z okazji Dni Kultury Chińskiej w Polsce.

Jeżeli chodzi o wystawy zbiorów muzealnych, to strona chińska zaprezentowała 
dwie piękne kolekcje. W roku 2006 starożytne brązy ze zbiorów Chińskiego Mu-
zeum Narodowego w Pekinie i w 2009 wystawę współczesnej sztuki tuszu, która 
została zaprezentowana na Zamku Królewskim w Warszawie.

Ważnym wydarzeniem w stosunkach kulturalnych chińsko-polskich było odsło-
nięcie w marcu 2007 roku pomnika Fryderyka Chopina w Szanghaju, w dzielnicy 
Changning, dłuta rzeźbiarki chińskiej Lu Pin, która studiowała i mieszka w Pol-
sce. Jest to jeden z niewielu pomników cudzoziemców w Szanghaju, zlokalizowany 
w pięknej parkowej scenerii. Nieco później model artystyczny tego pomnika został 
odsłonięty w Pałacu Kultury dzielnicy Chaoyang w Pekinie.

Wspomniany okres to także czas, w którym profesor Yi Lijun, do niedawna 
kierownik Katedry Polonistyki Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych (PUJO), 
osiągnęła wielkie sukcesy, tłumacząc najsłynniejsze dzieła literatury polskiej na język 
chiński oraz wydając w Chinach i za granicą wiele prac naukowych, poświęconych 
między innymi współczesnej literaturze polskiej. W sumie dokonała ona gigantycz-
nego dzieła, tłumacząc około 70 poważnych pozycji literatury polskiej i opracowań 
naukowych na ten temat. Po raz pierwszy umożliwiła chińskiemu czytelnikowi za-
poznanie się z twórczością ponad 40 polskich poetów i pisarzy. Profesor, mimo 
że niedawno obchodziła 75 urodziny, nie ma zamiaru zmniejszyć tempa pracy nad 
tłumaczeniami polskiej literatury. Pracując dydaktycznie w Katedrze Polonistyki, 
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wykształciła kilka pokoleń chińskich polonistów. Wielu z nich odegrało lub od-
grywa ciągle ważną rolę w dyplomacji, handlu zagranicznym, kulturze i oświacie, 
szczególnie na styku relacji chińsko-polskich. Na uwagę zasługuje również fakt, że 
profesor Yi Lijun uczestniczyła w opracowywaniu wielu specjalistycznych słowni-
ków i encyklopedii chińskich na temat literatury obcej oraz – co było szczególnie 
istotne – Wielkiego Słownika Literatury Powszechnej, redagując łącznie ponad 300 haseł, 
dzięki którym chiński czytelnik może poznać sylwetki polskich twórców literatury 
i językoznawców. Pewne hasła opracowywali również pozostali poloniści z PUJO. 
Niektóre opracowania są moim skromnym wkładem w tym ważnym dziele profesor 
Yi Lijun, co poczytuję sobie za zaszczyt. Wiele jej przekładów było wspólnym dzie-
łem z profesorem Yuan Hanrong, jej małżonkiem, także bardzo zasłużonym tłuma-
czem i znawcą literatury polskiej. Profesor Yi Lijun została uhonorowana wieloma 
odznaczeniami oraz nagrodami polskimi i chińskimi za dokonania na polu nauko-
wym i zbliżenia obu narodów (nagrody i wyróżnienia otrzymywali również inni za-
służeni chińscy poloniści i tłumacze literatury polskiej). Otrzymała między innymi 
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP w roku 2000 oraz tytuł „Najznakomitszego 
Nauczyciela Szkół Wyższych Miasta Pekinu” w roku 2007. W tym samym roku zo-
stał jej także przyznany tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Właśnie na przykładzie obecności tłumaczeń literatury polskiej na chińskim 
rynku księgarskim najlepiej widać ewolucję, jaką przeszły nasze stosunki kultural-
ne. Przede wszystkim nastąpiło pełne odejście od jakiegokolwiek upolitycznienia. 
Obecność polskich tekstów na rynku chińskim w znacznym stopniu jest uzależnio-
na od gustu czytelnika. Prace translatorskie skupiają się na samej wartości artystycz-
nej tekstów literackich, bez akcentowania aspektów ideologicznych. Znacznie wzro-
sła ilość utworów polskich pisarzy i poetów przekładanych bezpośrednio z języka 
polskiego. Tym samym wzrosła znacznie rola nielicznej, ale oddanej swojej pracy 
grupy polonistów chińskich, którzy zapoznają społeczeństwo chińskie z najwybit-
niejszymi dziełami literatury polskiej. Ich dorobek liczy już setki przetłumaczonych 
książek i zbiorów poetyckich. Do tego dochodzi duża liczba monografii, esejów, 
artykułów naukowych, podręczników i skryptów akademickich. Wiodącą rolę od-
grywa tu nadal Katedra Polonistyki Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, 
z autorami ważnych poznawczo monografii, jak Zhao Gang, Mao Yinhui, a także 
Wu Lan (pisałam o twórczości S. Żeromskiego). Napisałam również pracę zatytu-
łowaną Polskie obyczaje w „Chłopach” Władysława Reymonta.

Duża liczba wznowień poprzednich przekładów może świadczyć o popular-
ności polskiej literatury w Chinach. Wznowienia obejmują w pierwszym rzędzie 
pozycje tłumaczone tym razem bezpośrednio z języka polskiego i obok klasyki co-
raz bardziej dotyczą literatury współczesnej. Pojawiają się przekłady Iwaszkiewi-
cza, Gombrowicza, Tokarczuk, Kołakowskiego, a także poezji, w tym Różewicza 
i Szymborskiej. Obok wspomnianej profesor Yi Lijun wielką aktywność wykazują 
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tacy znakomici tłumacze i znawcy literatury polskiej, jak profesor Zhang Zhenhui 
z Instytutu Badań Literatury Obcej, który przełożył między innymi Ziemię obiecaną 
Reymonta (wspólnie z Yang Deyou), Quo vadis Sienkiewicza (wydanie 6), poezje 
Szymborskiej, Wybór wierszy Tadeusza Różewicza i inne. Jest on autorem ważnych 
monografii poświęconych Sienkiewiczowi, Reymontowi, Mickiewiczowi, a także 
Historii literatury polskiej dwudziestego wieku.

Profesor Lin Hongliang, który przetłumaczył wiele dzieł klasyki literatury pol-
skiej, między innymi główne dzieła Sienkiewicza, a także jego nowele, poezje Szym-
borskiej, jest też autorem Historii teatrologii polskiej. Z okazji roku Chopina profesor 
kończy tłumaczenie dwóch ważnych dla chińskich wielbicieli wielkiego polskiego 
muzyka książek: Biografia Chopina i Listy Chopina. 

Na uwagę zasługuje również tłumaczenie Popiołów S. Żeromskiego, dokonane 
z języka rosyjskiego przez panów Hua Junhao, Gao Yunqi i Fan Lixiang. Bei Ta 
przetłumaczył z angielskiego książkę Miłosz ABC, a Shi Lihua i Wang Lifei przeło-
żyli również z angielskiego Kieślowski on Kieślowski, z kolei Yang Xiangrong przetłu-
maczył z angielskiego wszystkie utwory Bruna Schulza.

Koniecznie trzeba wspomnieć znanego krytyka literackiego, zastępcę redaktora 
naczelnego „Literatury na Świecie”, Gao Xing, który wniósł wielki wkład w zapo-
znanie czytelników chińskich z dorobkiem Gombrowicza, omawiając i analizując 
przede wszystkim Ferdydurke.

Na zakończenie tego wątku wspomnę o moim wkładzie w zapoznanie czytel-
nika chińskiego ze współczesną polską literaturą reportażu, tj. o przetłumaczeniu 
na chiński Podróży z Herodotem R. Kapuścińskiego. Książka ta ukazała się na rynku 
chińskim w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy w Wydawnictwie Literatury Na-
rodowej i jest pierwszym tłumaczeniem Kapuścińskiego bezpośrednio z języka 
polskiego na chiński.

Z prawdziwą przyjemnością przypomnę również, że w nieco wcześniejszym 
okresie tłumaczyłam na chiński dużo polskiej literatury dziecięcej, w tym między 
innymi takie pozycje, jak: Dobry potwór nie jest zły, Kawka i Lulek, Chłopiec z perły 
urodzony, a zwłaszcza serię książek Koziołek Matołek. Ta ostatnia książka zaskarbiła 
sobie u dzieci chińskich wielką sympatię. Przykładem tego było zamieszczanie od-
cinków przygód Koziołka Matołka przez rok w szanghajskim tygodniku „Literatura 
dla Dzieci”. I chociaż u niektórych może to wywoływać uśmiech politowania, chcę 
wyraznie podkreślić, że cenię sobie wysoko moje dokonania na polu tłumaczenia 
literatury dla dzieci. Co może bowiem być piękniejszego niż pobudzenie zaintere-
sowania najmłodszych dalekim krajem, w którym powstają takie interesujące i za-
bawne opowiadania. 

Nawet pobieżne zapoznanie się z tą wycinkową informacją o tłumaczeniach 
i o książkach dotyczących Polski i Polaków potwierdza, że istnieje w Chinach auten-
tyczne zainteresowanie Polską, jej cywilizacją i kulturą. 
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Na obecnym etapie, po obchodach w 2009 roku 60-lecia nawiązania stosun-
ków dyplomatycznych, wydaje się, że jest dogodny moment, aby zastanowić się nad 
przyszłością stosunków kulturalnych chińsko-polskich.

Refleksja taka jest konieczna, tym bardziej, że zmienia się sceneria tych stosun-
ków oraz miejsce obu krajów na arenie międzynarodowej, co będzie miało istotny 
wpływ na możliwości, formy i charakter współpracy kulturalnej. Bez popadania 
w ton zarozumialstwa trzeba otwarcie powiedzieć, że zasadniczo zmieniła się rola 
Chin w świecie (dopiero teraz widać, jak daleka była droga od momentu utworzenia 
ChRL do dnia dzisiejszego). Przy czym należy mówić o specyfice naszego kraju. Chi-
ny w opinii naszych przywódców stają się nowoczesne i potężne, ale równocześnie 
są nadal krajem rozwijającym się, z dużymi obszarami biedy na swoim terytorium, 
a stan taki będzie trwał jeszcze przez wiele lat. Chiny są dumne ze swojej cywilizacji 
i kultury o ponad 4500 lat tradycji i będą godnie ją prezentować na całym świecie. 
Politolodzy krajów zachodnich już biją na alarm o wzroście tzw. chińskiej soft power 
(jako pierwszy użył tego pojęcia w 1990 Joseph S. Nye, amerykański naukowiec 
z Harvard University, który pózniej nazwał to w największym skrócie „zdolnością 
do osiągania celów raczej poprzez siłę przyciągania przykładem i urok niż poprzez 
przymus i pieniądze”). Obecnie można także mówić o olbrzymim wzroście zainte-
resowania Chinami, w tym w sferze kultury i języka (w Polsce od niedawna działają 
cztery Instytuty Konfucjusza, niedługo zostanie otwarty piąty). W świecie liczba 
Instytutów Konfucjusza już dawno przekroczyła 350 w prawie 100 krajach i stale 
rośnie (pierwszy Instytut Konfucjusza powstał w Seulu dopiero w listopadzie 2004 
roku). Chiny będą musiały odpowiedzieć na światowe zainteresowanie swoją kulturą 
i cywilizacją. Będzie to wymagać wielkich nakładów i wysiłku, a więc – pomimo 
wielkości i obecnej potęgi Chin – bardzo racjonalnego rozdzielania środków i kon-
centracji ich na głównych i najważniejszych dla nas kierunkach. Będzie to oczywiś-
cie niosło konsekwencje dla współpracy z poszczególnymi krajami.

Dzisiaj można powiedzieć, że Chiny mogą prowadzić i mają możliwości realizo-
wania wszystkich form współpracy na niwie kultury. Od tradycyjnego znacznego 
udziału państwa i agencji państwowych aż do współpracy czysto komercyjnej, na za-
sadach w pełni rynkowych, gdzie zawsze mogą jeszcze dołączyć wyspecjalizowane 
impresariaty z Hongkongu ze swoimi olbrzymimi doświadczeniami. Oferowana jest 
więc pełna skala najróżniejszych wariantów i możliwości. Równocześnie jednak, aby 
współpraca dynamicznie i bezproblemowo się rozwijała, konieczne jest odpowied-
nie podejście z obu stron. Wymiana kulturalna powinna wzbogacać wiedzę drugiej 
strony i dostarczać przeżyć artystycznych, zapoznając z dorobkiem partnera i to 
powinno odbywać się bez ograniczeń, nie powinna jednak, jak sądzę, zawierać ele-
mentów wykorzystywania współpracy do narzucania swoich koncepcji i poglądów.

Pozwolę sobie tu wspomnieć o przemówieniu przewodniczącego Hu Jintao 
w dniu 18 grudnia 2008 roku na uroczystościach z okazji 30-lecia polityki reform 
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i otwarcia, w którym położył akcent na sukces gospodarczy kraju, potrzebę zmniej-
szenia nierówności społecznych, konieczność kontynuowania reform, priorytet 
utrzymania stabilności kraju, a wreszcie zdecydowane odrzucenie kopiowania mo-
delu politycznego zachodnich demokracji. Wszelka współpraca kulturalna winna 
być wolna od prób narzucania Chinom i Chińczykom zachodnich modeli politycz-
nych, artystycznych i obyczajowych.

 Jeżeli chodzi o perspektywy współpracy kulturalnej chińsko-polskiej, wydaje mi 
się i bardzo bym tego chciała, że są one dobre. Nie wchodząc w zawiłe niuanse sto-
sunków politycznych, mam wrażenie, że zmierzają one w dobrym kierunku. Polska, 
szósty co do wielkości kraj Unii Europejskiej, który odgrywa w niej coraz większą 
rolę, wydaje się być dla rosnącej w siłę ChRL ciekawym partnerem, pod warunkiem 
wspomnianego powstrzymania się od prób narzucania swoich koncepcji i modeli. 
Zresztą Polska od dawna jest potęgą kulturalną, a jej potencjał i oddziaływanie w tej 
dziedzinie są znacznie większe niż wynikałoby to z polityczno-gospodarczego miej-
sca Polski w świecie. Sprzyjający jest układ kalendarzowy ważnych wydarzeń, po 
roku obchodów 60-lecia uznania ChRL i nawiązania stosunków dyplomatycznych 
(Polska zrobiła to wówczas jako jeden z pierwszych krajów), rok 2010 jest między-
narodowym rokiem Chopina z okazji 200-lecia jego urodzin, co stwarza wspaniałą 
szansę, aby obok prezentacji muzyki Chopina, której reklamować nie trzeba w Chi-
nach, gdzie liczba wykonawców idzie w miliony, a słuchaczy w dziesiątki milionów, 
zaprezentować również Polskę, tę romantyczną z okresu Chopina, ale i tę współ-
czesną, podlegającą dynamicznym przemianom, interesującą dla zagranicznego ob-
serwatora. Jeżeli do tego dodamy możliwości, jakie stwarza również dla prezentacji 
polskiej kultury udział w Światowej Wystawie w Szanghaju, a także Dni Kultury 
Polskiej w Chinach, zaplanowane na maj, można uznać, że rok 2010 powinien być 
bardzo bogaty w stosunkach kulturalnych obu krajów. Warto wspomnieć, że projekt 
polskiego pawilonu na Expo w Szanghaju został uznany za jeden z najlepszych, czy-
li już na samym początku Polska znalazła się w potencjalnej czołówce wystawców.

Powyższe sprzyjające okoliczności w pierwszej kolejności stwarzają doskonałe 
pole do działania w sferze muzyki, w której Polska ma wiele do zaoferowania, nie-
zależnie od uroczystości upamiętniających Fryderyka Chopina, zapowiadających się 
bardzo bogato i interesująco. Szczególne znaczenie może mieć współpraca strony 
polskiej z Państwowym Centrum Sztuk Scenicznych, które, o ile wiem, planuje wy-
stawienie polskiego spektaklu o Chopinie. Z moich kontaktów ze stroną polską wy-
nika, że rok 2010 przyniesie całą serię występów i koncertów polskich w Chinach, 
obejmujących znacznie więcej miast niż sam Szanghaj czy Pekin. Również na rynku 
księgarskim, obok wspomnianych tłumaczeń profesora Zhang Zhenhui, pojawi się 
duża liczba nowych publikacji na temat Chopina. Dotychczasowy dorobek w tym 
zakresie na rynku chińskim też już jest niebagatelny. W 1982 roku poloniści zatrud-
nieni w Sekcji Polskiej Międzynarodowego Radia Chińskiego (jest to również ważna 
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instytucja dla rozwijania chińsko-polskiej współpracy, w tym w dziedzinie kultury) 
Shi Guowei i Lu Mingquan przetłumaczyli Opowieści o Chopinie Jerzego Broszkie-
wicza. Z angielskiego przetłumaczono książki Korespondencja Fryderyka Chopina au-
torstwa B.E. Sydew i Chopin: The Man and His Music autorstwa Jamesa Hunekera. 
Całkiem niedawno, bo w 2008 roku, Yu Runyang przetłumaczył Interpretation of  
tragic content in Chopin’s Music. Qian Renkang jest autorem książki Jak rozumieć muzy-
kę Chopina, która ukazała się w 2006 roku. Natomiast Liang Quanbing z małżon-
ką przetłumaczyli Jak grać Chopina – próba odpowiedzi autorstwa Reginy Smędzianki 
w 2003 roku i nieco pózniej Moje młode lata, tj. wspomnienia A. Rubinsteina. Mam 
też skromny wkład w ten wysiłek zbliżenia Chopina Chińczykom. W 2009 roku 
przetłumaczyłam wiersz Rusinka Mały Chopinek, skierowany do dzieci.

Udział Polski w Expo ma pozwolić także na jej prezentację zarówno w zakre-
sie różnych dziedzin kultury, jak i życia gospodarczego i społecznego, a wreszcie 
zapoznać przeciętnego Chińczyka z ciekawszymi aspektami życia w tym europej-
skim kraju.

Ambitne plany związane z rokiem 2010 mają też polscy filmowcy, muzealnicy, 
artyści malarze i rzeźbiarze. Jestem przekonana, że również w bliskim memu ser-
cu środowisku sinologów i polonistów, a zwłaszcza tłumaczy literatury obu kra-
jów, nastąpią ważne wydarzenia umacniające wzajemną współpracę i dostarczające 
czytelnikom chińskim i polskim nowych przeżyć. Mając na uwadze bardzo silne 
zainteresowanie nauką chińskiego w Polsce, co znajduje wyraz w liczbie inicjatyw 
powoływania Instytutów Konfucjusza w Polsce i chętnych uczenia się go, byłabym 
bardziej spokojna o stronę chińską, choć i tu dostrzegam potrzebę wzmocnienia 
ilości osób zaangażowanych w nauczanie i prowadzenie instytutów w Polsce. Przy 
tej okazji z przyjemnością pragnę poinformować, że polscy uczniowie i nauczyciele 
chińskiego otrzymują już teraz nowe podręczniki do nauki języka chińskiego Ucz 
się ze mną chińskiego i Radosny chiński. Brałam udział w opracowaniu polskiej wersji 
podręczników i jestem autorką tłumaczenia na polski. Jestem przekonana, że oba 
podręczniki wypełnią dobrze lukę, jaka istniała w tym zakresie i znacznie ułatwią 
poznanie języka chińskiego Polakom, służąc tym samym zbliżeniu obu narodów. 
Natomiast wydaje mi się, że wielkiej uwagi wymaga podtrzymanie i rozbudowa 
niedawno utworzonego lektoratu języka polskiego na uniwersytecie w Harbinie. 
Placówka ta, aby się rozwijać, musi okrzepnąć, strona chińska i polska muszą na-
brać doświadczeń we wzajemnej współpracy, a przede wszystkim muszą zrozumieć 
i wzajemnie zaakceptować cele, jakie przyświecały obu stronom angażującym się 
w inicjatywę jej powołania.

Sprawą, którą jednak uważam za kluczową, jest przystąpienie przez zespoły na-
ukowe po obu stronach do pracy nad słownikami chińsko-polskim i polsko-chiń-
skim. Pragnę tu przypomnieć, że już w 1983 roku pomiędzy ministerstwami edu-
kacji obu stron podpisano porozumienie o opracowaniu słownika polsko-chińskie-
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go. Niemal całkowity brak takich słowników, przy istniejącym stopniu współpracy 
polsko-chińskiej i wielości znakomitych specjalistów po obu stronach uważam za 
zjawisko wyjątkowe i niezrozumiałe, a równocześnie w pewnym sensie dramatycz-
ne, podważające doskonały stan współpracy zainteresowanych środowisk, ale także 
obu krajów. Jestem przekonana, że pilne przystąpienie do przygotowań do pracy 
nad wyżej wymienionymi słownikami byłoby bardzo ważnym sukcesem i dokona-
niem. Ukazanie się takich słowników, zapewne po kilku latach pracy, miałoby ol-
brzymie znaczenie dla wzajemnego nauczania języków chińskiego i polskiego oraz 
dla tłumaczeń literatury. Byłoby to też niezwykle korzystne dla ogólnego rozwoju 
stosunków. Ze swej strony mogę tylko skromnie zgłosić gotowość do prac nad taki-
mi słownikami, gdyby znalazło się dla mnie miejsce w zespole redakcyjnym.

Jeżeli chodzi o instrumenty współpracy kulturalnej po obu stronach, to są one 
zróżnicowane. Różna jest również sytuacja obu krajów. W Chinach współpraca kul-
turalna jest kierowana przez Ministerstwo Kultury, które tylko ogólnie koordynuje 
swoje działania z MSZ (chiński MSZ nie ma jednostki zajmującej się współpracą 
kulturalną i naukową) i działa, wykorzystując potężne centralne jednostki wyspecja-
lizowane, pracujące na zasadach komercyjnych jako impresariaty, ale również wyko-
nujące konkretne zlecenia rządowe, w tym przypadku najczęściej Ministerstwa Kul-
tury. W Polsce chińskie placówki dyplomatyczne (Ambasada i Konsulat Generalny 
w Gdańsku) tylko ogólnie współpracują z wyżej wymienionymi realizatorami kon-
kretnych jednostkowych zleceń. Natomiast Instytuty Konfucjusza podlegają Minis-
terstwu Edukacji (poprzez tzw. Hanban, czyli Urząd Międzynarodowej Rady Języka 
Chińskiego, w którym swoje udziały mają jeszcze inne chińskie instytucje centralne, 
na przykład Ministerstwo Handlu i Urząd Informacyjny Rady Państwowej) i mają 
promować nauczanie języka chińskiego, a przy okazji zapoznawać z chińską cy-
wilizacją, historią i kulturą (w Polsce Instytuty Konfucjusza działają na wyższych 
uczelniach w Krakowie, Poznaniu, Opolu i Wrocławiu, powstaje kolejny w Gdań-
sku). Władze chińskie uważają, że instytuty te powstają na bazie współpracy uczelni 
i nie są odpowiednikami instytutów kultury za granicą w rozumieniu europejskim. 
Istniejące w Polsce wspomniane cztery instytuty i powstający piąty wydają się na 
razie zaspokajać zarówno zapotrzebowanie środowisk polskich, jak i możliwości 
merytoryczno-organizacyjne strony chińskiej.

Nieco inaczej wygląda sytuacja po stronie polskiej. Przede wszystkim szeroko 
rozumianą współpracą kulturalną z zagranicą zajmuje się centralnie więcej podmio-
tów, z których najważniejsze to Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych. W Polsce nie ma tak silnych i wyspecjalizowanych instytucji we współpra-
cy kulturalnej, jak na przykład Chińska Agencja Sztuk Scenicznych.

W pewnym przybliżeniu rolę taką próbuje odgrywać Instytut Adama Mickiewi-
cza, który jednak nie ma ani takich doświadczeń, ani przedstawicielstw zagranicz-
nych. W sprawy współpracy kulturalnej bardziej zaangażowane są polskie placówki 
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w Chinach – Ambasada i Konsulaty Generalne w Szanghaju, Kantonie i Hongkon-
gu. Wydaje się, że kiedy w Chinach współpraca kulturalna z Polską jest regulowana 
centralnie, a w Polsce ze względów systemowych jest to chyba niemożliwe, rośnie 
potrzeba utworzenia w Chinach Instytutu Polskiego, który mógłby inicjować, ukie-
runkowywać i koordynować różne przejawy polskiej obecności kulturalnej w ChRL. 
Jego bazą pewnie na początku musiałaby być ambasada, która posiada doskonałe 
warunki prowadzenia działalności kulturalnej (za zaszczyt poczytuję sobie, że mogę 
być częstym gościem w sali widowiskowej ambasady polskiej, między innymi na 
pokazach polskich filmów). Jednak stopniowo prawdopodobnie taki instytut mu-
siałby wyjść poza placówkę, aby łatwiej docierać do różnych środowisk chińskich, 
a zwłaszcza do młodzieży. W dobie kryzysu i jego wpływu na każdy kraj trud-
no może być natychmiast utworzyć placówkę na miarę niemieckiej lub francuskiej 
obecności w Pekinie, ale nawet niewielka sala wystawowa i małe biuro, umożliwia-
jące działania zbliżone do impresariatu, przy odgrywaniu przez ambasadę roli za-
plecza powinny być wystarczające na początek. Mając na uwadze dobro stosunków 
chińsko-polskich i wysiłki w tym kierunku podejmowane przez poprzednie i obecne 
kierownictwo ambasady oraz wydziału kultury, życzę z całego serca, aby rok 2010 
zapoczątkował funkcjonowanie Instytutu Polskiego w Pekinie.

Summary

Short inFormation on poliSh-chineSe cultural eXchanGe 

The article contains historical review of  Polish-Chinese relations starting from establish-
ment of  diplomatic relations between Poland and People’s Republic of  China on 7 October 
1949. The author recalls agreements on cooperation between those two countries and de-
scribes consequences of  their concluding. The article turns attention to different phases of  
Polish-Chinese cooperation, periods when the relations were improving and when they were 
worsening due to current political situation in both countries.

The article presents main themes and trends of  Polish-Chinese cultural exchange since 
the beginning of  nineties such as: dynamic growth of  music contracts (Chopin contests, 
concerts of  Polish and Chinese symphony orchestras, exchange of  scientists and students 
from music schools), revived cooperation of  film-makers environment (e.g. Jacek Bromski 
has directed first Polish-Chinese film Love in the Year of  the Tiger), Polish film poster (exhi-
bitions in China), guest exhibitions of  museum collections, unveiling of  a monument of  
Chopin in Szanghaj in 2007, numerous translations of  Polish works into Chinese language 
(great contribution of  Professor Yi Lijun and other translators).

The article indicates problems and limitations that result for example from lack of  Polish-
Chinese dictionaries, that is surprising when taking into consideration number of  people ea-
ger to learn Chinese language. The author turns attention to the need of  establishing Polish 
Institute in Beijing that would play the same role as Institute of  Confucius in Poland.
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chiny na liście dziedzictwa światoweGo uneSco

Chińska Republika Ludowa przystąpiła do UNESCO dnia 4 listopada 1946 
roku, stając się państwem-założycielem organizacji, które jako jedno z dwudziestu 
innych krajów ratyfikowało jej konstytucję. Celem zapewnienia międzynarodowej 
ochrony dziedzictwu światowemu utworzono, na mocy Konwencji o ochronie dzie-
dzictwa kulturowego i naturalnego, podpisanej w siedzibie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) dnia 12 listopada 1972 
roku w Paryżu, Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO. O stosowne miejsce na 
liście mogą ubiegać się obiekty kultury i natury, miasta oraz krajobrazy kulturowe. 
Wpis może zostać dokonany na podstawie spełnienia przez kandydata jednego spo-
śród pięciu kryteriów, przy czym kryterium VI może być stosowane jedynie jako 
uzupełniające1. Do końca 2004 roku obowiązywało sześć kryteriów dla obiektów 
dziedzictwa kulturowego i cztery dla przyrodniczego. W 2005 roku połączono je 
w jedną listę dziesięciu kryteriów. Obiekty dziedzictwa kulturalnego nominowane 
do wpisu na listę powinny:

I. stanowić wybitne osiągnięcie twórczego geniuszu człowieka; 
II. ilustrować znaczące oddziaływanie wartości w danej epoce lub w ramach 

danego kręgu kulturowego, w zakresie rozwoju architektury lub techniki, 
zabytkowej sztuki, planowania przestrzennego miast lub kształtowania kra-
jobrazu; 

III. wnosić unikalne lub co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej 
bądź cywilizacji, żywej lub umarłej; 

IV. stanowić wybitny przykład rodzaju budowli bądź zespołu architektonicz-
nego lub technicznego, który ilustruje znaczący etap w historii ludzkości; 

V. stanowić wybitny przykład tradycyjnego sposobu osiedlania się lub za-
gospodarowania terenu, reprezentatywny dla danej kultury (lub kultur), 
zwłaszcza w przypadku, kiedy miejsce jest narażone na wpływ nieodwra-
calnych zmian; 

1 Zob. art. 11 ust. 5 Konwencji o ochronie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego podpisanej 
dnia 12 listopada 1972 r. w Paryżu (Dz.U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190).
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VI. łączyć się w sposób bezpośredni lub namacalny z wydarzeniami lub trady-
cjami żywymi, z ideami, wierzeniami, z dziełami artystycznymi lub literac-
kimi mającymi szczególne powszechne znaczenie. Komitet uważa, że to 
kryterium może uzasadniać wpisanie obiektu na Listę tylko w wyjątkowych 
okolicznościach i w połączeniu z innymi kryteriami kulturalnymi lub natu-
ralnymi. 

O uniwersalnej wartości obiektu dziedzictwa naturalnego proponowanego do 
wpisu decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa, jeżeli spełnia on warunek inte-
gralności i odpowiada jednemu lub kilku z następujących kryteriów:

VII. stanowi wybitny przykład ilustrujący główne okresy w historii Ziemi, łącz-
nie ze śladami życia, ważnymi postępującymi procesami geologicznymi 
w rozwoju Ziemi albo z cechami geomorfologicznymi i fizjograficznymi 
o dużym znaczeniu;

VIII. stanowi wybitny przykład ilustrujący ważne postępujące procesy ekolo-
giczne i biologiczne oraz rozwój ekosystemów lądowych, wodnych, brze-
gowych i morskich, a także skupisk roślin i zwierząt;

IX. obejmuje niezwykłe zjawiska przyrodnicze lub obszary o nadzwyczajnym 
pięknie i znaczeniu estetycznym;

X. obejmuje naturalne siedliska najważniejsze i najbardziej znaczące dla 
ochrony in situ różnorodności biologicznej łącznie z tymi, które zawierają 
zagrożone gatunki o szczególnej wartości uniwersalnej z punktu widzenia 
nauki i ochrony2.

Obecnie na Liście znajduje się 890 obiektów ze 186 krajów całego świata3.

Konwencję o ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Chiny ratyfiko-
wały dnia 12 grudnia 1985 roku, przystępując tym samym do budowy międzynaro-
dowego systemu ochrony dziedzictwa światowego. Obecnie na Liście Dziedzictwa 
Światowego UNESCO znajduje się 38 obiektów pochodzących z Państwa Środka, 
z czego 7 należy do dziedzictwa naturalnego, a 4 są wpisane w kategorii obiektów 
mieszanych. Warto wskazać, że Chiny zajmują drugie miejsce pod względem liczby 
obiektów widniejących na Liście4. Istotne jest także zaangażowanie przedstawicieli 
tego państwa w prace Komitetu Dziedzictwa Światowego. Chiny trzykrotnie w latach 
1991–1997, 1999–2005 oraz 2007–2011 wykonywały mandat w jego strukturach. 

2 Operational Guidelines for the Implementation of  the World Heritage Convention, Doku-
menty UNESCO http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf  (data dostępu: 9.04.2010). 

3 Stan na kwiecień 2009 roku.
4 Na pierwszym miejscu znalazły się Włochy, które posiadają 44 obiekty wpisane na Listę, 

natomiast trzecią lokatę zajmują ex aeqou Niemcy i Francja – 33 obiekty. Stan na maj 2010 roku. 
http://whc.unesco.org/en/statesparties/stat/ (data dostępu: 01.05.2010).
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Pierwsze wpisy lata 1987–1990

W 1987 roku podczas XI sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Paryżu 
i dwa lata po ratyfikowaniu przez Chiny Konwencji o ochronie dziedzictwa kultu-
rowego i naturalnego wpisano na Listę sześć pierwszych obiektów stanowiących 
unikatową wartość dla światowego dziedzictwa ludzkości. Wśród nich znalazły się 
Pałace dynastii Ming i Qing w Pekinie oraz Shenyang, Mauzoleum pierwszego ce-
sarza Qin Shi Huang Di w Xi’an, Jaskinie Mogao, Wielki Mur Chiński, stanowisko 
archeologiczne szczątków człowieka pekińskiego w Zhoukoudian oraz góra Tai, 
będąca również obiektem dziedzictwa naturalnego. Warto wskazać, że dwa z wyżej 
wymienionych obiektów spełniały wszystkie sześć kryteriów określających dzie-
dzictwo kulturowe, a są to: jaskinie Mogao oraz góra Tai. W 1990 roku decyzją 
Komitetu Dziedzictwa Światowego na XIV sesji wpisano na Listę górę Huang Shan 
w kategorii obiektów mieszanych.

Mur 10 000 Li (438)5

Wielki Mur Chiński nazywany często Murem 10 000 Li to największy na świecie 
system obronny składający się z zapór naturalnych, wież obserwacyjnych, sieci for-
tów oraz murów obronnych o łącznej długości około 8851,8 km. Przez lata uważa-
no, że pierwsze prace budowlane rozpoczęto za czasów panowania cesarza Qin Shi 
Huanga, czyli około 220 roku p.n.e., jednakże wielu naukowców jest dziś odmien-
nego zdania6. Obecny kształt i rozmiar mur przybrał dopiero za czasów panowania 
dynastii Ming (1368–1644), która w obawie przed naciskami ludów mongolskich 
postanowiła zbudować, w oparciu o istniejące już elementy, obronny system fortyfi-
kacji rozpościerający się od granic Korei po pustynię Gobi. Zgodnie z najnowszymi 
badaniami topograficznymi obliczono, że długość 6259 km wzniesiono pracą ludz-
kich rąk, a długość 2232 km stanowi naturalną barierę w postaci wzgórz oraz rzek 
i 359 km rowu7. Decyzją Komitetu Dziedzictwa Światowego Wielki Mur Chiński 
został wpisany na Listę w oparciu o kryteria I, II, III, IV, VI. Znalazł się on także na 
ogłoszonej 7 lipca 2007 roku liście siedmiu nowych cudów świata8.

5 Liczba podana w nawiasie odpowiada numerowi referencyjnemu na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

6 A. Waldron, The Great Wall of  China: From History to Myth, Cambridge 1990, s. 16.
7 Great Wall of  China ‘even longer’, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8008108.stm (data 

dostępu: 02.05.2010).
8 http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8008108.stm (data dostępu: 02.05.2010).
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Gu gong – starożytny pałac (439bis)

Zakazane Miasto to kompleks pałacowy należący do dynastii Ming, a następnie 
Qing w centrum Pekinu. Starożytny pałac w języku chińskim Gu gong został wybu-
dowany na polecenie cesarza Yongle w latach 1406–1420 w miejscu miasta stołecz-
nego mongolskiej dynastii Yuan. W wyniku wojny domowej oraz najazdu Mandżu-
rów, którzy zdobyli Pekin w 1644 roku, zniszczony pałac odbudowano i utworzono 
w nim siedzibę nowych władców – dynastii Qing, panującej do 1911 roku. Decyzją 
Komitetu Dziedzictwa Światowego na XXVIII sesji w 2004 roku rozszerzono za-
kres ochrony międzynarodowej także na pałac dynastii Qing w Shenyang. To spo-
wodowało rozbudowanie nazwy wpisanego obiektu na Pałace dynastii Ming i Qing 
w Pekinie oraz Shenyang. W oparciu o kryteria I, II, III, IV uznano, że pałace repre-
zentują najwyższej klasy dzieła architektury pałacowej w Chinach9.

Jaskinie Tysiąca Buddów (440) 

Zespół 492 skalnych świętych znajdujących się na szlaku jedwabnym w pobliży 
miasta Dunhuang w północno-zachodniej prowincji Gansu to Jaskinie Mogao. Czę-
sto nazywane są także Jaskiniami Tysiąca Buddów ze względu na licznie znajdujące 
się w nich posągi i malowidła buddyjskie, pochodzące w większości z IV–VI wieku 
p.n.e. W centralnym miejscu każdej jaskini znajdują się posąg Buddy oraz mniejsze 
rzeźby jego uczniów. W 1907 roku jeden z brytyjskich archeologów i podróżników 
Marc Aurel Stein przyczynił się do odkrycia cennej składnicy manuskryptów oraz 
przedmiotów artystycznych przechowywanych ówcześnie w tzw. „jaskiniach-biblio-
tekach”. Odnalezienie tych obiektów sprawiło, że w niedługim czasie znalazły się 
one w muzeach między innymi w Londynie i Paryżu. Powołany w celach badaw-
czych międzynarodowy projekt pozwolił na publikację zbiorów w Internecie. Dzię-
ki tej inicjatywie udostępniono ponad 70 tysięcy obiektów – manuskryptów, map, 
malowideł, rzeźb i tekstyliów. Wśród wielu cennych eksponatów na uwagę zasługują 
wczesnobuddyjskie zwoje tantry oraz sutry mahajany, a także najstarsza pochodząca 
z VII wieku mapa astronomiczna. Obiekt wpisano w oparciu o wszystkie wyzna-
czone przez Komitet Dziedzictwa Światowego kryteria jako przykład niepowtarzal-
nego miejsca o ponad tysiącletniej tradycji rozwoju sztuki buddyjskiej w Chinach10.

9 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/en/list/ 
439/ (data dostępu: 02.05.2010).

10 International Dunhuang Project, http://idp.bl.uk/pages/collections_en.a4d (data dostępu: 
03.05.2010).



Chiny na Liście Dziedzictwa Światowego UNESCO 231

Figury grobowe żołnierzy i koni (441)

Mauzoleum pierwszego cesarza Qin Shi Huang Di w Xi’an stało się jednym 
z najbardziej uczęszczanych przez turystów miejsc po tym, jak w 1974 roku od-
kryto w nim tzw. armię terakotową (w dosłownym tłumaczeniu chińskim: „figury 
grobowe żołnierzy i koni”). Ponad 8 tysięcy żołnierzy, a także medyków i cywilów 
zostało tu pochowanych wraz z cesarzem w 210 roku p.n.e. Według wierzeń mieli 
oni strzec swego władcy i ułatwić mu ponowne panowanie w życiu pozagrobowym. 
Za sprawą przypadkowego odkrycia trzech rolników Yang Xinman, Yang Peiman 
i Yang Peiyan, dokonanego podczas prac kopania studni, dziś armia terakotowa jest 
uznawana za ósmy cud świata. Warto dodać, że każda figura naturalnej wielkości 
posiada swoje indywidualne cechy, atrybuty, mimikę twarzy oraz rodzaj prezentacji. 
W 1994 roku otwarto Muzeum Armii Terakotowej Pierwszego Cesarza Qin w Xi’an,  
które składa się z trzech krypt o głębokości 4–8 m wypełnionych posągami. Obiekt 
wpisano na Listę na postawie kryteriów I, III, IV i VI11. 

Człowiek z Chin (449)

Stanowisko archeologiczne szczątków człowieka pekińskiego w Zhoukoudian 
niedaleko Pekinu jest miejscem, w którym na przestrzeni lat dwudziestych i trzy-
dziestych XX wieku odkryto szczątki człowieka z gatunku homo erectus. Pierwszego 
odkrycia dokonał austriacki paleontolog Otto Zdonsky, który w 1923 roku wykopał 
dwa zęby: dolny przedtrzonowy i górny trzonowy. Sześć lat później ogłoszono zna-
lezienie całej czaszki pitekantropa nazywanego wcześniej Sinanthropus – człowiek 
z Chin, obecnie zaliczanego do gatunku homo erectus. Łącznie w Zhoukoudian wyko-
pano kości około pięćdziesięciu ludzkich ciał, w tym sześć czaszek, oraz tysiące na-
rzędzi, którymi posługiwali się pierwotni ludzie. Szacuje się, że wiek tych zabytków 
archeologicznych, zgodnie z najnowszymi badaniami, to około 550 tysięcy lat12. 
Historia skamieniałości posiada również wątek kryminalny – w czasie drugiej woj-
ny światowej część szczątków została skradziona w czasie ich wywozu do Stanów 
Zjednoczonych. W 2005 roku z okazji 60 rocznicy wybuchu wojny rząd chiński 
powołał specjalną komisję, której zadaniem jest odnalezienie zaginionych zabytków 
archeologicznych z Zhoukoudian. Wpisu na Listę dokonano na podstawie kryte-
riów III i IV.

11 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/archive/
repcom87.htm#441 (data dostępu: 03.05.2010).

12 A. Stanisławska, Nowa metryka chińskiego jaskiniowca, „Rzeczpospolita” z dn. 12.03.2009. 



Magdalena Marcinkowska232

Święta góra Tai (437)

Położona w prowincji Szangtung góra Tai jest zaliczana do najważniejszych Pię-
ciu Świętych Gór Taoizmu. Symbolizuje narodziny, wschód słońca oraz odnowę. 
Najwyższym jej punktem jest Jadowity Cesarz o wysokości 1545 m n.p.m., na który 
prowadzą 7200-stopniowe schody. Na terenie góry znajdują się 22 świątynie, 97 
ruin, 819 kamiennych tablic oraz 1018 rysunków i napisów skalnych, zbudowano 
także 11 bram i 14 sklepionych przejść. Największą u podnóża góry świątynią jest 
Dai, czyli świątynia boga Tai Shan. Rekomendacja Międzynarodowego Komitetu 
Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych (International Council of  Monuments 
and Sites – ICOMOS) stanowi, że „przez ponad dwa tysiące lat na miejsce to miały 
wpływ różne typy państwa i rządów, a także religie, które ukształtowały krajobraz 
kulturowy wschodniego szczytu, jednego z najświętszych miejsc przepełnionych 
historią tej części świata”13. Ważnymi dla pielgrzymów obiektami są także Świątynia 
Błękitnego Obłoku ku czci córki boga Tai Shan, Laomu oraz Świątynia Wielkiej 
Skały z salą tysiąca Buddów. Na Liście Dziedzictwa Światowego UNESCO widnieje 
jako obiekt spełniający wszystkie kryteria wpisu.

Huang Shan – Żółta Góra (547)

Określana często jako „najcudowniejsza góra Chin” Huang Shan wielokrotnie 
stanowiła inspirację dla wielu malarzy i poetów. Swoją nazwę zawdzięcza jednemu 
z chińskich władców Huang Di, znanemu także jako Żółty Cesarz, który posta-
nowił zostać pustelnikiem i resztę życia spędził w górach, poszukując oświecenia 
oraz nieśmiertelności. Na wierzchołek Żółtej Góry prowadzi ponad 60 tysięcy 
stopni schodów budowanych przez ponad 1500 lat, często nazywanych „schodami 
do nieba”. Należy bowiem wspomnieć, że jest ona otoczona chmurami, co tworzy 
niezapomniany krajobraz. To właśnie dzięki tym widokom artyści odnajdywali na-
tchnienie do pracy, poświęcając czasem całe życie na ich podziwianie i uwiecznianie. 
Wpisu dokonano na podstawie kryteriów II, VII oraz X.

Wpisy w latach 1992–2000

Pod koniec XX wieku przedstawiciele rządu Chin zintensyfikowali starania 
o wpis swoich dóbr kultury oraz natury na Listę Dziedzictwa Światowego UNE-
SCO, wyrażając tym samym chęć objęcia ich międzynarodową ochroną. Zaanga-
żowanie to wynikało także z faktu, że Chiny w latach 1991–1997 były członkiem 
Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO. W 1992 roku na Liście znalazły się 

13 ICOMOS, World Heritage List, Advisory Body Evaluation, 1987, nr 437, http://whc.unes-
co.org/archive/advisory_body_evaluation/437.pdf  (data dostępu: 04.05.2009).
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regiony krajobrazu naturalnego: rezerwat przyrody Wulingyuan, Dolina Dziewięciu 
Palisad Jiuzhaigou oraz Dolina Huanglong (obie znajdujące się w prowincji Sichu-
an). Z kolei w 1994 roku wpisano na listę cztery obiekty prezentujące spuściznę 
dziedzictwa kulturowego: rezydencję górską z przyległymi świątyniami w Chengde, 
zespół zabytkowy pałacu Potala w Lhasie, świątynię i cmentarz Konfucjusza oraz 
rezydencję rodziny Kong w Qufu, zespół zabytkowych budowli w górach Wudang.

Pałac i świątynie w Chengde (703)

Należący niegdyś do dynastii Qing letni pałac w Chengde w prowincji Hebei 
został wybudowany w latach 1703–1792. Kompleks pałacowy składa się także ze 
świątyń i przyległych ogrodów położonych w malowniczej scenerii lasów, łąk i je-
zior. Stanowi rzadki przykład osadnictwa z czasów feudalnych Chin, co zostało 
podkreślone na podstawie kryteriów II i IV14.

Pałac Potala (707ter)

Zimowa rezydencja nominalnych przywódców Tybetu do 1959 roku, czyli mo-
mentu przejęcia przez Chińczyków władzy w Lhasie. Pałac Potala, którego nazwa 
pochodzi najprawdopodobniej od nazwy świętej góry buddyzmu tybetańskiego Pu-
tuo, jest najwyżej położonym pałacem na świecie (3700 m n.p.m.). Kompleks pała-
cowy składa się z Pałacu Białego, należącego do świeckiej części obiektu oraz Pa-
łacu Czerwonego, będącego miejscem kultu religijnego, w którym spoczywa ośmiu 
z czternastu Dalajlamów. Nazywany „perłą na dachu świata”, stanowi niewątpliwie 
przykład wybitnej budowli będącej dziełem geniuszu człowieka, co zostało po-
twierdzone w oparciu o spełnienie kryteriów I, IV i VI15. 

Rodzinne strony Konfucjusza (704)

Kompleks zabytkowy obejmuje świątynię oraz cmentarz największego chińskie-
go filozofa Konfucjusza, a także rezydencje rodu Kong w Qufu. Świątynia Konfu-
cjusza została rozbudowana za panowania dynastii Ming oraz Qing. Centralną jej 
częścią jest Pawilon Dacheng, z kolei w północnym krańcu znajduje się pawilon 
Shengji Dian, w którym mieszczą się rzeźbione kamienie ze scenami z życia wielkie-
go myśliciela. Posiadłość magnackiego rodu Kong, potomków Konfucjusza, zosta-
ła wzniesiona w XVI wieku. W rezydencji zachowało się pełne wyposażenie domu 

14 UNESCO Advisory Body Evaluation, 1994, http://whc.unesco.org/archive/advisory_
body_evaluation/703.pdf  (data dostępu: 05.05.2009).

15 UNESCO Advisory Body Evaluation, 1994, http://whc.unesco.org/archive/advisory_
body_evaluation/707ter.pdf  (data dostępu: 05.05.2010).
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i jego pomieszczeń. Ostatnim żyjącym potomkiem Konfucjusza zamieszkującym 
majątek do 1948 roku był Kong Decheng. Nieopodal znajduje się także rodzinny 
cmentarz usytuowany w lesie, na którym, jak się szacuje, może być około 100 tysię-
cy szczątków należących do rodu Kong16. Zabytki nieruchome Qufu posiadają dziś 
nieocenianą wartość artystyczną i historyczną nie tylko dla narodu chińskiego, ale 
całej ludzkości, co zostało potwierdzone na podstawie kryteriów I, IV i VI.

Zabytkowe budowle w górach Wudang (705)

Zespół architektonicznych zabytków u podnóży gór Wudang w prowincji He-
bei składa się z pałaców oraz świątyń wzniesionych za panowania dynastii Yuan, 
Ming oraz Qing. Niektóre zabudowania taoistyczne pochodzą z VII wieku. Na Listę 
Światowego Dziedzictwa zostały wpisane w oparciu o kryteria I, II i VI. W 2003 
roku wybuchł tragiczny w skutkach pożar, który doszczętnie zniszczył należący do 
kompleksu Pałac Yuzhen17. 

Doliny Jiuzhaigou (637) i Huanglong (638)

Obie znajdujące się w prowincji Sichuan doliny zostały wpisane na podstawie 
kryterium VII dla obiektów dziedzictwa naturalnego. Dolinę Jiuzhaigou, nazywaną 
także Doliną Dziewięciu Palisad, cechuje różnorodność ekosystemów leśnych. Jej 
krajobrazy wyróżniają także wąskie stożki krasowe oraz wodospady. Z kolei w doli-
nie Huanglong znajduje się najbardziej wysunięty na wschód lodowiec w Chinach. 
Krajobraz ten charakteryzuje się ponadto wysokimi szczytami górskimi, formacjami 
krasowymi, wodospadami i gorącymi źródłami. Region jest zamieszkały przez pew-
ną ilość zagrożonych gatunków zwierząt, między innymi pandę wielką oraz syczu-
ańską złotą małpę wąskonosą18.

Na XX sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO w 1996 roku podjęto 
decyzję o objęciu międzynarodową ochroną dziedzictwa naturalnego, jakim są Park 
Narodowy w Lushan oraz Góra Emei wraz z jej wyjątkowym posągiem Wielkiego 
Buddy, wpisanym jako obiekt kategorii mieszanej.

16 UNESCO, World Heritage List, http://whc.unesco.org/en/list/704/ (data dostępu: 05.05. 
2010).

17 http://whc.unesco.org/en/news/142 (data dostępu: 06.05.2010).
18 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/archive/

repcom92. htm#637 i 638 (data dostępu: 06.05.2010).
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Wielki Budda z Leshan (779)

Mierzący 71 m posąg wykuty w skałach góry Emei przedstawiający Wielkiego 
Buddę powstawał od VIII wieku i jest największą tego typu rzeźbą na świecie. Ini-
cjatorem jego powstania był buddyjski mnich Haitong. Komitet Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO zdecydował o wpisie obiektu w oparciu o kryteria IV, VI oraz X, 
argumentując, że jest to miejsce, w którym buddyzm po raz pierwszy pojawił się na 
terenie Chin i z którego dalej rozprzestrzenił się na Wschód. W samym otoczeniu 
góry znajduje się ponad trzydzieści buddyjskich świątyń. Dodatkowo dostrzeżono 
walor miejsca, które jest zarówno przykładem dziedzictwa kulturowego, jak i na-
turalnego w postaci górskiego krajobrazu, zlewiska rzek oraz rzadkiej roślinności. 
Ponadto przenika się tu dziedzictwo materialne z niematerialnym. Warto dodać, że 
posąg został zaprojektowany tak, by spoglądał na rzeki Dadu He i Min He, co miało 
chronić łodzie rybackie przed zatonięciem19. 

Park Narodowy Lushan (778)

Obszar góry Lushan to jeden z wielu ośrodków duchowych cywilizacji chińskiej. 
Świątynie buddyjskie i taoistyczne oraz najważniejsze miejsca konfucjanizmu, w któ-
rych nauczali najwięksi myśliciele, wtapiają się harmonijnie w przepiękny krajobraz, 
stanowiący źródło inspiracji dla wielu artystów rozwijających estetyczne pojmowa-
nie natury, właściwe cywilizacji chińskiej. Wpisu na Listę dokonano na podstawie 
kryteriów II, III, IV i VI, podkreślając wyjątkowe wartości naturalnego krajobrazu 
i jego wpływu na kształtowanie się chińskiego życia duchowego i kulturalnego20.

Na XXI sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO, która odbyła się 
w Nepalu we Włoszech w grudniu 1997 roku, przyjęto decyzję o wpisaniu trzech 
kolejnych obiektów dziedzictwa kulturowego Chin. Warto dodać, że we wrześniu 
1997 roku w Pekinie odbyło się Młodzieżowe Forum ds. Dziedzictwa Światowe-
go dla Azji i Pacyfiku (Asia-Pacific World Heritage Youth Forum), reprezentantów 
dwudziestu krajów z całego świata. Podczas spotkania powołano projekt edukacyj-
ny dla regionu Azji i Pacyfiku.

19 UNESCO Advisory Body Evaluation, 1996, http://whc.unesco.org/archive/advisory_
body_ evaluation/779.pdf  (data dostępu: 06.05.2010).

20 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/en/list/778 
(data dostępu: 07.05.2010).
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Stare Miasto w Lijiang (811)

Decyzją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO Stare Miasto Lijiang zo-
stało umieszczone na liście w oparciu o kryteria II, IV, V. Architektoniczna zabudo-
wa starówki, pełna krętych i wąskich uliczek, od stuleci pozostała autentycznie za-
chowana. Miasto niegdyś leżało na Wielkim Szlaku Herbacianym. W 1986 roku rząd 
chiński wpisał Stare Miasto w Lijiang na listę słynnych chińskich miast kulturowych 
i historycznych. O wyjątkowości miasta stanowią niespotykana nigdzie w Chinach 
struktura oraz sposób planowania, co w szczególności zawdzięcza ludowi Naxi. Po-
nadto jego charakterystyczną cechą jest starożytny system nawadniający, składający 
się z licznych kanałów, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego oraz wiele mostów. 
Na jednym z krańców miasta zlokalizowany jest, chętnie odwiedzany przez turys-
tów, Park Stawu Czarnego Smoka – Heilongtan Gongyuan21. Podczas trzęsienia ziemi 
w 1996 roku część zabytkowych kamienic uległa zniszczeniu. Komitet Dziedzictwa 
Światowego UNESCO udzielił wówczas pomocy w odbudowywaniu starówki oraz 
opracowywaniu planu jej konserwacji w celu zachowania tego miejsca22.

Starożytne miasto Pingyao (812)

Miasto w prowincji Shanxi będące za czasów panowania dynastii Qing finan-
sową stolicą Chin. Pingyao jest przykładem miasta zbudowanego w XIV wieku 
przez chiński lud Han. Jego zabudowa, architektoniczna oryginalność oraz specyfi-
ka planowania przestrzennego miasta stanowią przykład przemian, jakie dokonały 
się za czasów Cesarstwa Chińskiego. Warto podkreślić, że jego budowa nastąpiła już 
podczas panowania dynastii Ming. Charakterystyczną cechą miasta są otaczające je 
mury, część z nich powstała jeszcze za czasów dynastii Zhou. Wysokie na 12 m roz-
pościerają się na przestrzeni 6 km, mieści się w nich 6 bram, 4 wieże i 72 wartownie. 
Powołując się na kryteria II, III i IV, Komitet Dziedzictwa Światowego wskazał na 
znaczenie miasta i oddziaływanie panujących na tym terenie dynastii, wskazując na 
jego wartości religijne, kulturowe i ekonomiczne23.

21 UNESCO Report of  the 21st Session of  the Committee, http://whc.unesco.org/archive/
repcom97.htm#811 (data dostępu: 08.05.2010).

22 Zob. Dokumenty Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO 32COM 7B.67/2008, 
33COM 7B.66/2009.

23 UNESCO Advisory Body 1997, http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evalua-
tion/812.pdf  (data dostępu: 06.05.2010).
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Klasyczne ogrody Suzhou (813)

Nazywane przez Marco Polo Wenecją Wschodu miasto portowe Suzhou, poło-
żone nad Wielkim Kanałem, słynie nie tylko ze swych licznych kanałów, ale także 
niespotykanych ogrodów. Na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO w oparciu 
o kryteria I, II, III, IV i V zostały wpisane cztery klasyczne ogrody chińskie: Ogród 
Pokornego Zarządcy, Tęskniący Ogród, Ogród Właściciela Sieci oraz Góra Villa. Są 
one przykładem projektowania klasycznych chińskich ogrodów, w których sztuka 
łączy się z naturą, pięknem i harmonią poprzez tworzenie krajobrazów imitujących 
naturalne scenerie z udziałem skał, wzgórz oraz rzek, zachowując infrastruktural-
ny układ przestrzeni w postaci odpowiednio rozlokowanych pawilonów oraz pa-
gód. W 2006 roku na sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO w Wilnie 
strona chińska złożyła plan rozszerzenia ochrony międzynarodowej, która miałaby 
obejmować całe historyczne miasto Suzhou. Dwa lata później Komisja przyjęła 
Plan dla miasta Suzhou oraz plan zarządzania jego zabytkami24. 

Na kolejnej sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO, która odbyła się 
5 grudnia 1998 roku w Kioto w Japonii, wpisano dwa obiekty z Chin: Letni Pałac 
oraz Świątynię Nieba w Pekinie. 

Pałac Letni w Pekinie (880)

Wybudowany w 1750 roku, a następnie zniszczony podczas wojny w 1860 roku 
został uznany za jeden ze szczególnych przykładów obiektu pałacowo-parkowego 
swych czasów. Na podstawie kryteriów I, II, III dokonano wpisu Pałacu Letniego 
w Pekinie. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na niezwykłą architekturę krajobrazu, 
łączącą elementy wytworów człowieka i natury (kryterium I). Ponadto Pałac Letni 
uosabia szczególne połączenie filozofii z praktyką, będące charakterystyczną cechą 
specyfiki projektowania chińskich ogrodów (kryterium II). Zgodnie z ostatnim kry-
terium Pałac Letni stanowi symbol potęgi chińskiej cywilizacji25. 

24 UNESCO Report of  the 21st Session of  the Committee http://whc.unesco.org/archive/
repcom97.htm#813; World Heritage Committee decision 30 COM 7B.62 http://whc.unesco.
org/en/decisions/1148; decision 30 COM 7B.66, http://whc.unesco.org/en/decisions/1673 
(data dostępu: 06.05.2010).

25 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/archive/
repcom98. htm#880 (data dostępu: 07.05.2010).
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Świątynia Nieba (881)

Kompleks sakralny budowli taoistycznych nazywany jest także Ołtarzem Nie-
ba – Tian Tan, tutaj modlono się do Nieba o urodzajne plony. Obiekt wzniesiono 
w latach 1406–1420 w czasach panowania cesarza Yongle. Świątynia Nieba została 
wpisane na Listę na podstawie tych samych kryteriów co Pałac Letni. Jest przykła-
dem wyjątkowej budowli pod względem architektonicznym oraz projektowania kra-
jobrazowego zgodnie z zasadami kosmogonicznymi (kryterium I). Jej symboliczny 
kształt oraz wygląd wywarł wpływ na architekturę oraz planowanie przestrzenne 
na Dalekim Wschodzie przez kolejne stulecia (kryterium II). Ponadto jest symbo-
lem feudalnego zarządzania państwem, co oddaje jej kształt i rozmieszczenie prze-
strzenne (kryterium III)26.

XXIII sesja Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO odbywała się w stoli-
cy Maroka, Marrakeszu w dniach od 29 listopada do 4 grudnia 1999 roku. Wówczas 
decyzją Komitetu na Listę wpisano dwa obiekty w kategorii kulturalnych – posągi 
w Dazu oraz mieszanych – góra Wyui.

Rzeźby sakralne w Dazu (912)

Skalne posągi znajdujące się w powiecie Dazu powstały na przestrzeni XI i XIII 
wieku. Przedstawiają zarówno sceny z życia świeckiego, jak i religijnego. Na listę 
zos ta ły wpisane na podstawie kryteriów I, II i III. Zgodnie z pierwszym rzeźby re-
prezentują najwyższy poziom sztuki rzeźbienia w skale zarówno ze względu na swą 
różnorodność, jak i styl oraz tematykę. Drugie kryterium stanowi, że są przykła-
dem harmonii trzech wielkich filozofii życia: buddyzmu, taoizmu oraz konfucjani-
zmu. Trzecie uzasadnienie wskazuje na różnorodność religijną w czasach późnego 
imperium chińskiego, która została wyrażona poprzez wyjątkowe rzeźby skalne 
w Dazu27. 

Góra Wyui (911)

Przykładem niezwykłej symbiozy natury i wytworów kultury jest góra Wyui, 
na której znajdują się liczne starożytne świątynie. Na listę została wpisana w ka-
tegorii obiektów mieszanych w oparciu o kryteria naturalne VII i X oraz kultu-
ralne III i VI. Góra Wyui została uznana za unikalną we względu na zachowanie 

26 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/archive/
repcom98. htm#880 (data dostępu: 15.05.2010).

27 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/archive/
repcom99. htm#912 (data dostępu: 15.05.2010).
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różnorodności biologicznej w południowo-wschodnich Chinach. Charakteryzu-
ją ją subtropikalne lasy, które są zamieszkiwane przez wiele gatunków roślin oraz 
zwierząt endemicznych dla tej części kraju. Ponadto występuje tam niepowtarzalny 
krajobraz wąwozów rzeki Dziewięciu Zakrętów, wzbogacony licznymi klasztorami 
oraz świątyniami z czasów taoizmu, buddyzmu i neokonfucjanizmu. W I wieku 
p.n.e. dynastia Han założyła w miejscowości Chengcun pierwsze świątynie, które 
w XI stuleciu zostały uznane za początkowe ośrodki neokonfucjanizmu (kryterium 
III). Region góry Wyui stał się zatem kolebką rozwoju tego nurtu filozoficznego, 
który następnie rozprzestrzenił się na terytoria państw wschodniej i południowo- 
-wschodniej Azji, a także wpłynął na filozofię i styl rządzenia w innych częściach 
świata (kryterium VI)28.

W dniach od 27 listopada do 2 grudnia 2000 roku odbyła się sesja Komitetu Dzie-
dzictwa Światowego UNESCO w Cairns w Australii. Liczba obiektów wpisanych na 
Listę wzrosła wówczas o cztery nowe przykłady wyjątkowej kultury chińskiej.

Góra Qingcheng i system nawadniający w Dujiangyan (1001)

Budowa systemu nawadniającego w Dujiangyan rozpoczęta w II wieku p.n.e. 
stanowi do dziś wzór tworzonych w tym czasie systemów irygacyjnych (kryterium 
II). Do dnia dzisiejszego reguluje wody rzeki Minjiang i kieruje je na tereny uprawne 
równin Chengdu (kryterium I). Natomiast Góra Qingcheng jest kolebką taoizmu 
i słynie z wielu zabytkowych świątyń (kryterium III). 

Dawne wioski w prowincji Anhui – Xidi i Hongcun (1002)

W oparciu o kryteria II, IV i V dwie tradycyjne wioski Xidi i Hongcun wpisano 
jako przykład zachowania tradycyjnego osadnictwa wiejskiego, który sukcesywnie 
w Chinach zaniknął lub przekształcił się w ciągu ubiegłego stulecia. Ich charakte-
rystycznymi cechami są: wyjątkowy układ ulic, architektura budynków, jak również 
podłączenie domów do rozległej sieci systemów zaopatrywania w wodę29.

Jaskinie Longmen (1003)

Nazywane Jaskiniami Dziesięciu Tysięcy Buddów lub Jaskiniami Smoczych Wrót 
mieszczą największy i najwspanialszy zespół chińskich dzieł sztuki z okresu dynastii 

28 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/archive/
repcom99. htm#911 (data dostępu: 17.05.2010).

29 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/archive/
repcom00.htm#1002 (data dostępu: 08.06.2010).
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Północnej Wei i Tang (316–907). Na początku XX wieku władze chińskie osza-
cowały, iż rzeźb jest około 10 tysięcy, dziś jednak wiadomo, że jaskinie zawierają 
ponad 14 tysięcy podobizn Buddy. Rzeźby skalne zostały przez Komitet Dziedzic-
twa Światowego UNESCO uznane za unikatowe w skali światowej dzieło ludzkiej 
twórczości, co zostało uzasadnione w oparciu o kryteria I, II i III30. 

Grobowce cesarskie dynastii Ming i Qing (1004)

Grobowce cesarskie dynastii Ming i Qing ilustrują trwającą pięć wieków ciągłość 
koncepcji świata i władzy, właściwych dla feudalnych Chin. Na Listę zostały wpisa-
ne w kategoriach I, II, III, IV oraz VI. W 2003 roku obszar nekropolii został rozsze-
rzony i od tamtej pory obejmuje dwa osobne zespoły grobowców cesarzy z dynas tii 
Ming: Xiaolinga, założyciela dynastii oraz groby trzynastu innych cesarzy Ming. Dziś 
stanowią one cenne świadectwo chińskich tradycji i wierzeń, począwszy od XIV 
wieku, oraz znaczący przykład architektury i sztuk stosowanych zgodnie z chiń-
skimi zasadami geomancji i fengshui. Kolejnego rozszerzenia dokonano w 2004 
roku – wówczas wpisano trzy miejsca pochówku cesarzy dynastii Qing w prowincji 
Liaoning: grobowce cesarzy Yonglinga, Fulinga i Zhaolinga, wzniesione w XVII 
wieku dla cesarzy założycieli dynastii Qing i ich następców. Podobnie jak nekro-
polie z dynastii Ming, kierują się zasadami tradycyjnej chińskiej geomancji i teorii 
fengshui. Prezentują one bogatą dekorację figur i rzeźb kamiennych oraz dachówek 
z motywami smoka. Kompleks trzech grobowców wraz z licznymi budowlami łączą 
tradycje przejęte z wcześniejszych dynastii i nowe cechy cywilizacji mandżurskiej31. 
Od momentu wpisu władze chińskie sukcesywnie odrestaurowują grobowce, w ze-
szłym roku rozpoczęto pracę nad grobowcem Maoling z dynastii Ming32. 

Ostatnia dekada 2001–2009

W ciągu ostatnich dziesięciu lat proces obejmowania międzynarodową ochroną 
obiektów kultury lub natury wywodzących się z Chin miał w większości przypad-
ków charakter jednostkowych wpisów na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO. 
W porównaniu z ostatnimi dekadami dokonano wpisu jedynie jedenastu obiektów 
reprezentujących obie kategorie. Z kolei w dniach od 28 czerwca do 7 lipca 2004 
roku Chiny były gospodarzem XXVIII sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego 

30 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/archive/
repcom00.htm#1003 (data dostępu: 15.06.2010).

31 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/archive/
repcom00.htm#1004 (data dostępu: 15.06.2010).

32 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://www.cctv.com/english/spe-
cial/excl/20090723/110091.shtml (data dostępu: 16.06.2010).
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UNESCO, która odbyła się w Suzhou. Pierwszym miejscem zabytkowym, które 
znalazło się na Liście w nowym tysiącleciu, były buddyjskie świątynie w Datong.

Groty Yungang (1039)

Kompleks sakralnych świątyń buddyjskich, znajdujących się w grotach w pob liżu 
miasta Datong, został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2001 
roku. Uzasadnienie wpisu (kryteria I, II, III, IV) stanowiło o jego unikatowej war-
tości wczesnobuddyjskiej sztuki rzeźbiarstwa skalnego. Ponadto wskazano, że są 
one przykładem fuzji symbolicznej sztuki religijnej z południowej i centralnej Azji 
z chińskim tradycjonalizmem sięgającym V wieku. To w grotach Yungang liczących 
252 jaskinie i 51 tysięcy posągów została zapoczątkowana tradycja buddyjskiego 
rzeźbiarstwa skalnego33. 

Strefy chronione rzek Jangcy, Mekong i Saluin  
w prowincji Junnan (1083)

Jako przykład zjawiskowego dziedzictwa natury zostały wpisane na Listę w 2003 
roku w oparciu o kryteria VII, VIII, IX i X. W ich skład wchodzi siedem obszarów 
stref  chronionych objętych parkiem narodowym trzech równoległych rzek, w pół-
nocno-zachodniej, górzystej części prowincji Junnan. Obszar ten to miejsce, w któ-
rym spotykają sie trzy wielkie rzeki Azji: Jangcy, Mekong i Saluin, płynące z północy 
na południe prawie równolegle przez wąwozy osiągające 3 tysiące m głębokości, 
wzdłuż których wznoszą się ośnieżone szczyty przekraczające 6 tysięcy m n.p.m. 
Warto dodać, że rejon ten jest niezwykle różnorodny pod względem biologicznym 
oraz jednym z najobfitszych regionów umiarkowanych na świecie34.

Stolice i grobowce starożytnego królestwa Koguryo (1135)

Decyzją Komitetu obiekt został wpisany na sesji w 2004 roku na podstawie 
kryteriów I, II, III, IV oraz V. Starożytne królestwo Koguryo to obszar obejmujący 
pozostałości architektoniczne trzech miast i 40 grobowców: Miasto góry Wunu, 
Miasto Guonei i Miasto góry Wandu, oraz grobowce: 14 cesarskich i 26 możno-
władców. Wszystkie należą do kultury Koguryo, nazwanej od dynastii, która rządzi-
ła częścią Chin północnych i północną częścią Półwyspu Koreańskiego od 37 roku 

33 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/archive/
repcom01.htm#1039 (data dostępu: 18.06.2010).

34 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/en/li-
st/1083 (data dostępu: 18.06.2010).
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p.n.e. do 668 roku n.e. Ze względu na misternie wykonane elementy dekoracyjne 
budowli obiekt stanowi przykład ludzkiego geniuszu twórczego. Z kolei charakte-
rystycznie ulokowane miasta na górach spotkały swoich naśladowców w później-
szych wiekach. Grobowce natomiast są dowodem na istnienie wymarłej dziś kultury 
Koguryo. Dodatkowo obiekty świadczą o koegzystencji człowieka i jego kultury 
z otaczającą go naturą oraz adaptacji do środowiska. Miasto góry Wunu jest tylko 
częściowo odkopane. Z kolei Miasto Guonei, leżące w obrębie dzisiejszego miasta 
Ji’an, odgrywało rolę drugiej stolicy, po przeniesieniu stolicy królestwa Koguryo do 
Phonyangu. Najwięcej zachowanych obiektów znajduje się jednak w Mieście góry 
Wandu – obszerny pałac i 37 grobowców35. 

Zabytkowe centrum Makao (1110)

Na XXIX sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w dniu 15 lipca 
2005 roku, która odbyła się w Durbanie, w Republice Południowej Afryki, oficjalnie 
wpisano na Listę zabytkowe centrum Makao. Obejmuje ono około 25 zabytków 
i placów. Miasto zostało wyróżnione w oparciu o kryteria II, III, IV i VI. Przez 
wzgląd na swoje strategiczne dla regionu położenie handlowano w tym porcie 
głównie z Portugalczykami, których obecność spowodowała wymianę wpływów 
obydwu kultur. W ten sposób miasto stało się jednym z pierwszych ośrodków łą-
czących Chiny z Zachodem36. 

Rezerwat pand wielkich w prowincji Sichuan (1213)

Siedem rezerwatów naturalnych oraz dziewięć parków krajobrazowych w górach 
Qionglai i Jiajin jest zamieszkiwanych przez 30% światowej populacji pand wielkich, 
które są jednym z najbardziej zagrożonych gatunków na świecie. W 2006 roku jako 
obiekt naturalny spełniający kategorię X został wpisany na Listę Dziedzictwa Świa-
towego UNESCO podczas XXXII sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNE-
SCO, odbywającej się w Quebeku w Kanadzie.

Stanowisko archeologiczne Yinxu (1114)

W prowincji Henan odnaleziono ruiny miasta Yin – starożytnej stolicy dynastii 
Shang, która służyła dwunastu królom przez ponad 250 lat. Na postawie kryteriów 
II, III, IV i VI w 2006 roku dołączyło ono do obiektów kultury reprezentujących na 

35 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/en/deci-
sions/108 (data dostępu: 19.06.2010).

36 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/en/deci-
sions/491 (data dostępu: 19.06.2010).
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Liście Państwo Środka. Odkryte tam królewskie grobowe i pałace były pierwowzo-
rem późniejszej architektury chińskiej. Miejsce to obejmuje także ponad 80 funda-
mentów domów oraz jedyny nienaruszony grobowiec Fu Hao, członka królewskiej 
rodziny. Jest to obecnie jeden z narodowych skarbów Chin37. 

Kras południowochiński (1248)

Krajobraz krasowy południowych Chin rozciąga się w prowincjach Junnan, Gu-
izhou i Guangxi i zajmuje obszar pół miliona m2. Występuje tu bogactwo formacji 
krasowych, a ukształtowanie terenu jest uważane za najbardziej spektakularny na 
świecie przykład krajobrazu krasowego regionów tropikalnych i podzwrotnikowych. 
Wpis obejmuje trzy grupy formacji krasowych: Libo, Shilin i Wulong. W ich obrębie 
znajdują się między innymi kamienne lasy: Naigu z wapieni i dolomitów oraz Shilin 
– „wyrastający” z jeziora o tej samej nazwie, charakterystyczny ze względu na róż-
norodność kształtów i kolorów tworzących go skał. Obiekt w kategorii dziedzictwa 
naturalnego wpisano na listę w 2007 roku w oparciu o kryteria VII i VIII38.

Diaolou w Kaiping (1112)

Diaolou to kilkukondygnacyjne wieże, najczęściej budowane ze wzmocnione-
go betonu lub cegieł. Występujące w Kaiping i okolicznych wioskach prowincji 
Guangdong rezydencje i budowle obronne, wzniesione w oryginalnym stylu archi-
tektonicznym, stanowią połączenie stylów chińskiego i zachodniego. Pierwsze po-
chodzące z 1833 roku budowle diaolou wzniesiono w późnym okresie panowania 
dynastii Ming. Popularność zyskały w latach dwudziestych XX wieku. Jako przykład 
wyjątkowego połączenia tradycyjnej chińskiej architektury obronnej z zachodnimi 
stylami projektowania wpisano obiekty na Listę w 2007 roku na podstawie kryte-
riów II, III i IV39.

Park Narodowy Góry Sanqingshan (1292)

Obiekt należący do kategorii dziedzictwa naturalnego jest położony w zachod-
niej części łańcucha górskiego Huyaiyu w prowincji Jiangxi. Został wpisany na Listę 
w oparciu o kryterium VII w 2008 roku ze względu na wyjątkową malowniczość 

37 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/en/deci-
sions/1005 (data dostępu: 19.06.2010).

38 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/en/deci-
sions/1309 (data dostępu: 20.06.2010).

39 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/en/deci-
sions/1323 (data dostępu: 20.06.2010).
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krajobrazu, wynikającą z wielkiego nagromadzenia granitowych form skalnych 
o fantastycznych kształtach, często przypominających sylwetki ludzi lub zwierząt. 
Naturalne piękno mierzącej 1817 m góry Huyaiyu jest dodatkowo podkreślone przez 
porastającą ją roślinność oraz występujące niecodzienne zjawiska meteorologiczne: 
efekt halo i białe tęcze, powodujące ciągłe, dynamiczne zmiany krajobrazu40. 

Tulou – domy z gliny (1113)

Wpis dokonany w 2008 roku obejmuje zespół 46 domów zbudowanych pomię-
dzy XII a XX wiekiem w prowincji Fujian. Tulou to domy z gliny stawiane pośrodku 
pól ryżowych lub plantacji herbaty czy tytoniu. Kilkupiętrowe budowle, wznoszone 
wokół kwadratowych lub okrągłych niezadaszonych dziedzińców, były przeznaczo-
ne dla około 800 osób każda. Pełniły głównie funkcje obronne, dlatego też prowa-
dziło do nich tylko jedno wejście. Domy te najczęściej zamieszkiwały całe rodzinne 
klany, co czyniło z nich swoiste małe miejscowości. Stąd często były nazywane „ro-
dzinnymi królestwami” lub „tętniącymi życiem miasteczkami”. Najbardziej wypra-
cowane konstrukcje pochodzą z XVII i XVIII wieku. Tulou zostały wpisane jako 
wyjątkowo cenne dowody tradycji budowlanej i funkcji stanowiących przykład rzad-
kiego sposobu życia wspólnotowego i organizacji w celach obronnych. Ze względu 
na ich specyficzne dostosowanie do warunków środowiskowych doceniono je także 
jako przykład wyjątkowego rodzaju osadnictwa (kryteria III, IV i V)41.

Góra Wutai (1279)

Zwana także Górą Pięciu Tarasów jest uważana za święte miejsce buddyzmu. 
Zachowały się tam 53 budowle sakralne wzniesione w okresie od I wieku do począt-
ków XX wieku. W skład kompleksu świątynnego wchodzą najwyższy drewniany 
budynek pochodzący z okresu dynastii Tang oraz pochodząca z okresu dynastii 
Ming świątynia Shuxiang. Budowle na Górze Wutai obrazują także historię rozwoju 
architektury buddyjskiej oraz jej wpływu na budownictwo pałacowe w Chinach na 
przestrzeni niemal tysiąclecia. Na XXXII sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa 
UNESCO w 2009 roku obiekt wpisano w oparciu o kryteria II, III, IV i VI. W uza-
sadnieniu decyzji podkreślono między innymi, że góra Wutai stała się miejscem 

40 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/en/deci-
sions/1464 (data dostępu: 21.06.2010).

41 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/en/deci-
sions/1481 (data dostępu: 21.06.2010).
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pielgrzymek wielu buddystów z całej Azji, a ponadto jest przykładem harmonii 
pomiędzy człowiekiem i środowiskiem naturalnym42.

Zaangażowanie Chin w kształtowanie i prace nad międzynarodową ochroną 
dóbr kultury i natury od momentu podpisania Konwencji o ochronie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego jest znaczące. Imponująca liczba obiektów wpisanych 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, plasująca Państwo Środka na drugim 
miejscu wśród państw sygnatariuszy konwencji, jest tego zdecydowanym dowodem. 
Warto również zwrócić uwagę, że dwa obiekty dziedzictwa kulturowego spełniają 
wszystkie kryteria wpisu na Listę, są to jaskinie Mogao oraz góra Tai. Z kolei unikal-
nym przykładem dziedzictwa naturalnego spełniającym wszystkie kryteria są strefy 
chronione rzek Jangcy, Mekong i Saluin. Ponadto Chiny w sposób aktywny działają 
także w sferze administracyjnej, kilkukrotnie wykonując mandat w Komitecie Dzie-
dzictwa Światowego UNESCO. Władze chińskie są inicjatorami lub członkami wie-
lu programów realizowanych w ramach UNESCO, jak na przykład World Heritage 
Mentoring Programme. W 2010 roku na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO 
zgłoszono cztery następne obiekty dziedzictwa naturalnego – pustynię Takla Ma-
kan, góry Ałtaj, góry Tien-szan zwane niebiańskimi oraz Góry Pamiru. Decyzja 
o ich wpisaniu zapadnie podczas kolejnej sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego 
UNESCO, która odbędzie się w dniach 25 lipca – 3 sierpnia 2010 roku w Brazylii.

Summary

china on the world heritaGe liSt oF uneSco

The article presents Chinese properties entered to The World Heritage List of  UNESCO. 
People’s Republic of  China joined UNESCO on 4 November 1946 becoming its State- 
-Founder and one of  the 20 countries that ratified its constitution. On 12 December 1985 
China ratified Convention concerning the protection of  the world cultural and natural heritage and joint 
a group creating an international system of  world heritage protection. Currently The World 
Heritage List includes 38 properties located in the Middle Kingdom, 7 of  which belong to 
natural heritage and 4 are entered as mixed properties.

In respect of  a number of  properties entered on The World Heritage List, China takes 
second place among State-Parties to the Convention. It is worth mentioning that 2 proper-
ties of  cultural heritage meat all the criteria of  entering on the List, and these are Mogao 
caves and Tai mountain. Unique example of  natural heritage that meat all the criteria are 
protected zones of  rivers Jangcy, Mekong and Saulin. Moreover for several times China 
participated actively in sphere of  administration by exercising mandate on World Heritage 
Committee.

42 Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, http://whc.unesco.org/en/li-
st/1279 (data dostępu: 25.06.2010).
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Qingzhen – „czySta prawda”, czyli iSlam po chińSku

Słowo wstępne

„Szukajcie wiedzy, choćby w Chinach” – ta wypowiedź proroka Muhammada1, 
pomimo braku niepodważalnych dowodów na jej autentyczność, wzbudza spore 
zainteresowanie i odznacza się silnym wpływem na muzułmanów na całym świe-
cie. Oprócz oczywistego przesłania, jakim jest szerzenie uwielbienia dla wiedzy 
i motywowanie do jej zdobywania, daje muzułmanom poczucie przynależności do 
ummy – wspólnoty w islamie, niezależnie od miejsca zamieszkania czy narodowości, 
a oprócz tego w dzisiejszych czasach mimowolnie przywodzi na myśl jeszcze jedno 
pytanie – czy w Chinach występuje islam? Pytanie to, choć wydaje się trywialne, 
jest jak najbardziej aktualne, gdyż w społeczeństwach zachodnich nadal funkcjonuje 
głęboko zakorzeniony stereotyp Chin jako komunistycznego państwa, w którym 
religia jest zakazana, a jeśli jakaś się utrzymała, są to tradycyjne chińskie wierzenia 
bądź funkcjonujące głęboko w podziemiu misje chrześcijańskie. Ten krzywdzący 
Chiny stereotyp nie zmienia się, pomimo wzrastającego zainteresowania Państwem 
Środka ze względu na jego niepodważalną pozycję gospodarczą i ogromny poten-
cjał, który dostrzega coraz więcej ludzi na całym świecie. Choć Chiny są republiką 
ludową, to obraz religii w tym kraju jest zdecydowanie inny aniżeli ten rodzący 
się w wyobrażeniach Europejczyków, a szczególnie Polaków, którym nieobce są 
doświadczenia komunizmu i jego oddziaływania na religię. Z tego względu warto 
przybliżyć sytuację wyznaniową w Państwie Środka, a ponieważ islam w Chinach 
wydaje się wyjątkowo egzotycznym zjawiskiem, nie tylko dla polskiego czytelnika, 
właśnie ten przykład będzie tematem niniejszego tekstu. 

1 Hadis – część sunny (tradycji) proroka Muhammada (saaws), będąca jego wypowiedzią bądź 
opisem jego zachowania, przekazanym przez świadków opisanego wydarzenia kolejnym poko-
leniom. 
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Historia islamu w Chinach

Chociaż trudno w to uwierzyć i dla Europejczyków może wydawać się niewia-
rygodne, to właśnie Chiny są jednym z pierwszych państw spoza kręgów arabskich 
i perskich, do których zawitał islam. Bogata i pełna zwrotów historia islamu w Chi-
nach sięga połowy VII wieku i od tamtych czasów wywiera znaczący wpływ na 
rozwój Państwa Środka i jego społeczeństwa. 

Historycy nie są do końca zgodni w kwestii początków islamu w Chinach. Po-
mimo wielu lat badań nad tą kwestią, nadal funkcjonują dwie podstawowe wersje 
wydarzeń. Pierwsza, uważana za legendarną i mniej prawdopodobną, głosi, że naj-
młodszą monoteistyczną religię przedstawił Chińczykom wujek proroka Muham-
mada – Sa’ad ibn Waqqas, podczas wyprawy dyplomatycznej zorganizowanej przez 
Kalifa. Dalej legenda głosi, iż cesarz w odpowiedzi na uznanie, jakim obdarzyła 
go dyplomacja muzułmańska, nakazał zbudowanie pierwszego meczetu w swoim 
cesarstwie2 – Huaisheng w mieście Guanghzou na południu Chin3. Druga wersja 
nie określa, kto dowodził wyprawą dyplomatyczną, natomiast potwierdza fakt, że 
została ona wysłana przez ówczesnego Kalifa – Othmana (579–656) do cesarza 
Yong Hui z dynastii Tang w 651 roku4. Wersję tę podtrzymuje również historyk 
Chen Yuan, który pierwszego kontaktu wymienionych przywódców upatruje właś-
nie podczas wyprawy przedstawicieli Othmana do cesarza Yong Hui, w Chang’an5. 
Niezależnie od popieranej wersji wydarzeń, rok 651 został uznany przez historyków 
za początek islamu w Chinach. 

Od tego momentu coraz więcej muzułmanów przybywało do Chin, zarówno 
drogą lądową, jak i morską. Byli to przede wszystkim kupcy arabskiego i perskiego 
pochodzenia, którzy zdominowali handel drogą morską i stanowili znaczną część 
handlarzy na szlaku lądowym6. Sojusze i układy o charakterze militarnym z muzuł-
mańskimi państwami azjatyckimi ściągnęły do Chin muzułmańskich żołnierzy, któ-
rzy wraz z kupcami i przedstawicielami dyplomatycznymi stanowili najliczniejszą 
grupę muzułmanów. Ponieważ cele ich pobytu w Chinach były raczej zawodowe 
aniżeli religijno-misyjne, nie spotykali oni sprzeciwu władz wobec osiedlenia się na 

2 http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/china_1.shtml (data dostępu: 17. 
05.2010).

3 M. Khamouch, Jewel of  Chinese Muslim’s Heritage; http://www.muslimheritage.com/uploads/
China%201.pdf  (data dostępu: 10.07.2010)

4 Z. Guanglin, Islam in China, przeł. Min Chang; http://books.google.pl/books?id=ELAy-
VlHZ9e0C&pg=PT8&dq=7508508025&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false 
(data dostępu: 10.07.2010)

5 M. Shoujiang, Y. Jia, Islam in China, przeł. Min Chang; http://books.google.pl/books?i-
d=XULERYYEJo0C&printsec=frontcover&dq=7508508025&source=gbs_similarbooks_ 
s&cad=1#v=onepage&q&f=false (data dostępu: 10.07.2010)

6 Ibidem.
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stałe. Okres panowania dynastii Tang oraz Song (do roku 1279) był spokojnym, 
acz dynamicznym czasem napływu Arabów oraz Persów, a co za tym idzie rozwo-
ju społeczności muzułmańskich. Muzułmanie, którzy osiedlali się na stałe w Chi-
nach, byli nazywani Zhu Tang7 i tworzyli odrębne społeczności organizowane wokół 
własnego trybu życia i zwyczajów, głównie w miejscowościach portowych, takich 
jak Guangzhou, Quanzhou, a także w centrum kraju, na przykład w Chang’an czy 
Yangzhou8. Okres panowania dynastii Song odznaczał się dużym napływem mu-
zułmanów, którzy przybywali do Chin, również na zaproszenie cesarza, osiedlali się 
i zakładali rodziny z Chińczykami, dając początek pokoleniom chińskich muzułma-
nów. XIV wiek był dla islamu w Chinach czasem rozprzestrzeniania się na teryto-
rium całego państwa. Za sprawą dynastii Yuan, której polityka wobec muzułmanów 
była nie tylko równie tolerancyjna jak poprzedników, ale często nawet stawiała ich 
w uprzywilejowanej pozycji względem innych mniejszości (na co wpłynął zapew-
ne fakt, że Yuan była mongolską dynastią), muzułmanie byli osiedlani na terenach 
centralnych i wschodnich Chin i wywierali ogromny wpływ na państwo, dzięki 
przydzielaniu im istotnych funkcji przez rządzącą dynastię9. Za czasów panowania 
dynastii Ming w Chinach islam nie tylko umocnił swoją pozycję, ale również osią-
gnął szczytowy moment rozwoju. Okres XIV–XVII wieku często jest nazywany 
„złotym wiekiem islamu w Chinach”. Chińscy muzułmanie umocnili swoje wpły-
wy w sferach rządzących, zajmowali coraz więcej prestiżowych stanowisk i mieli 
niekwestionowany wpływ na kształt państwa. Co istotne, również Chiny znacz-
nie wpływały na muzułmanów, pogłębiając powolny proces integracji. Najbardziej 
obrazowymi przykładami tych oddziaływań było przyjmowanie chińskich nazwisk 
przez muzułmanów, którzy w przypadku poślubienia chińskiej kobiety przyjmowali 
jej nazwisko bądź modyfikowali własne, na potrzeby lokalnego języka. Również 
sakralna architektura muzułmanów uległa wpływom integracji. Zaczęto upodab-
niać meczety do lokalnych tradycyjnych budynków, a nowe wznoszono w oparciu 
o chińskie wzory. Wkrótce muzułmanie odróżniali się jedynie wyznaniem i kilko-
ma zwyczajami kulinarnymi, które wynikały z tego wyznania, poza tym właściwie 
kompletnie zasymilowali się z lokalnymi społecznościami10. Niestety, począwszy 
od drugiej połowy XVII wieku, wraz z objęciem władzy w państwie przez dyna-
stię Qing, chińscy muzułmanie stopniowo tracili wpływy w państwie, a za sprawą 
wrogiej wobec większości mniejszości polityki prowadzonej przez Qing struktura 
społeczna oparta na równości wyznań również zaczęła upadać. Zakazano budowy 
nowych meczetów, a także pielgrzymki do Mekki. Chińscy muzułmanie, od czasów 

7 Ibidem.
8 M. Dillon, China’s Muslim Hui community: migration, settlement and sects, Routledge 1999, s. 12.
9 Z. Guanglin, op. cit.
10 http://www.religion-online.org/showchapter.asp?title=1656&C=1645 (data dostępu: 20. 

05.2010).
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dynastii Yuan nazywani HuiHui, a także napływowe mniejszości muzułmańskie (jak 
na przykład Ujgurzy czy Tatarzy), rdzenni Chińczycy Han, Tybetańczycy oraz Mon-
gołowie byli nastawiani przez rząd przeciwko sobie, co doprowadzało do licznych 
konfliktów i uniemożliwiało współpracę, która mogłaby zagrozić pozycji rządzącej 
dynastii. Ostatecznym ciosem dla chińskich muzułmanów były czystki etniczne, 
których dopuszczano się w XIX wieku11. 

Po dramatycznym okresie, który zakończyło proklamowanie republiki w Chi-
nach, dla muzułmanów nastał nowy okres. Za sprawą deklaracji Sun Yat-sena repu-
blika miała być w równym stopniu państwem wszystkich chińskich grup, to znaczy 
Han, Man, Meng, Hui oraz Tsang. Każda z grup etnicznych zajmowała określone 
terytoria i sytuacja wracała do stanu sprzed panowania dynastii Qing, aż do czasu 
rewolucji kulturalnej, która zmieniła obraz społeczeństwa całkowicie. Od 1966 roku 
do drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku w wyniku działań komunis-
tycznych władz sukcesywnie zamykano, a także niszczono meczety, kościoły i inne 
świątynie, zakazano publicznych modlitw, a nawet tradycyjnego muzułmańskiego 
pozdrowienia (as-salamu aleykum)12, skutecznie sprowadzając praktyki religijne do 
podziemia i redukując liczbę wyznawców większości religii, w wyniku czego znacz-
na część muzułmanów emigrowała między innymi na Tajwan13. Rok 1978 za sprawą 
konstytucji przyniósł powiew rozluźnienia polityki komunistycznego rządu wzglę-
dem religii, a w 1982 przypieczętowano nowe nastawienie rządu do religii, uchwa-
lając nową konstytucję. 

Islam w Chinach – sytuacja obecna

Artykuł 36 Konstytucji Republiki Ludowej Chin przyznaje obywatelom ChRL 
wolność wyznania. Co więcej, artykuł ten stanowi także, że: „Państwo chroni zwy-
czajne praktyki religijne”. Dalej w tym samym artykule zawarto klauzulę zabraniającą 
działań na tle religijnym, które prowadziłyby do zakłócenia porządku publicznego, 
a także zagrażających zdrowiu publicznemu. Uchwalenie konstytucji nie było jedy-
nym krokiem podjętym przez komunistyczny rząd Chin, prowadzący do liberaliza-
cji i stabilizacji życia religijnego Chińczyków. Muzułmanie odzyskali kontrolę nad 
meczetami i swobodę praktyk religijnych oraz wolność zrzeszania się w religijnych 
organizacjach, z których najważniejszą jest Zhōngguó Yīsīlánjiào xiéhuì (Islamic 
Association of  China), powstały w latach pięćdziesiątych XX wieku z siedzibą w Pe-
kinie14. Za sprawą rządu powołano w 2001 roku China Islamic Association, organi-

11 Ibidem.
12 http://www.asiaquarterly.com/content/view/166/41 (data dostępu: 20.05.2010).
13 http://www.religion-online.org/showchapter.asp?title=1656&C=1645 (data dostępu: 20.05. 

2010).
14 http://www.chinaislam.net.cn/index.jsp (data dostępu: 22.05.2010).
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zację mającą na celu „rozprzestrzenianie Koranu w Chinach oraz przeciwdziałanie 
religijnemu ekstermizmowi”15. Organizacja ta składa się z religijnych przywódców 
muzułmanów i ma współpracować z rządem w sprawach muzułmanów, co może 
budzić podejrzenia o jej instrumentalną rolę w procesie kontrolowania społeczności 
muzułmańskich. Jeśli chodzi o samych muzułmanów, nie ulega wątpliwości, że ich 
sytuacja uległa znacznej poprawie w porównaniu do okresu rewolucji.

Choć nie ma pełnej jasności co do liczb, szacuje się, że muzułmanie stanowią 
około 1,5–2% populacji Chin16, co wydaje się znikomym ułamkiem, jednakże za-
mieniając to na konkretne liczby, oznacza to ponad 20 milionów, co daje wynik 
porównywalny z liczbą muzułmanów w Iraku czy Królestwie Arabii Saudyjskiej. 
Islam jest religią dziesięciu mniejszości etnicznych Chin: Hui, Ujgurowie, Kazacho-
wie, Tadżycy, Kirgizowie, Uzbecy, Tatarzy, Dongxiang, Sala oraz Bao’an17, z czego 
największą grupę stanowią przedstawiciele Hui, którzy są potomkami przybyłych 
na tereny Chin muzułmanów pochodzenia arabskiego i perskiego. Największe sku-
piska muzułmanów w Chinach znajdują się w zachodnich prowincjach Xinjiang, 
Gansu, Ningxia oraz Yunnan, ale społeczności muzułmańskie można znaleźć na 
terenie całych Chin.

Codzienne życie muzułmanów nie różni się zazwyczaj znacząco od życia innych 
Chińczyków. Zasadnicze różnice to schemat dnia determinowany przez obowiązko-
we modlitwy, które odbywają się pięć razy dziennie i raz w roku post przez miesiąc 
Ramadan. Te zwyczaje obowiązują muzułmanów na całym świecie, a zatem również 
w Chinach są praktykowane w zasadzie bez żadnych różnic w stosunku do innych 
społeczności muzułmańskich. Także pielgrzymka do Mekki, na którą zezwolono 
ponownie po obaleniu dynastii Qing, odbywana przez chińskich muzułmanów jako 
jeden z filarów religii jest stałym elementem ich życia. W muzułmańskich prowin-
cjach praktyki religijne wpłynęły na lokalne prawo i zwyczaje w znaczący sposób. 
Nie można zaprzeczyć, że ich respektowanie i ochrona są swoistym ukłonem rządu 
w stronę muzułmanów, gdyż ułatwiają im znacznie funkcjonowanie w Chinach oraz 
zapobiegają konfliktom na tle religijnym. Zabrania się hodowli i uboju świń w po-
bliżu ośrodków muzułmańskich, obywatele chińscy wyznający islam mają prawo do 
dni wolnych od pracy w okresie świąt muzułmańskich, organizowane są oddziel-
ne cmentarze muzułmańskie, na których zgodnie z tradycją islamu dokonuje się 
pochówku, a nupturienci w muzułmańskich prowincjach mogą zawrzeć związek 

15 http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/china_print.html (data dostępu: 
22.05.2010).

16 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html#People (data 
dostępu: 23.05.2010).

17 Z. Guanglin, op. cit.
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małżeński przed imamem (w Chinach nazywanym Ahung18) według ceremonii mu-
zułmańskiej19. 

Konkluzja

Komunistyczny rząd stara się utrzymać spokój w kraju, a zatem ułatwia chiń-
skim muzułmanom życie w państwie i kultywowanie religii. W spojrzeniu na Chiny 
nie wolno jednak ograniczać się do polityki wewnętrznej. Rząd chiński zapewne 
zdaje sobie sprawę z bliskości bogatych w zasoby naftowe państw muzułmańskich, 
z którymi warto mieć dobre stosunki, a powszechnie wiadome jest, że kraje, takie 
jak Arabia Saudyjska, Kuwejt czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, bardzo dbają o is-
lam i muzułmanów na całym świecie, gotowe angażować znaczne środki finansowe 
i polityczne w pomoc współwyznawcom. Dlatego też nie można patrzeć na dzia-
łania państwa wobec chińskich muzułmanów jak na życzliwe, opiekuńcze państwo 
rozdające przywileje, gdyż postawa ta nie jest bezinteresowna. Choć niezależnie od 
przyczyny leżącej u podstaw tych działań jakość życia mniejszości muzułmańskich 
w Chinach się poprawia, nadal społeczności te borykają się z bardzo istotnym pro-
blemem, jakim jest izolacja od świata zewnętrznego i silna kontrola rządowa. Przy-
kładem były zachowania chińskiej ummy po publikacji karykatur proroka Muham-
mada w jednym z duńskich dzienników. Podczas gdy na całym świecie muzułmanie 
organizowali protesty, okazując swoje oburzenie, chińskim muzułmanom nakazano 
spokój i milczenie. Podobna sytuacja miała miejsce w okresie ogólnoświatowych 
protestów przeciwko inwazji wojsk amerykańskich na Irak20. Nie wolno się tu jed-
nak dopatrywać dyskryminacji religijnej, gdyż protestów nie zakazuje się jedynie 
muzułmanom, ale wszystkim grupom wyznaniowym i etnicznym. Chociaż wolność 
religijna ma się coraz lepiej, a liczby meczetów i wymienionych udogodnień praw-
nych Chińczykom mogą pozazdrościć polscy muzułmanie, to jednak problem wol-
ności słowa nadal pozostaje aktualny. Jak pokazuje historia, liberalizacja w Chinach 
jest możliwa i postępuje, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia, gdyż chiński rząd, 
chcąc stać się prawdziwą potęgą na arenie światowej i utrzymać swą pozycję, musi 
zdać sobie sprawę, że kontrola społeczeństwa jest jednym z mechanizmów hamu-
jących rozwój państwa.

18 http://www.religion-online.org/showchapter.asp?title=1656&C=1645 (data dostępu: 29. 
05.2010).

19 http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/china_print.html (data dostępu: 
29.05.2010).

20 J. Yardley, A Spectator’s Role for China’s Muslims, „The New York Times”, 19.02.2006. http://
www.nytimes.com/2006/02/19/weekinreview/19yardley.html?pagewanted=1&_r=2 (data dos-
tę pu: 01.06.2010).
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Summary

Quingzhen – „pure truth” that iS iSlam in china 

The article presents history of  Islam in China, starting from birth of  that religion in 
the Middle Kingdom in 651, through gradual strengthening of  Muslim’s influence and after 
that limitation of  their rights, till present effort of  state authorities to improve position of  
Muhammad believers.

At the beginning Muslims who settled in China, were called Zhu Tang. They were creat-
ing separate communities, they had different way of  living and customs. During the reign 
of  Song dynasty they started involving into relationships with Chinese, forming families 
and giving beginning to Chinese Muslims. In the fourteenth century Islam was spreading 
all over China. This religion got its top moment in times of  Ming dynasty and later Yuan 
dynasty, when Muslims were placed in privileged position. However, when the Qing dynasty 
came to power believers of  Islam became victims of  oppression. In the nineteenth century 
they were submitted to ethnic cleansing. After proclamation of  republic in China position 
of  Muslims started to improve. At present the country follows policy of  tolerance. Muslims 
constitute about 1,5–2% of  Chinese population what makes more than 20 millions of  be-
lievers. In spite of  policy of  tolerance, Muslims still are isolated from external world and are 
subject to strict supervision of  government, what makes a problem.





Rafał Król 

dlaczeGo nie rozumiemy chin?1

Centrum sfery

Z punktu widzenia Europejczyka jesteśmy wraz z Ameryką Północną tym re-
jonem świata, który nadaje ton pozostałym państwom. Z pobłażliwym uśmiechem 
godnym starszego brata patrzymy, jak gdzieś na Ziemi wprowadza się demokrację, 
walczy o system świadczeń społecznych czy prawa człowieka. Jednak to poczucie 
bycia w czołówce, którą reszta ściga, jest grzechem pychy doświadczanym przez 
każdego „człowieka Zachodu” wyjeżdżającego do Afryki czy Azji. Grzech ów jest 
chyba najbardziej widoczny u Amerykanów, których arogancja wobec innych to już 
funkcjonujący powszechnie stereotyp. Dla Polaka lub szerzej Europejczyka wygod-
nie jest założyć, a może nawet wychować się w przekonaniu, że należymy do naj-
lepszej części świata, a wszędzie indziej jest gorzej. Nie tylko materialnie, ale także 
jeżeli chodzi o powszechnie przyjęte wartości, poglądy i kulturowe trendy. Łatwo to 
sobie tłumaczymy, mówiąc, że przecież na całym świecie używają tych samych dóbr, 
ale my mamy lepsze i więcej, a „oni” mają przestarzałe i trudniej im na nie zarobić. 
Podobne jest nasze myślenie w stosunku do wszelkich innych dziedzin życia.

Takie uproszczone myślenie rodzi nie tylko stereotypy, ale i popycha ku aro-
gancji. Wystarczy bowiem znaleźć się w azjatyckiej części Rosji, na Grenlandii czy 
nawet niezbyt odległej Islandii, aby przekonać się, że nie jesteśmy pępkiem świata, 
a nawet mało kogo obchodzi, co się u nas dzieje; chyba, że stanie się coś, co może 
wpływać na globalną sytuację (na przykład wybuch wulkanu, konflikt wojenny itp.). 
Zawsze podobały mi się prognozy pogody w telewizji australijskiej czy rosyjskiej, 
bowiem mapa wcale nie pokazuje Europy, a kula ziemska z tamtego punktu widze-
nia wydaje się nieomal obcą planetą z dziwnie obranym „środkiem” oraz konturami 
mórz i lądów przekrzywionymi niemiłosiernie. Oglądanie takiej prognozy pogody 
uzmysławia, że my Europejczycy nie zajmujemy żadnego „specjalnego”, w sensie 

1 Warto przywołać tu ciekawe źródła i inspiracje: E. Kajdański, Michał Boym – Ambasador Pań-
stwa Środka, Warszawa 1999 oraz M. Fita, Imperium kontratakuje, „Przekrój”, 5.03.2010; oraz inne 
teksy tej autorki; w Internecie strony www: http://podgladaniechin.blox.pl/html; http://www.
faculty.fairfield.edu/jmac/sj/scientists/ricci.htm; http://bk.baidu.com/view/493595.htm. 
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uprzywilejowanego, miejsca. Geometria sfery nas rozsądza, jesteśmy jednym z do-
wolnie wybranych punktów, a punkt widzenia zależy jedynie od punktu, w którym 
się znajdujemy. Zgodnie z mądrością Zen, środek świata to środek ciężkości ciała 
– punkt, którym oddychamy, a który odnajdujemy dwa palce poniżej pępka. Chiń-
czycy wiedzą to od zawsze, bowiem wskazuje na to sama nazwa Państwo Środka 
i piktogram, który je obrazuje – szeroki prostokąt przecięty w środku długą piono-
wą linią. Nie oznacza to bynajmniej, iż Chiny uważają się za pępek świata, a jedynie, 
że są świadomi swego centrum i rozumieją własne położenie i otoczenie, a to pod-
stawa do zachowania niebiańskiej równowagi.

Piktogram symbolizujący Chiny

Wielość cywilizacji

Jeżeli bliżej przyjrzymy się naszemu globowi, okaże się, że nie jesteśmy jedną 
i spójną cywilizacją, która goni za maksymalnym wzrostem PKB i supremacją eko-
nomiczną, ale uzmysłowimy sobie, iż od czasów rewolucji przemysłowej rozwija 
się na Ziemi z grubsza kilka cywilizacji równocześnie. Dobitnie widać to, kiedy 
podróżuje się po świecie, omijając stolice i turystyczne kurorty. Cywilizacje owe 
rosną obok siebie równolegle, mają własnych bohaterów, mity założycielskie, dys-
ponują religiami, które utwierdzają ich władzę i tożsamość oraz bezapelacyjnie 
kształtują wartości i punkty widzenia swoich obywateli. Większość Europejczyków 
doznaje szoku, kiedy powie im się wprost, że ich wartościom hołduje najwyżej 
miliard ludzi na Ziemi, czyli mniej niż 20% całości populacji, a więc co piąty żyjący 
człowiek. Zdecydowana większość kieruje się innymi zasadami i inne rzeczy są dla 
nich ważne. 

„Nasza” cywilizacja to ludność Europy i Izraela, Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej, Australia i Nowa Zelandia. To jest nasz krąg cywilizacyjny. Nie jedyny, 
a tym bardziej nie jedynie słuszny, po prostu nasz. Nasz punkt widzenia świata 
i wartości, którym hołdujemy, wyrosły na gruncie kultury helleńskiej, zaadaptowa-
nej następnie przez chrześcijaństwo. Nie ma nic niewłaściwego w tym, by mieć 
własną tożsamość i korzenie. Grzech pychy zaczyna nas jednak toczyć, gdy chcemy 
wszystkim dookoła „zafundować” nasz model społeczeństwa i demokrację. Mu-
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simy bowiem zrozumieć, że o ile nasz life style i ekonomiczny dobrobyt jest dla 
pozostałych 80% mieszkańców Ziemi atrakcyjny, o tyle cały pakiet ideologiczny 
z prawami człowieka i demokracją już niekoniecznie. 

Oprócz naszej zachodniej cywilizacji, osobną cywilizację, choć bardzo do na-
szej podobną z racji religii, tworzy Rosja oraz jej byłe republiki, a dziś kraje sate-
lickie, jak również część Bałkanów (Serbia). Prawosławie jednak nie wykształciło 
takiego kultu pracy jak zachodnioeuropejski protestantyzm. Kolejną cywilizacją 
ograniczoną właściwie do jednego państwa są Indie, nie tyle z hinduizmem, ile 
z ogromnym pluralizmem (ponad 750 partii startowało w ostatnich wyborach). 
Indie szczycą się największą demokracją świata. Nie ulega wątpliwości, że silny 
wpływ na kształt tego państwa wywarł brytyjski kolonizator. Bardzo różna jest 
cywilizacja islamu – począwszy od krajów bardzo biednych, takich jak Syria czy 
Jemen, przez kraje niezbyt zamożne, ale posiadające silne armie lub nawet będące 
potęgą nuklearną, jak Pakistan, do naftowych bogaczy, jak Kuwejt czy Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie. Osobną cywilizację tworzy silnie religijna Ameryka Łacińska 
z wysuwającą się na czoło Brazylią jako liderem regionu. Do tego dochodzi Afryka, 
kontynent od lat „na dorobku”. Oczywiście istnieją poszczególne kraje będące pod 
wpływem kilku cywilizacji, jak Japonia, Tajlandia, Meksyk, lub też kraje izolujące 
się od wszystkich, mimo wyraźnego wpływu jednej cywilizacji, jak Iran, Kuba czy 
Białoruś. Generalnie jednak przedstawiony tu podział pozwala zrozumieć wielość 
i różnorodność punktów widzenia. Bez wątpienia cywilizacja Chin jest obecna na 
arenie dziejów najdłużej. Nie ulega też wątpliwości, że ten gigant miał na nas dużo 
większy wpływ niż powszechnie uważamy, chociażby poprzez pełzające rozprzes-
trzenianie się wynalazków, które dotarły do nas tak dawno, że z łatwością uznajemy 
je dziś za nasze.

Przepaści dialektyki

Jeżeli spróbujemy sobie wyobrazić tłumaczenie tekstu na temat polityczny z do-
wolnego języka cywilizacji zachodniej na inny język tego kręgu kulturowego, na 
przykład z hiszpańskiego na czeski czy z rumuńskiego na niemiecki, nie będzie 
z tym najmniejszego problemu. Przy przekładach międzycywilizacyjnych pojawiają 
się problemy i przekłamania. Nie chodzi bynajmniej o sposób kodowania znaków, 
różnice języków i zasób słów. Chodzi o podwaliny kulturalno-historyczne, których 
kontynuacją i emanacją jest język. Wszystkie pojęcia, jakie znamy, jakich używamy 
w słowniku pojęć politycznych Europy, odwołują się do kultury helleńskiej. W ję-
zyku chińskim one po prostu nie istnieją, ponieważ historia cywilizacji chińskiej 
przebiegała zupełnie inaczej niż nasza. O ile opisowość zdarzeń czy przedmiotów 
jest w translacji prosta (ból zęba, jabłko czy deszcz nigdy nie przysporzą problemów 
tłumaczom), o tyle tłumaczenie idei, których znaczenie tkwi głęboko w historii po-
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szczególnych cywilizacji, jest niezwykle trudne. I odwrotnie, nie da się poznać od-
miennej cywilizacji za pomocą naszego aparatu poznawczego. Musimy zadać sobie 
trud zrozumienia wielu uwarunkowań historycznych i kulturalnych, jakie wpłynęły 
na daną cywilizację. Pojęcia dla naszego kręgu kulturowego oczywiste, takie jak de-
mokracja, republika, mieszczaństwo, dla Chińczyka nie oznaczają niczego konkret-
nego. Z kolei cała grupa pojęć, takich jak władza, negocjacje, obowiązki obywatela 
wobec państwa, choć możliwa do przetłumaczenia, oznacza coś zupełnie innego 
dla Chińczyków i Europejczyków. Musimy zrozumieć, że w Chinach nigdy nie było, 
w takim kształcie, w jakim mieliśmy z tym do czynienia w Europie, klasy średniej 
ani mieszczaństwa, zatem nie sposób odwoływać się do pewnych pojęć związanych 
z takimi tradycjami. W ogóle podział klasowy społeczeństwa chińskiego nie miał 
nigdy nic wspólnego z tym, jaki my znamy z naszych dziejów. Chiny przeżyły rów-
nież rzezie i reformy państwa bez precedensu w skali Europy. Tego typu przykłady 
można by mnożyć w nieskończoność. 

Jeżeli spojrzymy w przeszłość naszej europejskiej kultury, zobaczymy, że wiel-
kie umysły minionych epok również postrzegały Chiny jako kraj niewyobrażalnych 
sprzeczności. W relacji z 1609 roku Matteo Ricci (ur. 6 października 1552 roku, 
zmarł 11 maja 1610 roku w Pekinie) opisał misję jezuitów w Pekinie, w którym – 
wedle jego oceny – cesarz nie mógł rządzić samodzielnie. Według M. Ricciego to 
tylko na pozór władza monarsza, a w rzeczywistości nosząca znamiona republiki. 
Zresztą M. Ricci, jak mało kto po nim, rozumiał Chiny. I jako mnich rozumiał, że aby 
przyjęło się w Chinach chrześcijaństwo, musi znaleźć dla niego wspólny mianownik 
z wartościami Konfucjusza. Kontynuatorem M. Ricciego w odkrywaniu dla naszej 
cywilizacji Chin był polski jezuita i orientalista Michał Boym. To on uzmysłowił 
Europie, gdzie dokładnie leżą Chiny i jak ogromne to państwo, bowiem portugalscy 
żeglarze znakomicie kreślili na swych mapach linie brzegowe, nie zapuszczając się 
w głąb „odkrywanych” krain. Wolter uważał Chiny za „kraj bez Kościoła, rządzony 
przez filozofów”. Z kolei Monteskiusz postrzegał je jako „państwo despotyczne, 
w którym zasadą jest lęk”. Jakże różnorodne oceny, szczególnie, kiedy dodamy, że 
tłem do powyższych opinii były fantastyczne opowieści Marco Polo o Kitaju. 

Zrozumieć Chiny

Wydaje się słuszną, mająca już cztery stulecia, recepta misjonarza Matteo Ri-
ccie go, że aby zrozumieć Chiny, należy sięgać do filozofii Konfucjusza. Gdybyśmy 
bowiem nie mierzyli wielkich Chin naszą judeochrześcijańską miarą (trudno mi jed-
noznacznie określić, czy to indolencja czy arogancja) i zaczęli uczyć się podwalin 
świadomości Chińczyków, może dotarłoby do nas, że państwo jako instytucja jest 
dla nas czymś zupełnie odmiennym. Dla Chińczyka państwo jest niejako rodzi-
ną, oczywiście w szerszym znaczeniu. Państwu należy się posłuszeństwo, zaufanie 
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i cześć, dokładnie tak jak rodzicom. Jest to taka wielka wspólnota. Również postrze-
ganie w skali mikro jest u Chińczyków zupełnie inne. W naszym kręgu cywilizacyj-
nym najważniejsza jest wolność jednostki, możliwość samorealizacji, życia tak, jak 
się chce. Natomiast Chińczyk jest częścią zespołu, elementem, który tworzy większą 
całość, rodzinę, brygadę robotników, partię, państwo. To, co dla Europejczyka jest 
ingerencją w intymność życia i swobodę osoby, dla Chińczyka oznacza poczucie 
bezpieczeństwa i sensu wynikające ze wspólnoty. 

Do świadomości Europejczyka czy Amerykanina nie zawsze dociera fakt, że 
Chiny były na naszej planecie ważnym graczem od zawsze. Do XVII wieku były li-
derem zarówno ekonomicznym, jak i technologicznym. Chiny nie budują mocarstwa 
i nie wyrosły znikąd, jak się powszechnie wydaje. Odzyskują pozycję, którą na dwa 
stulecia straciły na rzecz Europy i Nowego Świata poprzez rewolucję przemysłową 
i zawiłe historyczne okoliczności. Dwa stulecia to dla nas bardzo dużo, dla Amery-
kanów zapewne jeszcze więcej, ale w skali istnienia Chin to doprawdy niewiele. 

Tak długo, jak będziemy chcieli inne cywilizacje oceniać własną miarą, serwować 
za wszelką cenę nasze rozwiązania, depcząc ich własne dziedzictwo, nic dobrego 
z tego nie wyniknie. Nie będziemy w stanie się wzajemnie zrozumieć ani spójnie 
działać. Nie będziemy się nawet szanować i na pewno nie będziemy sobie ufać. 
Bijmy się we własne piersi, nie dysponujemy bowiem idealnym patentem, by zawsze 
mieć rację, a i nasz model społeczny pozostawia co nieco do życzenia. Jeżeli nasze 
wartości są słuszne, a rozwiązania społeczne dobre, prędzej czy później zostaną za-
akceptowane także przez innych mieszkańców globu. Jeżeli nadstawimy ucha i zacz-
nie my się uczyć od innych bez zakładania, że i tak racja leży po naszej stronie, na 
pewno poprawi to nasze stosunki i przyczyni się do wzajemnego zrozumienia. Na 
powierzchni sfery nie ma bowiem uprzywilejowanej pozycji, horyzont jest zawsze 
w takiej samej odległości, a centrum jest wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy.

Summary

why we do not underStand china?

Answering a title question the author presents several conclusions of  key importance. 
Firstly, the article emphasizes necessary for Americans and Europeans to cast off  all pride 
in perceiving other civilizations, looking at other countries not from dominate but from 
equivalent position, because we are just ones of  many points on Earth. There is no privi-
leged position on its surface, and center is everywhere we are. 

Secondly, the article indicates problems with translation of  political terms caused by the 
fact that China has different history and experience in terms of  regime of  state. It is also 
important to appreciate great role that China play in world. 

The article presents thesis quoted after Matteo Ricci: to understand China, it is necessary 
to turn to philosophy of  Confucius.
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chiny 2006 – zapiSki z podróży

Dlaczego Chiny?

Odpowiedzi na pytanie „dlaczego Chiny?” jest dziesięć tysięcy1 i jedna:
 – bo to ojczyzna cywilizacji, która przez tysiąclecia oddziaływała na całą Azję 

i resztę świata,
 – bo prawie wszystkie wielkie wynalazki ludzkości swoje prapoczątki mają 

gdzieś w Chinach,
 – bo to kraj wielkości Europy – od Uralu po klify Moheru, od Nordkappu do 

Malty,
 – bo powrót Chin na światową arenę odbywa się w wielkim stylu,
 – bo jeśli powstaje dziś coś na ogromną skalę – czy jest to zapora, czy linia 

kolejowa, czy najwyższy na świecie budynek – to prawie zawsze dzieje się to 
w Chinach,

 – bo samodzielnie wystrzelili rakietę z kosmonautą,
 – bo już dziś nosisz chińską koszulkę i korzystasz z komputera wyproduko-

wanego w Chinach – a to dopiero początek długiej listy otaczających Cię 
produktów „made in China”,

 – bo jedzenie jest tutaj przepyszne,
 – bo malarstwo, bo rzeźba, bo ceramika i porcelana..., bo sztuka,
 – bo od początku lat dziewięćdziesiątych zarówno Chiny, jak i Polska od nowa 

budują swoją gospodarczą tożsamość, stąd jak najbardziej na miejscu są po-
równania, dokąd w tym samym czasie doszli oni i dokąd doszliśmy my,

1 W naszym europejskim sposobie liczenia jednym słowem opisujemy liczbę „tysiąc”, a na-
stępna liczba opisywana tylko jednym słowem to „milion” (wszystko pomiędzy nimi opisujemy 
jako „pewną liczbę tysięcy”, na przykład czterdzieści trzy tysiące lub pięćset dwadzieścia tysięcy). 
W Chinach – w innych krajach Dalekiego Wschodu też – występuje wyrażany jednym słowem 
liczebnik odpowiadający naszym „dziesięciu tysiącom” (wan). Stąd to, co brzmi po polsku nie-
co pretensjonalnie, na przykład Grota Dziesięciu Tysięcy Buddów, po chińsku brzmi nie tylko 
poetycko, ale również bez zbędnej przesady. Dlatego też w niniejszym wyliczeniu nie możemy 
poprzestać na jednym tysiącu przyczyn, by wyjechać do Chin...
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 – bo już dzisiaj wszystkie telewizje świata relacjonują nadejście chińskiego No-
wego Roku, a (podobno) poważni komentatorzy zastanawiają się (podobno) 
z przymrużeniem oka czy Rok Tygrysa jest lepszy (podobno) dla inwestorów 
niż Rok Koguta (podobno jest lepszy),

 – bo już dzisiaj europejscy architekci przyjmują do wiadomości, że europejski 
klient może żądać w swoim europejskim domu postawionym w europejskim 
mieście zachowania zasad chińskiego feng-shui.

Pozostałe dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć2 powodów wymy-
ślisz samodzielnie. Bez większego trudu zresztą.

Należałoby więc postawić tytułowe pytanie inaczej: Kiedy zamierzasz pojechać 
do Chin?

Miejsce i czas

Podróż do Chin odbyła się na przełomie września i października 2006 roku. 
W tempie, które zaiste można nazwać współczesnym chińskim tempem, w ciągu 16 
dni zobaczyliśmy Pekin, Luoyang (z Shaolin i grotami Longmen), Xian, Szanghaj, 
Suzhou, Guilin, Yangshuo, Kanton, Hongkong i Macao. Poruszaliśmy się statka-
mi (po rzece Li, a także pomiędzy Kantonem, Hongkongiem i Macao), łodziami 
(Luzhi), autobusami, minibusami (Yangshuo), rikszami (Pekin), nocnymi pociągami 
sypialnymi (Pekin – Luoyang), pociągami dziennymi (Luoyang – Xian), superpo-
ciągami (Szanghaj, z prędkością 430 km/ha), samolotami na liniach wewnętrznych. 
Czasami – chyba ku własnemu zdumieniu! – przychodziło nam przejść gdzieś pie-
chotą, natomiast nie było takiej okazji, by skorzystać z roweru, tak jednoznacznie 
kojarzonego z Chinami. Udało nam się zobaczyć chińską operę i tańce stylizowane 
na epokę Tang. Widzieliśmy w Guilin widowisko „światło i dźwięk” na ponad 600 
aktorów i nocny pokaz świateł nad Hongkongiem. Zachwycaliśmy się występami 
akrobatów w Szanghaju i pokazem sztuk walki w Shaolin. Wydawaliśmy pieniądze 
w sklepach z nefrytami, z perłami, z ceramiką i wyrobami w stylu cloisonne, ze zło-
tem, z chińską medycyną i chińską herbatą, z jedwabiem, na straganach i w kasynach 
gry, na ulicach i w eleganckich butikach. Najedliśmy się cudów chińskiej kuchni, od 
pierożków po kaczkę po pekińsku. Spróbowaliśmy chińskiego piwa i chińskiego 
wina. Zdjęć przywieźliśmy tyle, że nie sposób opowiedzieć o wszystkim w czasie 
krótszym niż kilka godzin. 

2 Dziewiątki i ósemki w Chinach to bardzo szczęśliwe liczby. Stąd pozostawiam Ci do ustale-
nia 9989 innych przyczyn, dla których warto tam pojechać.
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Historia

Wielka część z tego, co otacza dzisiejszych Chińczyków, niesie ze sobą bagaż 
kilku tysięcy lat tradycji, kultury czy zwyczaju. Nie wolno dać się zmylić tym, że nasz 
rozmówca swobodnie posługuje się angielskim, krój ubrań nie odbiega od naszego, 
a gwiazdy piosenki czy sportu cieszą się podobnym uwielbieniem jak w Europie. 
Jesteś w Chinach. Jesteś na innej planecie. 

Impresje – prolog

Nauka chińskiego

Zanim pojechałem do Chin, postanowiłem nauczyć się chińskiego. Choć trochę, 
choć tyle, by móc zamienić dwa słowa na ulicy, choć odrobinę, by lepiej zrozumieć 
kraj i ludzi. Tak, porwałem się z motyką na słońce. I polecam to doświadczenie 
każdemu.

Chiński przy pierwszym kontakcie wydaje się być cudownym językiem. Po wie-
loletnich zmaganiach z polską gramatyką i ortografią, z tymi wszystkimi przypadka-
mi i osobami dowiadujesz się, że może funkcjonować mowa, w której nie odmienia 
się ani rzeczowników, ani czasowników, a układ zdania jest precyzyjnie określony. 
Wszystko jest czyste, logiczne i klarowne (to jest oczywiście tylko pierwsze wraże-
nie, ale uczucie zdziwienia jest niezwykle silne). Język zaczyna się podobać jeszcze 
bardziej, kiedy dowiadujesz się, w jaki sposób przez połączenie kilku pojęć prostych 
powstają pojęcia bardziej złożone. Wadą twojego nowego hobby jest niestety to, że 
trudno znaleźć jakiekolwiek znajome słowo z innego języka. Nawet tak międzyna-
rodowe pojęcia, jak „hotel” czy „policja”, brzmią tutaj zupełnie inaczej.

Prawdziwe schody zaczynają się, kiedy trzeba coś powiedzieć... Chiński jest ję-
zykiem, w którym intonacja okazuje się mieć podstawowe znaczenie. A tych tonów 
jest od czterech w dialekcie mandaryńskim (oficjalnym i powszechnie nauczanym 
języku) do dziewięciu w dialekcie kantońskim. Zanim człowiek nauczy się prawidło-
wo „zaśpiewać” wszystkie słowa, może dojść do wielu zabawnych – a czasem mniej 
zabawnych – pomyłek. Różnica pomiędzy matką a koniem czy też krokodylem a ję-
zykiem rosyjskim jest w pierwszym momencie prawie nie do wychwycenia dla euro-
pejskiego ucha. Dlatego zanim coś zaczniesz mówić – dobrze się zastanów...

Zupełnie inaczej natomiast było z chińskimi znakami. Spodziewasz się czegoś 
potwornie trudnego. Pamiętasz opowieści, że trzeba opanować około dwóch ty-
sięcy znaków, by móc coś przeczytać. Jednak bardzo szybko, rozpoczynając naukę 
znaków, odkrywasz, że jest w nich kulturalne dziedzictwo, że jest logika ich powsta-
wania, że opowiadają one pewną historię. „Dobry” okazuje się być obrazem kobiety 
z dzieckiem na ramieniu. Sąsiadujące ze sobą znaki „ziemi” i „chmury” składają się 



Michał Jaworski264

na znak „ołtarza” – czyż można ładniej pokazać to, że chodzi o miejsce, w którym 
człowiek próbuje połączyć swe ziemskie losy z niebiosami? Słońce, księżyc i dzień 
– to naturalnie musi oznaczać „jutro”, bo za jedno słońce i za jeden księżyc to prze-
cież „jutro”! Tak się dzieje z kolejnymi znakami, z kolejnymi poznawanymi pojęcia-
mi. To naprawdę może się podobać, a mojej warszawskiej nauczycielce przyjdzie mi 
jeszcze raz podziękować za cierpliwość przy tłumaczeniu mi wszystkich obrazko-
wych historii, które opowiada chińskie pismo!

Jaką zatem korzyść uzyskałem z tych lekcji? Po pierwsze, od czasu do czasu mo-
głem użyć jakiegoś słowa, jakiegoś zdania i napotkani Chińczycy byli w stanie mnie 
zrozumieć. Niestety, czasami wydawało im się, że znam ich język nieco lepiej i za-
czynali mówić do mnie pełnymi, długimi zdaniami... A moje oczy robiły się coraz 
większe i większe... Niemniej jednak zawsze ten pierwszy kontakt bywał cieplejszy. 
Po drugie, podczas podróży przez Chiny miałem jedno z najdziwniejszych uczuć 
– umiałem już sporo przeczytać, nie potrafiąc prawie nic napisać. Jak wszędzie, 
pewne słowa są często używane i zaczynasz ich zauważać. A że w Chinach słowami 
są pojedyncze znaki, to – jeśli tylko ich znaczenie nie jest ci obce – możesz zacząć 
czytać. Gdyby jednak ktoś kazał ci ten sam przeczytany tekst napisać, to kłopoty 
murowane. 

Największe zaskoczenie? Nie ma takich słów jak „tak” i „nie”... Potwierdza się 
bądź zaprzecza czasownikowi, który wystąpił w pytaniu („Jesteś Polakiem? Jestem! 
Mówisz po chińsku? Nie mówię!”). Na szczęście wystarczy także tylko kiwnąć 
głową...

Czy warto zatem spróbować zmierzyć się z językiem chińskim? Warto! Jeśli wie-
rzysz, że Chiny szybko staną się światowym liderem, to zainwestuj w tę naukę, gdyż 
może to się okazać drugą najlepszą w życiu decyzją lingwistyczną, zaraz po nauce 
angielskiego. Zdziwienie budzi tylko fakt, że nie ma jeszcze w Polsce zbyt wielu 
podręczników, rozmówek i słowników polsko-chińskich. Naprawdę nikt nie zauwa-
żył, że tam na Wschodzie jest ten ogromny kraj? Tymczasem podobno zaintereso-
wanie nauką chińskiego rośnie.

Jeśli natomiast masz ochotę poznać tylko kilka słówek przydatnych w podróży, 
to zachęcam do poszerzenia tego zainteresowania o więcej lekcji, zwłaszcza gdy, 
poznając chiński język i chińskie pismo, uda się nieco lepiej zrozumieć kulturę 
najliczniejszego narodu na ziemi. Dowiesz się między innymi, że wizytówki po-
dajemy dwiema rękami, kolor czerwony jest kolorem szczęśliwym, wskazywanie 
drogi łączy się nie tylko z określeniem kierunku, ale także ze wskazaniem strony 
świata (czyli: idź na północ w prawo), że zwyczaj popluwania został wytępiony do-
piero ostatnio, a ryż na ciepło jest podawany przy każdym posiłku itd. itp. Wtedy 
taka nauka jest doświadczeniem odmiennym od typowego poznawania kolejnego 
europejskiego języka. 
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Impresje – północ

Pekin – imperium

Pekin jest wielkim, ludnym miastem, ale nie ma w nim nerwowego pośpiechu 
i gonitwy Szanghaju. Pekin jest bowiem centrum imperium, a nie miejscem, w któ-
rym zaganiani biznesmeni zarabiają pieniądze i próbują szybko schwytać kolejną 
okazję. W Pekinie nie studiuje się po kupiecku kosztorysów, ponieważ istotniejsze 
jest, czy dane przedsięwzięcie przysłuży się budowaniu potęgi, zdobywaniu respek-
tu czy zwiększaniu prestiżu. Szanghaj ma we krwi zarabianie pieniędzy – Pekin ma 
w genach ich wydawanie. Szanghaj dokonałby analizy kosztów i korzyści przed roz-
poczęciem budowy Zapory Trzech Przełomów lub pociągnięciem linii kolejowej do 
Lhasy – w Pekinie taka analiza może mieć drugorzędne znaczenie. O ile w ogóle 
ma znaczenie.

Taka rola Pekinu nie jest niczym nowym. Zakazane Miasto to wielkie przestrze-
nie, ogromny kompleks budynków. W takim samym stylu, ale wieleset lat później 
Chińska Republika Ludowa stawiała państwowe budowle i pomniki na Tienanmen. 
Pieniądze, jakie miały być przeznaczone w XIX wieku na chińską flotę wojenną, zo-
stały sprzeniewierzone przez koterię cesarzowej Cixi na odbudowę Pałacu Letnie-
go. Decyzja była polityczna, stąd racjonalne przesłanki nie odgrywały większej roli. 
Flota nie powstała i Zachód podporządkował sobie ten kraj. Pałac odbudowano 
i tylko można spekulować, jak mógłby wyglądać świat, gdyby Chiny poszły podob-
ną drogą jak Japonia podczas reform Meiji. Jeszcze w 1820 roku Państwo Środka 
odpowiadało za 20% całej światowej gospodarki3. Dzisiaj – patrząc na niesamowite 
osiągnięcia gospodarcze Chin – możemy się przekonać, jak niewiele czasu potrzeba, 
by ten kraj wrócił do swojej odwiecznej roli globalnego lidera. Gdyby te przemiany 
miały miejsce 150 lat temu... Pewnie polsko-chińskie słowniki już od dawna byłyby 
dostępne na rynku!

Charakter Pekinu nie zmienił się przez stulecia – jest imperialny, centralny, wład-
czy, polityczny, pełen gier i rozgrywek. To miasto było stolicą imperium i nią pozo-
stało. Przez całe wieki ściągało i nadal ściąga najlepszych ludzi z całych Chin. Impe-
rialny duch promieniuje z każdej cegły pekińskich pałaców, świątyń czy nekropolii. 
Chiny są Państwem Środka, a Pekin jest środkiem tego państwa.

Shaolin – plastik

Odpowiednikiem naszych Czterech pancernych i dzielnego Janka Kosa jest w Chi-
nach film Klasztor Shaolin z Jetem Li w roli głównej. Oglądali go tutaj wszyscy, był 
to bowiem pierwszy film nakręcony w ChRL z pokazem sztuk walki. Dzieło to jest 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rise_and_Fall_of_the_Great_Powers#Maps.2C_Ta-
bles_and_Charts (data dostępu: 6.08.2010).
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niezwykle naiwne, wręcz lukrowane i cukierkowe. Postacie są tak jednoznaczne, 
sytuacje tak oczywiste, a symbolika tak natarczywa (śliczna pastereczka zawsze musi 
mieć na rękach mięciutkie jagniątko), że aż trudno się czasem nie zaśmiać. Mowa 
jednak nie o zwykłym filmie, ale o filmie iście kultowym.

Film ten rozsławił Shaolin. Najpierw na całe Chiny, a potem na resztę świata. 
Ćwiczenia kung-fu czy umiejętność posługiwania się w walce dziwnymi narzędzia-
mi, jakimi raczyli nas Bruce Lee i jego koledzy z Hongkongu, to była tylko bijatyka. 
Chinom Ludowym potrzeba było innego kontekstu. Klasztor i jego wychowan-
kowie to filozofia, historia przepleciona z legendą oraz sposób życia – ćwiczenie 
połączone z modlitwą, dzięki czemu wieloletnią pracą i licznymi wyrzeczeniami do-
chodzi się do prawdziwych osiągnięć. Właśnie te cechy trzeba było wyeksponować, 
by z klasztoru uczynić ikonę. 

Aby trafić do Shaolin, najpierw trzeba dojechać do średniej wielkości (chińską 
miarą) miasta w prowincji, która nie wyróżnia się niczym szczególnym. Witamy 
w czteromilionowym Luoyangu w Henan! Miasto to – choć szczyci się tym, że 
przez pewien okres było nawet stolicą całych Chin – nie jest dzisiaj nawet stolicą 
prowincji. Natomiast cztery miliony mieszkańców nie robią tutaj na nikim żadnego 
wrażenia. W Luoyangu zbudowano ogromną fabrykę traktorów, w której zatrud-
nienie znalazło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ostatnimi czasy miasto ulega gwałtownej 
przebudowie – nowe dzielnice mieszkaniowe, nowy campus uniwersytecki, nowe 
szerokie ulice. Tak jak w całych Chinach.

Przewodniki głoszą, że do Shaolin jedzie się wąską i krętą drogą. Być może 
tak było do niedawna. Dzisiaj jedzie się szeroką dwupasmówką z bezkolizyjnymi 
przejazdami. Kiedyś dojeżdżało się do zagubionego wśród wzgórz klasztoru, dzi-
siaj wpada się do kompleksu turystycznego imienia klasztoru Shaolin. Na początek 
szeroka droga prowadzi wzdłuż wielkich budynków, w których mieszczą się szkoły 
sztuk walki. W każdej z nich uczy się po kilkuset adeptów kung-fu. Szkół takich 
jest już kilkadziesiąt. Dopiero potem dociera się do parkingu, z którego szerokim 
deptakiem można udać się do właściwego klasztoru. Deptak ten najpierw prowadzi 
przez dzielnicę handlową.

W klasztorze nie pozostało już prawie nic z monastycznego nastroju. Niby jest 
ta sama brama, niby te same dziedzińce. Niby dochodzimy do sali ćwiczeń, w której 
tysiące uderzeń stóp spowodowało, że w kamiennej podłodze są zagłębienia. Niby 
po klasztorze kręci się paru młodzieńców w mnisich strojach. Jednak dowiadujemy 
się, że przeor właśnie pojechał promować klasztor w USA, a przedtem robił to 
samo w Niemczech podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Zaczynamy więc 
mieć wątpliwości, czy to aby na pewno jest przeor, czy może Chief  Executive Offi-
cer Shaolin Corp. Uczucie to już nie opuszcza nas aż do wyjazdu.

W ciągu kilkunastu lat z miejsca kultu zrobiono „plastikowy Disneyland”. Jednak 
na pokaz walki w szkole kung-fu warto pójść. To, co pokazują młodzi wojownicy, 
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jest doprawdy zdumiewające. Nie przejmuj się, jeśli ci czasu czy zapału nie starczy, 
by tam zajrzeć – na pewno do twojego miasta, wcześniej czy później, zawita show 
reklamowany jako Uczniowie mistrza z Shaolin lub jakoś podobnie. A że takich mis-
trzów jest tam w okolicy kilkudziesięciu i że nie chodzi o klasztor Shaolin, a miej-
scowość Shaolin – któż to będzie sprawdzał? Po raz kolejny Chińczycy okazują się 
być mistrzami przemysłowej produkcji.

Xian – urok

W każdym kraju musi być takie miasto, które kiedyś było stolicą i zachowało 
część królewskiego charakteru, mimo że już dawno straciło swój status. Coś jest 
w architekturze, coś jest w nastroju, coś jest w ludziach. Są tam takie miejsca, są 
takie zakamarki, place i ulice. Jest jakieś niezwykłe połączenie dawnej wielkości, ale 
bez dzisiejszego pośpiechu i pogoni. Bez nowomodnego i nowobogackiego zadęcia, 
a przecież pełne wspaniałości i dostojeństwa. Taki jest Kraków, taka jest Florencja 
i taki jest Isfahan. Tak samo widziałem Xian.

Wszyscy, którzy odwiedzą to miasto, muszą wejść na mury i muszą pojechać 
zobaczyć Armię Terakotową. Wszystkie fotografie murów Xian pokazują je jakby 
przez mgiełkę, opatulone welonem rozpraszającym kanciaste kształty. Na wszyst-
kich zdjęciach nie widać końca drogi na szerokich szarych murach – widnieje gdzieś 
rozmyta na horyzoncie. Szaniec ciągnie się przez kilkanaście kilometrów, na planie 
kwadratu, a grubość obwałowania wskazuje na to, że można było tutaj zgromadzić 
ogromną rzeszę wojska. Co jakiś czas pojawiają się obronne wieże, dodatkowo po-
tęgujące wrażenie niezdobytej twierdzy. Potem dowiadujesz się, że te imponujące 
mury pochodzą z XIV wieku, z początków epoki Ming. Był to już schyłek świetnoś-
ci miasta, czas, w którym z dawnej potęgi zostało niewiele. 

W najbliższej okolicy bowiem – choć nie w samym Xian – na dwieście lat przed 
naszą erą narodziło się nowoczesne państwo, które znamy powszechnie pod nazwą 
Chiny. To nie pomyłka. Oczywiście cywilizacja chińska miała już wówczas kilka ty-
sięcy lat historii. Wcześniej panowało już kilka dynastii, a nauki Konfucjusza znano 
od kilkuset lat. Wszelako zjednoczenie Walczących Królestw, wprowadzenie jedno-
litych miar, jednolitego pisma, jednolitego prawa, jednolitego podziału administra-
cyjnego – to wszystko wydarzyło się za panowania jednego cesarza. Zbudowano 
wtedy nowe drogi, wykopano kanały i rozpoczęto budowę Wielkiego Muru. Sławę 
swoją ów władca zyskał nie tylko z tytułu wielkiego wysiłku tworzenia państwa, ale 
przede wszystkim z powodu okrucieństwa, z jakim wszystkie te zmiany wprowa-
dził. Nie liczył się bowiem z życiem swoich poddanych ani z kosztami – istotne było 
tylko dzieło, które miał po sobie pozostawić. Panowanie Qin Shi Huangdi stanowi 
cezurę czasową w historii Chin i podstawę do ich współczesnej historii – można 
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się zastanawiać, czy bez tej postaci w miejscu jednego kraju nie mielibyśmy mozaiki 
państw i narodów takiej jak w Europie. 

Jedną z legend otaczającą cesarza Qin (notabene od jego imienia pochodzi słowo 
„Chiny”) było to, że w jego grobowcu zbudowano miniaturę chińskiego imperium. 
Rzeki z rtęci miały tam płynąć wśród sztucznych gór pod rozgwieżdżonym niebem. 
Natomiast w sąsiednim grobie żywcem pochowano tysiące ludzi i koni, którzy mieli 
chronić władcę w zaświatach. Ta druga legenda niosła w sobie ziarno prawdy – po 
ponad dwóch tysiącach lat, w 1974 roku, wieśniacy odkopali pierwsze figury, a potem 
wybuchła jedna z największych sensacji archeologicznych XX wieku. W równych 
szeregach stały pod ziemią figury terakotowych żołnierzy, koni, rydwanów. Reszta 
tej historii jest dobrze znana, a ujęcia terakotowej armii należą do obowiązkowych 
obrazów każdego filmu o Chinach. Wypada przypomnieć zatem tylko mniej znane 
fakty. Większość figur ciągle jest zakopana, chociaż dobrze znane jest ich położenie 
– kolorowe farby, którymi pomalowano figury, utleniają się natychmiast po wydoby-
ciu. Te figury, które dzisiaj oglądamy w muzeum, są już stracone pod tym względem. 
Nie wiemy ciągle, jak nie powtórzyć tego błędu z następnymi. Zakopane posągi są 
podobno dużo bardziej zróżnicowane niż te, które już znamy. Trwają też dyskusje 
i spekulacje, czy gdzieś w pobliżu nie natrafimy na rtęciową rzekę... 

Jeden z dwóch chłopów, którzy odkryli terakotowy skarb, ciągle żyje i jeśli tylko ma 
tego dnia dyżur w muzeum, to kupując oficjalną książkę o Armii Terakotowej, można 
dostać jego autograf, a za dodatkową opłatą można się z nim sfotografować. Nie na-
rzeka na brak chętnych. Miło stanąć obok kogoś, kto otarł się o wielkie sprawy.

Szczyt rozkwitu osiągnęło Xian za czasów dynastii Tang w VII wieku n.e. Na-
zywane wówczas Chang’an było celem karawan przemierzających Jedwabny Szlak 
i być może największym ówczesnym miastem na świecie. Liczyło ponad milion 
mieszkańców, a pałac cesarski leżący na terenach poza dzisiejszymi murami był 
znacznie większy niż pekińskie Zakazane Miasto. Z tamtych czasów zachowała się 
też sława cesarskiej konkubiny, pani Yang, jednej z trzech najpiękniejszych kobiet 
w historii Chin, tak pięknej, że kwiaty nie śmiały kwitnąć w jej obecności... Jeśli 
dzisiaj widzisz gimnastyczkę tańczącą z szarfą, to należy przypomnieć, że bardzo 
długie rękawy u kobiecych sukien to właśnie szczyt mody z tamtej epoki, a najwspa-
nialej prezentowały się one podczas tańca.

W Xian można obejrzeć jeszcze kilka świadectw świetności tamtej epoki. W mu-
zeum kamiennych stelli zachowała się ta, która mówi o chrześcijanach-nes to rianach 
i ich rozprzestrzenianiu się na terenie cesarstwa. Warto przejść się do meczetu – oazy 
spokoju po rozkrzyczanych chińskich ulicach – świątyni, którą cesarz kazał wybu-
dować, by przybywający tu muzułmańscy kupcy mogli oddawać cześć swemu Bogu. 

Xian to oczywiście wielkie współczesne miasto, wielomilionowa stolica prowin-
cji i jeden z najważniejszych ośrodków Chin. Xian ma jednak w sobie coś, co powo-
duje, że pamięta się je nieco lepiej niż inne miasta. 
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Impresje – południe

Szanghaj – siła

W Szanghaju ląduje się na supernowoczesnym, wielkim lotnisku Białej Chmury 
(Baiyun). Z lotniska część drogi do miasta można przejechać Maglevem, superszyb-
kim pociągiem na poduszce magnetycznej. 30 km pokonuje się w 7 minut. Ten 
pokazowy pociąg to dar od Niemców, ale plany 1200-kilometrowego połączenia 
Szanghaju z Pekinem podobną linią są już w stu procentach chińskie. 

Centrum nad rzeką to historyczny Bund, ale od niedawna także na przeciwle-
głym brzegu strzelający pod niebo Pudong. Jeszcze dziesięć lat temu, czyli w 1996 
roku, stała tam praktycznie wyłącznie wieża telewizyjna – dzisiaj wyrósł drugi Man-
hattan. Szczególnie efektownie wygląda to nocą, kiedy to ogromne budynki służą 
jako wielkie reklamowe billboardy. Wieżowiec na Pudongu, który został zdetro-
nizowany z pozycji najwyższego na świecie, będzie miał godnego następcę. Tuż 
obok stawiany jest kolejny drapacz chmur o wysokości 500 metrów! Pudong jest 
fizycznym dowodem na to, że symbolami Szanghaju są giełda, przemysł, finanse 
i wielkie pieniądze. 

Wypełniona morzem czarnowłosych głów Nanjing Road to kolejny znak szcze-
gólny Szanghaju. Tam właśnie, na ulubionym deptaku, wyrastają co lepsze sklepy 
i odpowiedniki naszych galerii. Tam zobaczysz reklamy tych samych produktów co 
na Champs Élysées. Tam znajdują się butiki, w których można zakupić wszystkie 
towary dla klasy średniej. Tam możesz zobaczyć tę nową chińską klasę średnią – 
młodą, dobrze ubraną, nieźle wykształconą, ambitną i zdecydowanie już zaprzy-
jaźnioną z konsumpcyjnym trybem życia. Szanghaj to „Mekka” wszystkich, którzy 
chcą się dorobić, i miejsce pielgrzymek wszystkich, którzy zamierzają rozpocząć 
wielkie interesy lub zacząć ekspansję poza Chiny. W mieście tym można znaleźć 
dobrą pracę, rozpocząć karierę i prowadzić dostatnie życie. W Szanghaju nie ma 
tylu mercedesów co w Hongkongu, ale jest ich już bardzo wiele i są szerokie plany 
na kolejne zakupy. 

Szanghaj liczy około 18 milionów mieszkańców. Burzy się tu stare dzielnice, 
bo trzeba mieć miejsce dla nowych biurowców, nowych hoteli i nowych domów 
mieszkalnych. W Szanghaju pracują nie tylko jego mieszkańcy, ale także sporo przy-
jezdnych, którzy codziennie pokonują nawet ponad sto kilometrów z Suzhou czy 
Hangzhou. Szanghaj jest ich szansą i zarazem losem na loterii.

We wszystkich chińskich miastach czuje się pulsującą energię mieszkańców, ale 
chyba nigdzie nie czuje się jej bardziej niż w Szanghaju. Szanghaj jest jak Łódź 
z Reymontowskiej Ziemi obiecanej – tu buduje się nowe Chiny. Bez oglądania się 
wstecz. Szanghaj jest pokazem siły i potęgi współczesnych Chin.
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Do tego miasta trzeba koniecznie pojechać, choć nie ma tam zbyt wielu za-
bytków. W ogromnym i nieustannie biegnącym Szanghaju nabierasz dystansu do 
wszystkiego, co się dzieje w Polsce. Z perspektywy chińskiej, z perspektywy świato-
wych przemian i globalnej polityki to, co dzieje się w jakimś europejskim kraju śred-
niej wielkości, jest po prostu nieistotne. I przez chwilę dobrze czujesz się tak, stojąc 
na uboczu, ale potem przychodzi myśl druga. Szybko dociera do ciebie, że przy-
szłość (twoja przyszłość, tu w naszej Polsce!) zależy nie aż tak bardzo od tego, czy 
przy władzy mamy ludzi naprawdę rozumnych, czy może tylko ambitnych oraz czy 
podatki będą liniowe, spiralne czy graniaste. Twoją przyszłość w stopniu dużo więk-
szym niż się tego spodziewasz kształtuje to, jak będą się rozwijać Chiny, co zostanie 
zdecydowane w Pekinie i jaka pogoda dla biznesu będzie panować w Szanghaju. 
Choćbyś nie chciał przyjąć tego do wiadomości, to z ludźmi na Nanjing Road już 
dzisiaj konkurujesz o miejsca pracy, o kredyty, o ropę naftową i o rynki zbytu. Prze-
pychając się w ich tłumie, zapytujesz samego siebie, czy my w Europie będziemy 
mieli za dwadzieścia lat ofertę, która będzie atrakcyjna na Pudongu. Czy doszliśmy 
już do miejsca, w którym oni chcą dla nas wszystko wyprodukować i wszystko nam 
sprzedać, ale niczego od nas nie chcą kupić. Co zaoferujemy im jutro? Próby ochro-
ny naszych rynków przed azjatycką ekspansją odkładają na pewien czas rozwiązanie 
problemu. Politycznie to zagadnienie niewygodne dla naszych eurocentrycznych 
mężów stanu. Dokładnie tak samo jak niewygodne było dla cesarskich mandary-
nów zrozumienie potęgi europejskiego kapitalizmu dwieście lat temu. Pamiętasz jak 
to się skończyło? Wiek XXI staje się wiekiem Azji – to już nie jest slogan. 

Szanghaj to energia, to morze ludzi. Szanghaj jest fascynujący. Szanghaj jest miej-
scem, w którym najlepiej widać siłę Chin. Jest ich napiętym muskułem.

Hongkong i Macao – dama i nierządnica

Hongkong to wielka dama. Ma wspaniałą przeszłość, choć nie jeden raz była bo-
haterką skandali. Ma ogromne bogactwo, dzięki czemu do dzisiaj może znakomicie 
wyglądać. Ma styl, ma klasę, ma eleganckie domy i ogromną liczbę rolls-royce’ów. 
Ma banki, port i wielu cudzoziemców, którzy dobrze się tutaj czują. Ma przemysł 
filmowy i Jackie Chana. Mówi się tutaj po angielsku z brytyjskim akcentem. Jeździ 
się po lewej stronie, a przy tym ostrożnie i bez przepychania. Jak w Europie, a nie 
jak w Chinach.

Dumna przeszłość Hongkongu też nie jest zbyt długa. Przez lata to była tylko 
faktoria i angielski wojenny port u wybrzeża Chin. Po zwycięstwie Mao znacze-
nie Hongkongu zmalało jeszcze bardziej (prócz znaczenia militarnego, oczywiście). 
Gdzież mu wówczas było do dzisiejszego splendoru. Dopiero koniec lat siedem-
dziesiątych i następne dziesięciolecia – kiedy to miasto odgrywało dla Chin rolę ko-
mercyjnego okna na świat – przyniosły pieniądze i możliwości rozwoju. Bogactwo 
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nie ma tu długiej historii. Wielka dama jeszcze nie tak dawno nie była taka wielka. 
I po prawdzie wcale nie była damą.

To, czego nie ma Hongkong, to dobrze określona przyszłość. W dzisiejszych 
Chinach traci swą wyjątkowość jako miejsce kontaktu z resztą świata. Jeszcze przez 
czas jakiś tutaj będzie można znaleźć najlepszą kadrę. Cudzoziemscy specjaliści 
będą chętnie tutaj przyjeżdżać i pracować. Przez kolejne kilkanaście lat tu właśnie 
będą otwierały swoje biura kolejne zagraniczne firmy. Będzie można tu robić inte-
resy, które mogą być nie do zrobienia za pobliską granicą. Da się korzystać z nie-
co innego prawa, nieco odmiennych przepisów finansowych, z przewidywalności 
otoczenia biznesowego. Jednak przyszłość leży w nieodległym Kantonie czy też 
w innych miastach południowych Chin – niebawem okaże się, że Hongkong jest za 
drogi. O wiele za drogi. I nie oferuje w zamian za tę cenę nic nadzwyczajnego.

Tymczasem na razie można się jeszcze epatować cenami nieruchomości (w naj-
wyższej części Victoria Hill od 25 tysięcy amerykańskich dolarów za metr, bez gór-
nego limitu). Można przyglądać się mercedesom, jaguarom i rollsom jeżdżącym po 
ulicach. Można zobaczyć najbardziej eleganckie sklepy oferujące najbardziej wyszu-
kane luksusowe przedmioty. Tym razem luksus nie dla middle-class, ale dla prawdzi-
wej elity finansowej. Można zobaczyć wieżowce korporacji o światowym zasięgu, 
które wyrosły właśnie tu, w Hongkongu. Wielka dama ciągle jest wielka.

Wielomilionowy Hongkong ma charakter mieszany, chiński, ale i anglosaski. 
W czasach, gdy jedyną dominującą cywilizacją na świecie była ta z korzeniami w Eu-
ropie, mieszanka działała na korzyść miasta. Wszyscy czuli się tutaj komfortowo. 
Czy tak będzie w przyszłości? 

Macao liczy tylko kilkaset tysięcy mieszkańców i jest trzecim miastem w trójką-
cie Kanton – Hongkong – Macao. Jako była portugalska kolonia do dziś zachowała 
swoją walutę, napisy po portugalsku i starówkę, gdzie widać kolonialny styl dawnej 
metropolii. O ile jednak wpływy Wielkiej Brytanii w Hongkongu są ciągle wyraźnie 
widoczne, to w Macao wszystko, co wiąże się z Portugalią, zmieniło się w turystycz-
ną atrakcję. Nie ma bowiem żadnej innej przyczyny, prócz przyciągnięcia turystów 
z Chin i całego świata, by konserwować resztkę kolonialnej przeszłości. 

Do Macao ludzie przyjeżdżają się zabawić. Jedyne, w co się tu inwestuje, to ka-
syna. Jeśli chcesz zagrać, napić się, zapomnieć się na chwilę czy poszukać szczęścia 
w ramionach pięknych pań – witaj w Macao! Chcesz poczuć dreszczyk emocji, gra-
jąc na wysokie stawki? Zaproś swojego partnera biznesowego i wpadnijcie razem 
do kasyna. Czekamy na was! Właśnie po to zachowujemy odmienność i odrębność 
Macao. 

Macao jest jak Las Vegas, ale jak Las Vegas sprzed wielu laty. Rozrywka tu jest 
prosta i niewyszukana. Pełno tu atrakcji, których możesz nie znaleźć w bardziej 
purytańskich Chinach czy w Hongkongu. Właśnie otworzyliśmy nowe kasyno! Za-
praszamy!
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Guilin – pocztówka

Zacznij od banknotu 20-yuanowego. Na jego odwrocie znajduje się obraz 
z przełomów rzeki Li wśród wapiennych gór w kształcie ogromnych zębów. Aby to 
zobaczyć na własne oczy, jedziesz do Guilin.

Okolica Guilin przyciąga przyrodą. Możliwości jest tak wiele, że można przyje-
chać tu na dłużej, a i tak zawsze jeszcze coś zostanie na następny raz. Pozostańmy 
przy liście największych przebojów. Na niej numerem jeden jest rejs statkiem po 
rzece Li. Rusza tych statków codziennie cała flotylla, pokonując trasę do Yangshuo, 
a na każdym z nich bez ustanku pstryka kilkadziesiąt aparatów. Można się oburzać, 
że to komercja w najgorszym stylu, ale natura broni się swoim pięknem. Góry pre-
zentują swoje niespotykane kształty, a rzeka dość leniwie wije się pomiędzy kolej-
nymi zboczami. Na pokładach trwają dyskusje, czy rzeczywiście skalny ostaniec ma 
kształt kobiety z dzieckiem wypatrującej męża i ile rzeczywiście rysuje się kształtów 
koni na Skale Dziewięciu Koni (trzy widać od razu, reszty trzeba się domyśleć...). 
Aparaty fotograficzne nie mają chwili odpoczynku.

Przebój numer dwa. Przedstawiamy państwu Jaskinię Trzcinowego Fletu! Prosi-
my o zaopatrzenie się w taki flet u jednego ze sprzedawców czyhających przed wej-
ściem (1 yuan, czyli grosze, ale można się targować), a potem zapraszamy do środka. 
Guilin i okolica to miejsca, w które powinno się przyjeżdżać, by poznać, czym są 
zjawiska krasowe. Przygotowana dla turystów i podświetlana różnymi kolorami Jas-
kinia Trzcinowego Fletu nadaje się do tego znakomicie. Może nie jest największa, 
może nie jest najgłębsza, ale to obowiązkowy punkt zwiedzania. Woda i wapień 
utworzyły tu formacje o kształtach ryby, sowy, brokułu czy też dzielnicy drapaczy 
chmur – wszystko to jest wspaniale wyeksponowane.

Uprzedzamy, że mogą być problemy z przebojem numer trzy. Przy złej pogo-
dzie wyprawa do siedzib mniejszości narodowych, które uprawiają ryż na górskich 
tarasach, może skończyć się niepowodzeniem. Łatwo bowiem wszystko zasnuwa się 
mgłą i niknie w chmurach, a wtedy praktycznie nic nie zobaczymy. Gdyby tak się 
stało, to zawsze możemy odbić sobie to niepowodzenie, idąc na nocne połowy ryb 
z kormoranami – to, co kiedyś było życiową koniecznością rybaków, dzisiaj zostało 
sprowadzone do turystycznej atrakcji.

Na koniec zatem spróbujmy polecić superprzebój, przedstawienie światło 
i dźwięk, które koniecznie trzeba zobaczyć podczas pobytu w Yangshuo. Sceną 
jest długi na dwa kilometry i szeroki na 500 metrów fragment rzeki Li, zaś tłem 
dwanaście podświetlanych szczytów górskich. Spektakl przygotowywano przez po-
nad 5 lat, a 67 twórców zmieniało i poprawiało jego formę ponad 100 razy, nim 
uzyskano finalny efekt. W przedstawieniu bierze udział ponad 600 aktorów, przy 
czym jednocześnie potrafi się pojawić ich kilkuset. Tematem jest – co odnotowuje-
my dla kronikarskiego porządku – popularna w prowincji Guanxi legenda o trzech 
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siostrach. Treść bowiem nie ma znaczenia wobec formy. Operowanie dźwiękiem, 
dziesiątkami pływających tratw i łodzi oraz setkami ludzi jest doprowadzone do per-
fekcji, a wszystko w świetle różnobarwnych reflektorów. Górskie szczyty malowane 
światłem tworzą tło dla poruszających się po rzece łodzi. Na pomoście z tratw, 
które pojawiły się nie wiadomo kiedy i nie wiadomo skąd, kroczy kilkusetosobowy 
rząd dziewcząt w świecących strojach. Przed widownią pojawia się chór przebrany 
w ludowe stroje. Na środku rzeki wyrasta świątynia. Pytania o granice wyobraźni 
artystycznej są jak najbardziej na miejscu! Prawdziwa uczta! 

Przydatne informacje

Imiona i nazwiska. Jak mi powiedziała moja nauczycielka chińskiego: „W Euro-
pie macie wiele nazwisk, ale mało imion. W Chinach jest niewiele nazwisk, ale każde 
imię jest inne”. I faktycznie rozróżnieniem jest u nas nazwisko, a imię tylko zawoła-
niem – stąd mody na imiona i dziesiątki Tomków czy Janków. Natomiast w Chinach 
nazwisk rodowych nie jest ponoć tak wiele. Wang to najpopularniejsze nazwisko na 
świecie – jest tych Wangów ponad 100 milionów... Za to każde dwuczłonowe imię 
dobiera się tak, by pięknie brzmiało i było zapisane pięknymi znakami. Co więcej, 
w danym rodzie imię nie powinno się powtarzać! Nie ma zatem pomyłek. 

Tradycyjnie imiona dobierali dziadkowie na podstawie rodowych ksiąg. Dzisiaj 
mniej się tego przestrzega.

Herbata. Do posiłku wszędzie podają herbatę jaśminową. Robi się to celowo. 
Chińczycy łatwo rozpoznają, która zielona herbata jest dobra, a która to lura. Nasza 
herbata czarna to herbata popsuta, przefermentowana i piją ją tylko cudzoziemcy. 
Bezpiecznie jest zatem podać herbatę jaśminową. Stąd jej powszechność. 

Jedzenie. Pyszne. Lekkie. Tanie. Można się dobrze najeść, a obżarstwo ci nie 
grozi. Wstajesz od stołu najedzony, ale nie ciężki. Można jeść wszystko i raczej nie 
należy obawiać się kłopotów żołądkowych. Do tego oczywiście wszechobecna her-
bata, ale także zupełnie przyzwoite piwo (nieco lżejsze od naszego). Umiejętność 
posługiwania się pałeczkami bardzo przydatna. Warto poćwiczyć przed wyjazdem.

Lektury. Jest całkiem spory wybór przewodników. Bardzo dobry był przewodnik 
Chiny dostępny z „Gazetą Wyborczą”. Jeśli nie chcesz tarmosić grubej książki, to 
wybierz któreś z podręcznych wydawnictw, na przykład Berlitza. Przed wyjazdem 
przeczytaj znakomitą książkę Chińszczyzna autorstwa Ireny Sławińskiej – Hu Pe-
ifang. Jest to zbiór felietonów opowiadających o tym kraju – o obyczajach, o języku 
i o piś mie. Jeśli szukasz zachęty do wyjazdu, znajdziesz w tej właśnie książce. Po-
lecam także kryminalne opowiadania o sędzim Di, stylizowane na dawne chińskie 
historie. Ich autor, Robert van Gulik, był w latach trzydziestych XX wieku dyplo-
matą pracującym na Dalekim Wschodzie, erudytą i wielbicielem Chin. Natomiast 
przypadki sędziego Di przypominają bardziej problemy, z jakimi musiał zmierzyć 
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się Sherlock Holmes, niż dzień z życia Chucka Norrisa. Prócz lektur lekkich i po-
pularnych, o których wspominam powyżej, dostępnych jest po polsku wiele poważ-
niejszych opracowań o historii Chin, o kulturze tego kraju i o dzisiejszych planach. 
Wybierz tę, która odpowiada twoim zainteresowaniom.

Kiedy będziesz już na miejscu, możesz uzupełnić swoje lektury o przepiękne al-
bumy, zwłaszcza opisujące te najbardziej znane miejsca. Warto także kupić słownik, 
gdyż wbrew pozorom wcale nie jest trudno się nim posługiwać. Polecam również 
małą i tanią, ale uroczą książeczkę Chinese Characters and Culture, w której opisanych 
jest kilkadziesiąt chińskich znaków, geneza ich powstania, historia ich ewolucji oraz 
przykłady popularnych fraz. Można ją znaleźć na lotniskach i jest znakomitą lekturą 
do samolotu na drogę powrotną!

Masaż. Choćbyś miał to zrobić tylko i wyłącznie dla poprawienia nastroju – zrób 
to. Może być masażem całego ciała, ale może być tylko masażem stóp. Może trwać 
godzinę, a może być krótszy. Technika masażu jest odmienna od europejskiej i war-
to spróbować. Ceny – w porównaniu z Polską – zdecydowanie konkurencyjne.

Medycyna tradycyjna chińska. Studiuje się ją tutaj przez pięć lat tak samo jak 
medycynę europejską. Bardzo często lekarze mają za sobą jedne i drugie studia. 
Powiedziano nam, że w przypadkach konieczności szybkiej interwencji przewagę 
mają europejskie metody leczenia. Natomiast w przypadku przeciwdziałania dłu-
gotrwałym i przewlekłym stanom, w przypadku prewencji i zopobiegania zmianom 
miejscowi preferują metody tradycyjne. 

Nazwy. Nie należy sądzić, że wystarczy sięgnąć do słownika, znaleźć odpo-
wiednie słowo, pokazać napotkanemu Chińczykowi, a ten, uśmiechając się uroczo, 
wskaże drogę. Nie należy także sądzić, że to, co jest napisane w przewodnikach 
po polsku czy po angielsku, odpowiada wiernie temu, co jest napisane po chińsku. 
„Wielki Mur” wcale nie jest „wielki” tylko „długi”, a w zasadzie nie jest też dosłow-
nie murem. „Armia Terakotowa” po chińsku to wcale nie jest armia i wcale nie jest 
terakotowa, tylko jest to zestaw trzech wyrazów „żołnierz koń posąg”... Nasza czar-
na herbata to tutaj herbata czerwona. Przykłady można mnożyć. Im więcej takich 
przykładów się pozna, tym bardziej podoba się chińska poetyka nadawania nazw 
czy imion. 

Prezenty i zakupy. Aż trudno coś poradzić, bo wybór jest nieograniczony. Dla 
osób z zasobniejszym portfelem może to być biżuteria, a ci bez grosza może zado-
wolą się herbatą za kilka yuanów. Czy to będą obrazy na papierze tworzone różnymi 
technikami, czy to będzie pieczęć z własnym imieniem, czy to będzie fragment 
ludowego stroju, a może wyrób tradycyjnej chińskiej medycyny – dla każdego coś 
miłego. Ceny od yuana w górę. I targować się!!! Nawet w państwowych sklepach! 
Chińczycy to najbardziej handlowa nacja na świecie – nie można ich obrazić akcep-
tacją pierwszej podanej ceny...
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Zupełnie na koniec. Kiedy dzieło było skończone, artysta przystawiał swoją pie-
częć. Dlatego też dobrze jest sprawić sobie pieczęć z własnym imieniem i sygnować 
nią zakończenie pracy.

(moje imię Michał jest bardzo łatwo zapisać po chińsku i bardzo łatwo to za-
pamiętać – wystarczą dwa proste znaki, znak „ryżu” i znak „dobry” – by uzyskać 
mĭ hăo, ale ponieważ jednak Michał ma poprzez zdrobnienia „niedźwiedzie” kono-
tacje, stąd lepiej zmienić akcent i wymienić „ryż” na „miód”, mì hăo. Jedyna wada to 
fakt, że znak miodu jest dużo bardziej skomplikowany...).

Summary

china 2006 – travel noteS

The article is a fruit of  a journey to China during which the author visited the most 
remarkable Chinese cities. It is an attempt to answer a question, why it is worth to visit the 
Middle Kingdom. By describing different places and presenting them in a special way the 
author puts forward that everyone should visit that part of  world at least once in his or her 
lifetime. 

What attracts attention is that descriptions of  the visited places capture the spirit of  
each, hence the author’s impressions indicated in headlines come down to one word. Hence, 
the author argues that Beijing is an empire, a city full of  palaces, temples, necropolis, it is 
a centre (China is the Middle Kingdom and Beijing is a pivot of  the Middle Kingdom); 
Shaolin is plastic (“plastic Disneyland”); this metaphor reflects commercialization of  legend 
of  the Shaolin monastery, used by a locality carrying the same name for the sake of  tour-
ists – demonstrations of  kung fu masters are held here; Xian is a city of  charm, it is a city 
shrouded in legends due to famous Terracotta Army and emperor Qin from which name 
China derives its origin; Shanghai represents power, it is a modern city expressing the power 
of  contemporary China, symbolized by stock exchange, industry, finances and big money; 
Hongkong is a lady, a rich metropolis which is closer to European cities than to Chinese; 
Macao on contradiction is a harlot, in this word the author puts colonial (Macao was a Por-
tuguese colony) character of  this place that attracts the tourists by offering entertainment 
and attractions; finally Guilin, a city that commands admiration, called a postcard what is 
supposed to indicate beautiful landscapes like from a true postcard as if  seen during cruise 
on river Li and unforgettable vision of  light and sound.
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relacJa z wyprawy roweroweJ do chin

Niniejszy artykuł napisałem na podstawie moich przeżyć podczas samotnej wy-
prawy rowerowej na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2008 roku. To, co poniżej 
przeczytacie, jest moim subiektywnym odczuciem i niekoniecznie musicie się z tym 
zgodzić.

Odkąd dowiedziałem się, że letnie Igrzyska Olimpijskie w 2008 roku odbędą 
się w Chinach, nieustannie myślałem o tym, jak na nie tanio pojechać (odwieczny 
problem studenta). Wiosną 2007 roku podczas pobytu na konferencji prawniczej 
w Kijowie narodził się plan wyprawy rowerowej do Pekinu na Igrzyska Olimpijskie. 
Pomysł był tak niekonwencjonalny, że sam się go przestraszyłem. Jednak im częś-
ciej o nim myślałem, tym bardziej zaczynał się wydawać realny. Udało mi się nawet 
porozmawiać z dwiema osobami, które na rowerach dotarły na Syberię. Jesienią 
2007 roku podjąłem decyzję, która odmieniła moje życie. Pojechałem na rowerze 
do Pekinu. Owszem, dotychczas podróżowałem, ale to było koleją, autobusem czy 
autostopem – i tylko do Kazachstanu, Mołdawii, na Zakaukazie i na Ukrainę. Teraz 
musiałem nauczyć się wszystkiego, co jest związane z podróżowaniem rowerem – 
jak go naprawiać, jak zakładać i pakować sakwy. Na dodatek trzeba było znaleźć 
sponsorów na tak długą wyprawę. Wiele osób spoglądało na mnie z politowaniem, 
mówiąc: „Do tej pory nie przejechałeś na rowerze jednego dnia 100 km, a teraz 
chcesz w cztery miesiące pokonać dystans ponad 10 tysięcy km!” 

Uparłem się jednak, a przy pomocy moich przyjaciół udało mi się przygotować 
i 8 kwietnia 2008 roku wyruszyć w drogę do Chin. Przyświecały mi następujące cele: 
obejrzenie zmagań polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, po-
konanie rowerem trasy Sopot – Pekin, poznanie kultury i obyczajów mieszkańców 
Rosji, Mongolii i Chin, przejechanie jednym pociągiem całej trasy Kolei Transsybe-
ryjskiej oraz popularyzacja międzynarodowej turystyki rowerowej. Przejazd przez 
Mazury oraz Litwę i Łotwę był łatwy, a przede wszystkim krótki. Natomiast w Rosji 
przemierzyłem ponad 6 tysięcy km w dwa i pół miesiąca. Przy tym działo się bardzo 
wiele. Już na wyjeździe ze Smoleńska nabawiłem się kontuzji kolana i podczas poby-
tu w Moskwie ubezpieczyciel zażądał mojego powrotu do kraju – wolałem zerwać 
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polisę ubezpieczeniową i modlić się o powodzenie mojej wyprawy niż się poddać. 
Po drodze przeżyłem jeszcze zatrucie żołądkowe połączone z utratą przytomności 
oraz poważną kontuzję łydki, ale Chiny z każdym kilometrem były coraz bliżej. 
Poza tym mieszkańcy Syberii dodawali mi otuchy w mojej walce z własnymi słaboś-
ciami i niedoskonałościami. Kiedy ostatecznie 29 czerwca wjechałem do Mongolii, 
padałem z wyczerpania. W ciągu ostatniego miesiąca zrobiłem prawie 3,5 tysiąca 
km, a większość z tego stanowiły podjazdy i zjazdy po syberyjskich bezdrożach. 
W Mongolii stwierdziłem, że jestem zbyt słaby, aby jechać do Pekinu przez Szan-
ghaj, tym bardziej, że ostatnie 450 km z braku asfaltu pokonałem na Pustyni Gobi 
szlakiem pasterskim i polnymi bezdrożami! Jednak nie zawiodłem się na ludziach. 
Wszędzie opowiadano mi o gościnności mieszkańców Azji, ale ja tak naprawdę od 
pierwszego dnia byłem goszczony przez przygodnie spotykanych ludzi i w drodze 
do granicy chińskiej siedem razy spałem w hotelu, ale tylko za trzy płaciłem!

Przekroczenie granicy

15 lipca docieram wieczorem do mongolskiego przygranicznego miasteczka 
Dzamin Uud. Tam nocuję u mongolskiej rodziny poznanej jeszcze na Gobi. Jes tem 
bardzo zmęczony i już wiem, że do Pekinu będę jechał wolno, a swój wolny czas 
przeznaczę na zwiedzanie i przyglądanie się mieszkańcom Państwa Środka. Następ-
nego dnia trochę czyszczę sprzęt sfatygowany pustynnymi bezdrożami, rozmawiam 
z miejscowymi Mongołami o Chinach, przypadkowo udzielam wywiadu dla mon-
golskiej telewizji. Docieram na przejście graniczne zbyt późno i muszę kolejną noc 
spędzić w Dzamin Uud. Następnego dnia rano udaję się na przejście graniczne. 
Na miejscu okazuje się, że podobno z powodu wytycznych Chin na rowerze nie 
przekroczę granicy. Przy pomocy pograniczników udaje mi się zapakować do jeepa 
Mongoła, który „żyje na granicy”. Odprawa mongolska odbywa się bez żadnych 
problemów. Natomiast po stronie chińskiej nie jest już tak łatwo. Aby wejść na 
przejście graniczne, muszę kupić bilet za 5Y (0,80 USD)! Dodatkowo moje baga-
że zostają poddane drobiazgowej kontroli w odróżnieniu od moich mongolskich 
towarzyszy z jeepa. Trzyosobowa grupa celników w gumowych rękawiczkach, któ-
rym przewodziła kobieta mówiąca po angielsku, nakazała mi rozpakowanie moje-
go bagażu na części pierwsze. Każdy woreczek musiał być dokładnie sprawdzony 
i obejrzany. Około godziny czasu zajęło mi to rozpakowywanie i pakowanie bagażu, 
a przy okazji tłumaczenie, co do czego służy oraz kilkakrotne wyjaśnianie, gdzie 
i po co jadę. Kiedy ostatecznie opuściłem budynek przejścia granicznego, przewo-
żący mnie Mongoł śmiał się, że chyba wzięli mnie za szpiega.
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Bariera językowa

Po wjeździe do Chin poczułem się, jakbym był w innym świecie. W Mongolii 
podróżowałem przez pustynię i co kilkadziesiąt kilometrów widziałem tylko zaco-
fane miasteczka, a tu poczułem się, jakbym dotarł do nowo wybudowanego miasta 
na środku Gobi. Nowe budynki, ulice, chodniki, a nawet świeżo posadzone trzy-, 
czterometrowe sosny, nieustannie podlewane przez polewaczki z samochodów. By-
łem w dużym szoku.

Szybko się zebrałem i ruszyłem kupić kartę telefoniczną. Teoretycznie prosta 
czynność zajęła mi w salonie telefonicznym około 1,5 godziny. Do samego zakupu 
musiałem tylko dać paszport, ale nikt nie rozumiał, co jest w nim napisane. Całe 
szczęście, że wiza była wystawiona w języku angielskim i chińskim, a więc byłem 
w stanie wytłumaczyć chociaż podstawowe informacje. Nie udało mi się ustalić, 
jakie ponoszę opłaty i jak się sprawdza saldo na koncie. Jednak to był dopiero po-
czątek. Musiałem wymienić dolary na juany, co można zrobić tylko w niektórych 
bankach. Zaczęły się więc intensywne poszukiwania osoby, która chociaż trochę 
rozumie po angielsku lub po rosyjsku. Udało się dopiero, kiedy spotkałem grupę 
studentów. Niestety, nawet oni dopiero po jakimś czasie zrozumieli, że muszę do-
trzeć do banku, ale co dalej, tego już nie wiedzieli. Na szczęście dwóch było na tyle 
życzliwych, że poszli ze mną do jednego banku, skąd odesłano nas już do właści-
wego, czyli Bank of  China.

Po jakimś czasie zorientowałem się, że to tylko początek. Chińczycy mawiają 
wieloma dialektami, natomiast mają jeden wspólny alfabet. Wielokrotnie bywało tak, 
że kiedy o coś próbowałem kogoś zapytać, ten wyciągał kartkę i ołówek, abym mu 
to napisał. Kiedy zaczynałem pisać po angielsku, ten gestem ręki pokazywał, że nie 
porozmawiamy sobie. Największym miastem, przez które przejeżdżałem w drodze 
do Pekinu, było Datong. W czasie drogi w trzech różnych dialektach uczono mnie 
jego wymowy, a w Pekinie okazało się, że tam już ludzie posługują się kolejnym dia-
lektem. Dlatego bardzo mi odpowiadało, że przez pierwsze 450 km jechałem tylko 
na południe, ponieważ często poza barierą językową spotykałem się z niewiedzą – 
nikt nie wiedział, w którą stronę mam jechać, a każdy pokazywał mi drogę. W efek-
cie nie raz zdarzało mi się w jakimś miasteczku, że oprócz wskazówek miejscowych 
brałem pod uwagę godzinę i położenie mojego cienia, aby określić właściwy kie-
runek jazdy (nie posiadałem kompasu). Natomiast za Datong spotkałem chłopaka, 
który mówił po angielsku i miał mapę w języku chińskim – wypisałem mu na kartce 
nazwy miejscowości z mojej anglojęzycznej mapy, a on obok napisał je po chińsku 
(nie mogły być od siebie odległe o więcej niż 30–40 km, ponieważ wówczas ludzie 
nie wiedzieli, gdzie są położone). I tak jechałem od wioski do wioski, od miasteczka 
do miasteczka. Jednak w największe zdumienie wprowadziła mnie studentka w Ji-
ning. Ponieważ na studiach uczyła się rosyjskiego, a jeszcze wcześniej angielskiego, 
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poproszoną ją, aby tłumaczyła przy okazji mojej kolizji drogowej. Kiedy już po 
wszystkim poszliśmy na obiad do restauracji, zapytała się mnie, czy w Polsce mówi 
się po rosyjsku, czy po angielsku! Nie była w stanie zrozumieć, że mówimy po pol-
sku. Podobnie jak tego, że to ja zapłaciłem za nasz obiad, a nie ona!

Po jakimś czasie zorientowałem się, że najłatwiej będzie się porozumieć z na-
stoletnią młodzieżą. To wśród niej najwięcej osób znało angielski (czasami na dużą 
wieś trafiły się nawet trzy osoby), szczególnie wśród dziewcząt, które miały bardzo 
wyraźną wymowę. Jednak całkowicie zostałem zaskoczony przed Pekinem przez 
grupę robotników kładących nowy asfalt. Wśród pracujących fizycznie osób spot-
kałem trzech mężczyzn, którzy płynnie mówili po angielsku!

Gościnność mieszkańców

Przed wyjazdem z Polski słyszałem od osób, które były w Chinach, że miesz-
kańcy tego państwa nie zapraszają obcych do swoich mieszkań. Zatem według nich 
mało realne było, abym mógł podczas swojej podróży mieszkać w domach Chiń-
czyków tak jak to zamierzałem robić w Rosji. Rzeczywistość szybko to pozytywnie 
zweryfikowała. Kiedy tylko odjechałem kilkanaście kilometrów od granicy i zatrzy-
małem się w cieniu muru odgradzającego od pustyni kilka budynków, pojawiła się 
studentka znająca angielski, która zaprosiła mnie do domu. Ten dom okazał się być 
także przydrożną restauracją, w której krótko po mnie pojawili się notable z przy-
granicznego miasteczka (burmistrz, komendant policji itd.), a ci od razu zaprosili 
mnie do suto zastawionego stołu. Nie znali angielskiego, więc studentka została tłu-
maczem. Trochę wypytywali się o moją podróż, ale chcieli też, abym skosztował ich 
mocniejszych trunków. Kiedy odpowiedziałem, że nie mogę tego uczynić, ponieważ 
nie wiem, gdzie będę spał, od razu na zapleczu dostałem pokój z łóżkiem!

Kolejnego wieczoru zauważyłem kilka zabudowań gospodarskich około kilometr 
od drogi. Kiedy podjechałem, starsza pani zaganiała kozy do zagrody. Po chińsku 
potrafiłem ją tylko pozdrowić, ale pani gestem ręki zaprosiła mnie do domu i po-
częstowała herbatą z mlekiem oraz ciastkami. Próbowałem na migi wytłumaczyć jej, 
kim jestem, ale chyba zrozumiała tylko, że jestem z daleka w podróży na olimpiadę. 
Po godzinie pojawiła się czterdziestoletnia kobieta (chyba córka), która zabrała się 
za przygotowywanie kolacji. Ja w tym czasie dostałem miskę z wodą do umycia się. 
O możliwość noclegu nawet nie próbowałem zapytać – starsza pani sama pokazała 
mi łóżko do spania. Kiedy rano po 5-tej rozpoczęła się domowa krzątanina i ja po 
herbacie z mlekiem chciałem ruszyć w drogę, starsza pani pokazała mi, że mam 
czekać na śniadanie, bo bez tego nie będę miał sił pedałować.

Stosunkowo szybko po przyjeździe do Chin udało mi się przenocować w bu-
dynku urzędowym. W każdej miejscowości był jakiś budynek administracyjny, do 
którego mieszkańcy mnie zaprowadzali. Tam były sanitariaty, prawie zawsze łóżka, 
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a czasami także stołówka, do której zapraszano mnie na posiłki do głównego sto-
łu. Natomiast jeżeli jej nie było, mieszkańcy sami przynosili mi kolacje i śniadania. 
Było to bardzo wygodne miejsce do spania, ponieważ poziom czystości był zwykle 
wyższy (raczej europejski) niż w domach, a do tego było dużo miejsca – mieszkania 
czy domy Chińczyków to zwykle jednoizbowe pomieszczenia w formie prostokątu, 
w których w przedniej części pozostawia się ubranie, w środkowej jest kuchnia ka-
flowa do gotowania, a w końcowej jest blat wysoki na około 80 cm, który w ciągu 
dnia służy jako stół, a wieczorem jako łóżko całej rodziny chińskiej (rodzice + 
dziecko). Oczywiście spotykałem także mieszkania wieloizbowe, ale to wynikało 
raczej z tego, że ktoś połączył swoje z tym zza ściany.

Oprócz gościnności należy podkreślić życzliwość ludzi, których codziennie 
spotykałem. Wielokrotnie częstowali mnie wodą przegotowaną lub butelkowaną 
oraz słodyczami. Każdy chciał mi pomóc, choć sam nie wiedział jak, więc pytał się 
o to innych. Naturalne było, że jak ktoś zrozumiał, czego szukam, to mnie prowa-
dził w to miejsce. Gdy chciałem kupić jakiś konkretny produkt, prowadzono mnie 
(czasami całymi grupami) od sklepu do sklepu. Wjeżdżając do miasta, wystarczyło 
zaczepić młodego człowieka na rowerze i wytłumaczyć, czego się potrzebuje. On 
wówczas proponował, aby pojechać za nim! Bywało, że kiedy wjeżdżałem do miasta 
zauważony przez miejscowych, wszyscy pozdrawiali mnie okrzykiem „hello”, który 
unosił się niczym „meksykańska fala”.

Kuchnia chińska

Osoby podróżujące na rowerze muszą dużo jeść, a ja musiałem jeszcze robić to 
niedrogo. Kiedy tylko zaopatrzyłem się po przyjeździe do Chin w miejscową walutę, 
ruszyłem po zakupy spożywcze. Sklepów było dużo, ale nie znalazłem w nich żad-
nego chleba oprócz tostowego. To wprowadziło mnie w pewną konsternację, którą 
potęgował sposób ułożenia produktów. Kiełbasa leżała na półkach razem z prosz-
kiem do prania, a w lodówkach były tylko napoje i lody. Woda mineralna była tylko 
niegazowana. Po kilku dniach nauczyłem się jednak robić zakupy i jeść w Chinach. 
Otóż zamiast tradycyjnego chleba je się mantou, czyli białe bułeczki gotowane na 
parze. Są bardzo syte i do tego wyjątkowo tanie. Rzadziej spotykałem boazi, czyli 
mantou z nadzieniem (dżem, mięso, sałatki).

W miastach zatrzymywałem się zwykle w cieniu budynków przy ulicy z samy-
mi sklepami i straganami. Tam kupowałem podstawowe produkty spożywcze typu 
pomidor, ogórek, różnego rodzaju sałatki (mięsa wolałem nie kupować – leżało 
w słońcu nawet w 40 stopniach). Zwykle po dokonaniu podstawowych zakupów 
wracałem do roweru i przygotowywałem sobie posiłek. Po chwili byłem otoczony 
przez grupę miejscowych, z której co niektórzy podawali mi całe reklamówki z pro-
duktami, które sobie chwilę wcześniej kupowałem! I tak zamiast jednego pomidora 
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na obiad miałem całą siatkę. Oczywiście także bardzo chętnie przynoszono mi róż-
nego rodzaju napoje, wodę mineralną, ale także nalewano mi z termosu przegoto-
waną wodę (tylko taką oprócz butelkowanej piją).

Jednak najbardziej cieszyłem się, kiedy mogłem jeść potrawy miejscowej kuchni. 
Przy ulicznych straganach sprzedawano różnego rodzaju placki smażone na głębo-
kim oleju i przeróżne (bardzo kolorowe) sałatki. Stosunkowo często ktoś zapraszał 
mnie do restauracji na obiad, a właściwie kupował go tylko mi i patrzył, jak jem albo 
znikał, machając na pożegnanie. Do jedzenia otrzymywałem wówczas najczęściej 
zupę z makaronem z drobnymi kawałkami mięsa (niewiele go było) i kolorowej 
papryki. Czasami częstowano mnie jakąś potrawą z ryżem, ale wówczas wielokrot-
nie tłumaczono i zaznaczano, że jem ryż – tak jakbym nie wiedział, co to jest. 
Natomiast mi najbardziej przypadł do gustu coubenz, czyli grube ciasto jak naleśniki 
z odrobiną cynamonu, pocięte w paski, z kapustą pekińską, odrobiną mięsa i kolo-
rowej papryki. 

Bez względu jednak na rodzaj posiłku, który spożywałem, muszę przyznać, że 
kuchnia chińska bardzo mi smakowała. Pewnego rodzaju wyjątkiem są jednak chiń-
skie jajka, których nie gotuje się na twardo, tylko kupuje w sklepie pojedynczo za-
pakowane w hermetyczne woreczki z jakimś roztworem, w wyniku czego po kilku 
miesiącach jajko przybiera postać gotowanego. Również nie kupowałem kiełbasy, 
która leżała na półce sklepowej niczym makaron w hermetycznie zamkniętym wo-
reczku, a jej głównym składnikiem była chyba soja, a nie mięso. 

Internet

Raczej każdy, kto na dłużej wyjeżdża z domu, ma potrzebę skorzystania z In-
ternetu, który obecnie jest chyba najtańszym nośnikiem informacji na świecie. Dla 
mnie Internet był nie tylko źródłem kontaktu z rodziną i informacji o tym, co dzieje 
się w kraju, ale także za jego pośrednictwem przesyłałem relacje z mojej podróży dla 
patronów medialnych i czytelników mojej strony internetowej. Jednak w Chinach 
nie było to takie proste. Jeszcze będąc na Pustyni Gobi, trafiłem do kafejki inter-
netowej, w której klawiatura i oprogramowanie były tylko po chińsku! Zdębiałem, 
a nikt nie potrafił zrozumieć, że potrzebuję komputera anglojęzycznego. Kolejny 
raz spróbowałem w dużym mieście. Tam dzięki pomocy ludzi udało mi się znaleźć 
kafejkę internetową i to oni znaleźli kogoś na ulicy, kto potrafił przestawić w kom-
puterze język chiński na angielski. W tym czasie nikt z obsługi kafejki nawet nie 
zainteresował się, co się dzieje. Na szczęście po jakimś czasie sam umiałem zmienić 
język w komputerze, a klawiatury w miastach były już dwujęzyczne.

Od sierpnia jednak wiele się zmieniło. Na czas Igrzysk Olimpijskich zamknięto 
kafejki internetowe i zdobycie dostępu do Internetu było już zdecydowanie utrud-
nione. Czasami dzięki pomocy życzliwych ludzi lub mojemu sprytowi udawało się 
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go zdobyć. Tak było w miasteczku Zhoulu, około 150 km przed Pekinem, kiedy 
to nastoletnia dziewczynka znalazła Internet na kilka minut w sklepie znajomego. 
Natomiast w miasteczku Changping podszedłem do namiotu wolontariuszy obsłu-
gujących Igrzyska i przedstawiłem się jako osoba jadąca pod patronatem Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego, na dowód pokazując naszywki reklamowe na kurtce. 
Kiedy przyjęli mnie z troską, podzieliłem się problemem, z jakim borykam się od 
kilku dni – otóż nie piszę do władz PKOl relacji z mojej wyprawy. Po chwili pojawił 
się laptop z bezprzewodowym Internetem, a później jeszcze otrzymałem darmowy 
nocleg w ich namiocie.

W Pekinie najłatwiej uzyskiwałem Internet w zakładzie fotograficznym, ale nie 
zawsze działał. Dwa razy musiałem z tego powodu znaleźć jakąś czynną kafejkę. 
Tam jednak przed udostępnieniem komputera kserowano mój paszport oraz ro-
biono mi zdjęcie. W komputerze była tylko przeglądarka internetowa, a większość 
stron zablokowano. Nawet sprawdzenie poczty e-mail było dość trudne. 

Naprawa roweru

Podróżując przez Chiny, zauważyłem, że naprawą jednośladów zajmują się 
przede wszystkim ludzie starsi, często już spracowani i schorowani. Po jakimś czasie 
udało mi się dowiedzieć, że tam nie ma niczego, co nam kojarzy się z państwowym 
systemem socjalnym, czyli rent, emerytur, zasiłków dla bezrobotnych. W związku 
z tym każdy musi pracować do końca życia (w przypadku, gdy ktoś nie jest już w sta-
nie wykonywać pracy, odpowiedzialność za utrzymanie spada na najstarszego syna). 
Kiedy przychodzi moment, że człowiek nie ma już sił pracować fizycznie, kupuje 
sobie mały wózek do przewożenia kilku kluczy, dętek, opon, łatek i zajmuje miejsce 
na skrzyżowaniu ruchliwych ulic. Tam za grosze dopompowuje powietrze do kół 
i łata dętki. Na tym kończy się ich wiedza o rowerach. Kiedy pojawiły się luzy w pia-
ście, uliczny mechanik próbował mi je naprawić za pomocą dużego klucza francu-
skiego oraz nie mniejszego przecinaka i młotka. Zdjęcie koła uznał za zbyteczne.

Zastanawiając się przed wyjazdem nad wyborem roweru i konsultując to z in-
nymi podróżnikami, uznałem, że mój rower musi być zbudowany z uniwersalnych 
i łatwo dostępnych części. Okazało się to słusznym podejściem. W Chinach przy-
trafiła mi się jedna nieprzewidziana naprawa w drodze. Zepsuła się piasta, na której 
widniał napis „Made in China”. Z wielkim trudem udało mi się znaleźć nawet sklep 
firmowy GIANT, producenta mojego roweru. To dla miejscowych był inny wymiar 
rowerów. Większość z nich przemieszcza się na rowerach, które są bardzo stare, 
a ich przeraźliwe skrzypienie słychać znacznie wcześniej. Tylko zamożniejszych lu-
dzi stać na zakup roweru firmowego, który później jeszcze można w salonie serwi-
sować niczym samochód.
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Dwukrotnie profesjonaliści naprawiali mi piastę. Za pierwszym razem tylko za-
mienili szybkozamykacz na tradycyjne mocowanie tylnego koła roweru. Niestety, 
nie udało mi się na nim przejechać nawet 100 km. Przywiozłem autobusem rower 
z powrotem do sklepu. Tym razem już nikt nie próbował naprawiać zepsutej piasty. 
Zaczęto szukać nowej. Okazało się, że chociaż moja oryginalna piasta była wy-
produkowana w Chinach, to na rynku jest niedostępna. Na szczęście mieli katalog 
z piastami i można było znaleźć inną pasującą z ominięciem metody „prób i błę-
dów”. Musiałem jednak czekać dobę, zanim mi ją sprowadzono.

Zwiedzanie

Na samą myśl o wyjeździe do Chin człowiekowi przychodzi do głowy, ile to no-
wego można zobaczyć i poznać. Przed wyjazdem miałem bardzo ambitne plany do-
tyczące zwiedzenia Państwa Środka. Zamierzałem jeszcze przed Pekinem zobaczyć 
kilka interesujących miejsc, jak choćby Armię Terakotową czy Szanghaj. Tymczasem 
kontuzje kolana i łydki, a następnie duże przemęczenie spowodowały, że, już będąc 
w Mongolii, musiałem znacznie ograniczyć liczbę pokonywanych kilometrów. Jed-
nak i tak cieszę się bardzo, że wiele zobaczyłem.

Przez pierwsze dni „oswajałem” się z Chinami, uczyłem się tam żyć. Wszystko 
było inne. Pierwszym historycznym miejscem na mojej trasie były ruiny Wielkiego 
Muru, na które natrafiłem 400 km na południe od granicy mongolsko-chińskiej. 
Nie było to nic efektownego, ale dało mi wyobrażenie o trudności wykonania takiej 
budowli w górzystym rejonie. Jednak prawdziwe zwiedzanie rozpoczęło się kilka-
dziesiąt kilometrów dalej w Datong. To już typowe miasto nastawione na turystów. 
Ulice, którymi prowadzą szlaki wycieczkowe, są odnowione i zadbane, w przeci-
wieństwie do tych, które nie są pokazywane przyjezdnym. Tam wszystko wygląda 
jak jeden duży slums. Datong, podobnie jak oddalone o 16 km Groty Youngang, 
jest nastawione na turystów, ale ze znajomością języków obcych było tam nie naj-
lepiej. Nie chciano także honorować zniżki studenckiej, choć było to wyjątkiem. 
Natomiast zwykle, kiedy pokazywałem legitymację, otrzymywałem zniżkę, pomimo 
że obsługa nie rozumiała, co jest napisane! Czasami nawet większą niż 50%.

Oprócz Datong i Grot Youngang, podróżując przez Chiny, widziałem kilka bar-
dzo interesujących zabytków, jak choćby pochodzącą z 1056 roku najstarszą drew-
nianą pagodę w Yingxian, Świątynię Heng Shan czy Wiszącą Świątynię nieopodal 
Hunyuan. Wszystkie z nich wyglądały bardzo interesująco z zewnątrz, zapierały 
dech w piersiach. Jednak po wejściu do środka czar prysł. Okazywało się, że albo 
tam niczego nie było, albo to, co znajdowałem wewnątrz, w ogóle nie wzbudzało 
mojego zainteresowania i szybko wychodziłem. 

Natomiast miejsca, które widziałem w Pekinie i okolicach, były z powodu Igrzysk 
Olimpijskich tylko częściowo udostępnione dla turystów. Tak było między innymi 
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w grobowcach dynastii Ming oraz w Zakazanym Mieście w Pekinie. Trochę dziwna 
sytuacja, zważywszy, że miejsca te są prawdziwą wizytówką Chin i nieodłącznym 
elementem historii. Jeszcze gorzej było z wejściem na Wielki Mur. Jadąc do Badalin-
gu, zauważyłem, że całkowicie zamknięto dla turystów jedno z dwóch napotkanych 
przeze mnie wcześniej wejść. W samym Badalingu (bodajże najpopularniejszym 
miejscu wejścia na Mur) zamknięto 7 km z 9 km udostępnionych na co dzień turys-
tom. Dodatkowo procedury bezpieczeństwa tak zaostrzono, że był duży problem 
z pozostawieniem roweru, ponieważ w bagażu mogłaby być bomba! Opłaciło się 
jednak wykłócać o swoje i wejść na Wielki Mur. Miałem możliwość spacerowania 
po nim zarówno w ciągu dnia, jak i po zmroku przy sztucznym oświetleniu. Robi 
imponujące wrażenie. 

Park Narodowy Whutai Shan

Do Pekinu planowałem dotrzeć dokładnie 8 sierpnia, czyli w dniu rozpoczęcia 
Igrzysk Olimpijskich. Po rezygnacji z podróży przez Szanghaj z powodu przemę-
czenia okazało się, że mam dużo czasu. Ponieważ nie lubię bezczynności, posta-
nowiłem zwiedzić dokładniej północne Chiny. Zastanawiając się nad swoją drogą 
do Pekinu, zauważyłem w przewodniku i na mapie Park Narodowy Whutai Shan. 
Spodobała mi się informacja, że jest położony w górach. Nie myślałem jednak, że 
aż taką różnicę wzniesień mam do pokonania.

Nauczony opowieściami podróżników i alpinistów, że w góry wychodzi się z sa-
mego rana, wstałem przed 5.00 i po paru minutach ruszyłem w drogę z miasteczka 
Shahe. Przez pierwsze 34 km miałem podjazd, który rozpoczął się kilka metrów 
za moją bazą. Początkowo był bardzo łagodny, ale zwiększał się z każdym kilome-
trem, aż doszedł do kilkunastu procent nachylenia. Zajęło mi 5 godzin dotarcie do 
granicy Parku, skąd mogłem zjechać do miasteczka Taihaui lub od razu podjąć pró-
bę ataku na szczyt. Po prawie godzinnym odpoczynku zdecydowałem, że od razu 
spróbuję wjechać na najwyższy szczyt. Na początek miałem 5 km po płaskim tere-
nie, a następnie 6 km wspinaczki drogą o kilkunastostopniowym kącie nachylenia. 
Męczyłem się bardzo. Nawet próbowałem zejść z roweru i go pchać, ale okazało 
się, że ważący około 60 kg rower z bagażem jeszcze trudniej jest pchać pod górę niż 
nim jechać. Po godzinnej walce pokonałem 6 km podjazdu i stanąłem na Szczycie 
Północnym – 3058 m.n.p.m.! Tego dnia była bardzo ładna pogoda, więc miałem 
możliwość podziwiania wspaniałej górskiej okolicy. 

Whutai Shan to pięć szczytów górskich otaczających położone w dolinie mia-
steczko Taihaui. Do pierwszego z nich (z jednej strony) prowadziła droga utwar-
dzona płytami chodnikowymi. Do wszystkich pozostałych prowadzą polne dro-
gi, a czasami pomiędzy szczytami biegnie tylko polna ścieżka. Na każdym z pięciu 
szczytów i na mniejszych wzniesieniach są usytuowane świątynie i klasztory buddyj-
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skie. W całym Parku jest bodajże więcej klasztorów i mnichów niż zwykłych domów 
i świeckich ludzi, którzy utrzymują się z turystki. Do Whutai Shan przybywa wielu 
turystów i pielgrzymów. Ich datki i bilety wstępu do świątyń są przeznaczone na 
utrzymanie mnichów. Jednak ode mnie nikt nie wziął żadnych pieniędzy! Wszędzie 
pokazywano mi, że mogę bezpiecznie zostawić rower (będą zwracać uwagę) i iść 
zwiedzać oraz pomodlić się – część osób chyba uważała mnie za współczesnego 
pielgrzyma buddyjskiego! Natomiast wjeżdżając na rowerze na szczyty (Północny, 
Środkowy, Zachodni, Południowy i Wschodni), które są położone między 2470 
a 3058 m.n.p.m., byłem dodatkowo zapraszany przez mnichów na poczęstunek do 
kuchni. W jednym z klasztorów otrzymałem jeszcze trochę pieniędzy na drogę, 
które wciśnięto mi, pomimo mojego sprzeciwu.

Będąc w takim miejscu, nie mogłem nie spróbować zamieszkać w klasztorze. 
Okazało się to stosunkowo proste i obydwie noce spędziłem w buddyjskich klaszto-
rach jako gość mnichów. Oczywiście za każdym razem otrzymywałem także poczę-
stunek. Szczególnie utkwiło mi w pamięci śniadanie spożywane w Świątyni Bishan 
Si. Nocowałem w pokoju jeszcze z dwoma mężczyznami. O 5.10 była pobudka (je-
den z moich kompanów wstał o 4.00 na modlitwę), aby zdążyć na śniadanie, które 
było o 5.30. Wszyscy zebrali się na dziedzińcu koło stołówki przed czasem. Kiedy 
otworzono punktualnie drzwi, każdy zajmował miejsca według ważności. Naprze-
ciwko wejścia było podwyższenie na około 1 m, a po lewej i po prawej stronie usta-
wiono ławy tak, aby każdy widział najważniejszego z mnichów. Przy głównej alejce 
siedzieli najważniejsi mnisi, a w tyle robotnicy i goście. Najpierw była modlitwa wy-
głoszona przez jednego z zacniejszych, a później wszyscy śpiewali. Następnie każdy 
ustawił swoje dwie miski równo z brzegu stołu i cierpliwie czekał, aż kucharze do 
jednej nałożą kaszy jęczmiennej (gęstawa zupa), a do drugiej różnego rodzaju suró-
wek i sałatek oraz boazi lub mantou. Wówczas każdy jadł tak szybko, jak tylko mógł. 
Kucharze w tym czasie chodzili i uzupełniali te miski, które były ustawione z brze-
gu stołu (nie musiały być puste). Kiedy najważniejszy z mnichów skończył jeść, 
kucharze rozpoczęli zbieranie misek. W tym czasie wszyscy śpiewali. Następnie, ze 
śpiewem na ustach, wszyscy w parach udali się do świątyni na modlitwę.

Ostatniego dnia poranek był bardzo zimny i mglisty. Kiedy pokonałem kilkanaś-
cie kilometrów podjazdu na Szczyt Wschodni, widoczność zrobiła się praktycznie 
zerowa, a z zimna założyłem na siebie wszystkie ubrania, jakie miałem. Na szczęście 
stamtąd miałem 3 km zjazdu polną drogą do granicy Parku, skąd było dalej 34 km 
zjazdu do miasta Shahe. Na miejscu czekało ma mnie słońce i 40 stopni w cieniu 
oraz przyjaźni ludzie, do których powróciłem po trzech dniach.
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Spotkanie z policją

Podczas swoich podróży po Europie i Azji wielokrotnie miałem do czynienia 
z policją (milicją). Jednak w Państwie Środka moje kontakty z nią były bardzo skraj-
ne i do dziś mam mieszane uczucia. Pierwszy raz spotkałem policjanta, przejeżdża-
jąc jeszcze przez chińską część pustyni Gobi. Kiedy zauważył, że zbliżam się do 
niego, gwałtownym ruchem ręki pokazał mi, abym się nie zatrzymywał, tylko jechał 
dalej. Jak się później okazało, nie był to odosobniony przypadek. Chyba boją się 
kontaktów z obcokrajowcami, co potwierdziło zachowanie policjantów w Jining, 
którzy zostali wezwani po tym, jak potrącił mnie samochód. Zrobiło się wówczas 
tak duże zbiegowisko, że nie panowali nad sytuacją – biegali zmieszani, jakby była 
to pierwsza kolizja w ich życiu. Kiedy dodatkowo Konsul RP porozmawiała z nimi 
przez telefon i poinformowała, że chcę tylko naprawy uszkodzonych części w skle-
pie GIANT, bali się właściwie cokolwiek ze mną robić (chyba przerażała ich wizja 
zajmowania się sprawą z udziałem obcokrajowca). Tylko dzięki pomocy Pani Kon-
sul stanęło na tym, że oni zabiorą mnie do warsztatu, a ja im pokażę drogę. Na miej-
scu akurat zamykano. Nie przeszkodziło to pracownikom dokonać szybkich oglę-
dzin i częściowo naprawić rower. Policjanci sprowadzili tłumacza, który nie potrafił 
przetłumaczyć, że mam pokazać paszport. Po kontroli dokumentów i spisaniu da-
nych kazali pojawić się w sklepie następnego dnia około 10 i odjechali. Następnego 
dnia okazało się, że chcą, abym podpisał „in blanco” jakiś chiński dokument. Kiedy 
odmówiłem, zaczęli mi wciskać do ręki pieniądze (około 60 USD). Przywieziona 
przez nich tłumaczka nie była w stanie wyjaśnić ani po angielsku, ani po rosyjsku. 
Dopiero kolejna rozmowa telefoniczna z Panią Konsul wszystko wyjaśniła – chcieli, 
abym pokwitował odbiór pieniędzy za niezupełnie naprawiony rower. Wystarczyło 
jednak, abym pokwitował po polsku na czystej kartce! Pieniądze dawał sprawca 
kolizji przymuszony przez policję – oceniając po samochodzie, można go zaliczyć 
do klasy średniej w warunkach chińskich, więc było to dla niego dużo (przeciętny 
robotnik zarabia około 40–50 USD miesięcznie).

Szybko także spostrzegłem, że policja jest od wszystkiego. Szczególnie tak ją 
traktuje młodzież, która wzywa policję pod byle pretekstem. Tak też było, kiedy 
pewnego dnia pod wieczór zapytałem się o tani nocleg. Wezwana policja od razu 
próbowała mnie zaprowadzić do wskazanego przez nich hotelu dla obcokrajowców, 
który co do zasady jest droższy od tego dla miejscowych. Kiedy odmówiłem, za-
częło się zamieszanie spotęgowane faktem, że właśnie rozpoczęła się akcja „Pekin 
2008” i każdy obcokrajowiec był kontrolowany na rogatkach każdej miejscowości. 
Próbowano mnie zwabić na komisariat, a kiedy odmówiłem, twierdząc, że dotąd tyl-
ko mieszkałem w domu gościnnej rodziny, po jakimś czasie znaleziono anglojęzycz-
ną studentkę, która zaprosiła mnie do swojego mieszkania nieopodal. Tam wziąłem 
prysznic i pokazałem paszport. Wówczas okazało się, że towarzyszący jej ludzie 
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to nie rodzina, tylko policja w cywilnym ubraniu. Dziewczyna i rodzice w pewnym 
momencie nawet sami już chcieli mnie przenocować, twierdząc, że to musi być 
niesamowicie interesujące i ekscytujące mieszkać codziennie u innej rodziny. Jednak 
policja nie wyrażała zgody, więc zabrałem swoje rzeczy i wróciłem na ulicę. Zo-
stałem zaproszony do stołu przy straganie, gdzie kilku miejscowych siedziało przy 
butelce „wody rozmownej”. Na migi pokazali mi, że będę mógł tam spać, co też 
uczyniłem. Kiedy o świcie wyszedłem z zamkniętego straganu, okazało się, że po-
licjanci czuwają w samochodzie. Pomyślałem sobie, że jestem najlepiej strzeżonym 
turystą w całych Chinach. 

Znudziło mi się ich towarzystwo, kiedy ruszyłem w drogę. Cały czas ktoś je-
chał za mną. Kiedy ktoś ze mną rozmawiał, od razu miał też rozmowę z policją. 
W pewnym momencie udało mi się znaleźć bezpośrednio przed jadącym za mną 
samochodem i go zatrzymać. Po chwili z piskiem opon zatrzymały się przy nas dwa 
kolejne. Kobiecie mówiącej po angielsku zaproponowałem, aby przesiadła się na 
rower i jechała ze mną do Pekinu na igrzyska. Stwierdziła, że nie ma roweru. Jednak 
odtąd towarzyszyła mi, jadąc 2–3 metry za mną, a czasami podjeżdżała z boku i py-
tała, czy nie potrzebuję wody – niczym samochód techniczny podczas wyścigu ko-
larskiego! Na granicy prowincji zmienili się policjanci. Przez całą kolejną prowincję 
jechał za mną jakiś mężczyzna. W pewnym momencie zaczepiło mnie rodzeństwo 
na skuterze i zaprosiło do siebie do domu. Nie zdążyłem jeszcze wejść do domu, 
a już przez wiejski megafon leciał komunikat. Przerażona dziewczynka spytała, czy 
jestem z Ameryki. Zaprzeczyłem, ale zrozumiałem, że gościna dobiegła końca. Za 
bramą zrobiło się już zbiegowisko, a jakiś miejscowy aktywista próbował mnie siłą 
zatrzymać. W ostatniej chwili udało mi się uciec. W następnej prowincji „towarzy-
szył” mi bus z pięcioma panami, którzy na stacji benzynowej sprawdzili po mnie 
nawet toaletę, a wodę obsługa mogła podać mi tylko przez nich! Po przejechaniu 
granic kolejnej prowincji „ogon” znikł.

Próbowałem także na dziko spędzić noc pod Wielkim Murem w Badalingu. 
I udało się. Jednak najpierw miejscowi wezwali policję, aby ta znalazła mi hotel na 
nocleg. Policja nie znała angielskiego, więc wezwała służby emigracyjne. Przyjechał 
bardzo kulturalny pan, który płynnym angielskim poprosił o paszport. Sprawdził 
tylko ważność wizy i zwrócił go, pytając, co tutaj robię o tej porze. Grzecznie od-
powiedziałem, że mam tylko około 40Y, więc nie stać mnie na nocleg. Potwierdził, 
że za te pieniądze nie znajdę hotelu, ale to mój problem. Coś powiedział policjan-
tom, pożegnał się i pojechał, a policjanci za nim. Wówczas miejscowi przynieśli mi 
pierzynę, zupki chińskie i wrzątek. Noc spędziłem pod namiotem wolontariusza, 
który pilnował porządku w okolicy podczas igrzysk. Podczas pięciotygodniowego 
pobytu spotkałem tylko jednego policjanta drogówki, który znał angielski i potrafił 
wskazać mi drogę. Inni, wbrew temu, co sądzili miejscowi, raczej mi przeszkadzali, 
niż pomagali.
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Życie w Pekinie

Przez ostatni miesiąc mojej podróży rowerowej bardzo często zastanawiałem 
się, jak to będzie, kiedy 8 sierpnia dotrę do Pekinu i czy poradzę sobie w tak dużym 
mieście. Czas pokazał, że dotarcie na Plac Tiananmen nie było takie trudne nawet 
o wcześniej zapowiedzianej godzinie 10.00. Byłem punktualnie co do minuty! Tam 
od razu zostałem otoczony przez tłum ludzi chcących zrobić sobie ze mną zdjęcie. 
Może bym nie wzbudził takiego zainteresowania, gdyby nie dwójka rowerzystów 
z Tajlandii, których spotkałem w drodze pod Wielki Mur i umówiłem się z nimi na 
pamiątkowe zdjęcie w Pekinie. Koledzy rowerzyści informowali wszystkich o moich 
10 tysiącach km drogi i każdy chciał sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Po godzinie 
czasu miałem dość robienia za „małpkę” i uciekłem w poszukiwaniu noclegu.

Po wielu staraniach moich i przyjaciół udało mi się zatrzymać w hotelu oddalo-
nym od Tiananmen o 5 km (czyli jeszcze w centrum). Ponieważ w recepcji wisiała 
na ścianie duża mapa świata, pokazałem im swoją drogę. To zjednało mi kierownic-
two hotelu i otrzymałem do wyłącznej dyspozycji dwuosobowy pokój, abym jako 
gość olimpijski mógł dobrze wypocząć. Standard pokoju był dobry, a może – jak na 
miejscowe warunki – nawet bardzo dobry. Otrzymałem także dwujęzyczną mapę 
miasta (chińsko-angielską), wizytówki z adresem hotelu, a w recepcji regularnie in-
formowano mnie, jak przemieszczać się komunikacją w interesujące mnie miejsca. 
Następnego dnia po zakwaterowaniu jedna z telewizji nakręciła ze mną wywiad 
przed hotelem, więc stałem się w oczach obsługi gościem nr 2, po ministrze sportu 
z Kosowa. 

W hotelu jednak właściwie tylko nocowałem. Moim celem były igrzyska olim-
pijskie, a przy okazji zwiedzanie miasta. Pierwszego dnia próbowałem poruszać się 
rowerem, ale szybko doszedłem do wniosku, że to „sport ekstremalny” (samocho-
dy jeżdżące pod prąd po ścieżkach rowerowych, niekoniecznie zatrzymujące się na 
czerwonym świetle) i przesiadłem się do komunikacji miejskiej. Początkowo jeździ-
łem autobusami i od razu zauważyłem, że jeżeli za przejazd spróbuje się zapłacić 
banknotem na przykład 50 czy 100Y, to bileterka go nie przyjmie i można jechać za 
darmo (przejazd kosztował 1Y). Jednak wcześniej trzeba było do autobusu wsiąść. 
Na każdym przystanku stał pracownik porządkowy ubrany w pomarańczową bluzę 
i wyposażony w tegoż koloru chorągiewkę. Na ulicy był wypisany numer autobu-
su, który dokładnie w tym miejscu się zatrzymywał. Na wysokości jego przednich 
drzwi na chodniku był również jego numer. Na nim musiał się ustawić potencjalny 
pasażer, aby porządkowy z chorągiewką pozwolił mu wejść do autobusu. Jeżeli była 
większa liczba osób, wszyscy musieli się ustawić w szeregu (widziałem taką ponad 
stuosobową kolejkę po zakończeniu zawodów łuczniczych). Po wejściu każdy pasa-
żer musiał przesunąć przez czujnik swoją kartę magnetyczną, aby zapłacić za prze-
jazd. Wychodząc z autobusu tylnymi drzwiami, trzeba było powtórzyć tę czynność. 
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Jest to świetny sposób kontrolowania przemieszczania się mieszkańców Pekinu po 
mieście, ponieważ w metrze również jest taki system poruszania się. Jednak komu-
nikacja autobusem i metrem jest dla obcokrajowców bardzo wygodna, ponieważ 
wszystkie przystanki i rozkłady jazdy są opisane po chińsku i angielsku. Bywa wy-
godniejsza od podróżowania taksówkami, których kierowcy nie znają miasta do 
tego stopnia, że nawet na podstawie mapy nie są w stanie dowieźć pasażera pod 
wskazane miejsce lub też najzwyczajniej w świecie potrafią zabłądzić!

W Pekinie byłem przede wszystkim kibicem i niewiele zwiedziłem i zobaczyłem. 
Muszę jednak przyznać, że miasto zrobiło na mnie pozytywne wrażenie. Ma duże, 
przestronne ulice krzyżujące się pod kątem prostym. Niestety, mieszkańcy nie znają 
swojego miasta i nawet pokazanie im adresu w języku chińskim niewiele pomaga. 
W trakcie 12 dni pobytu byłem przede wszystkim w centrum i w północnej części 
miasta. W tych rejonach było mało sklepów spożywczych, a te, które widziałem, 
sprzedawały czasami tylko wyroby tytoniowe, alkohol i napoje! Spotkałem jednak 
supermarket i hipermarket (francuski), które były zaopatrzone w europejskim stylu. 
Tam po raz pierwszy w Chinach zobaczyłem mięso w lodówce oraz mogłem kupić 
wodę mineralną gazowaną. Także znacznie łatwiej było spotkać osoby, które cho-
ciaż na poziomie podstawowym znały język angielski.

Podróż koleją chińską

Jednym z celów mojej podróży był powrót do kraju Koleją Transsyberyjską. 
Aby go zrealizować, musiałem z Pekinu pojechać do Władywostoku. Kiedy po raz 
pierwszy udałem się na Dworzec Główny Kolejowy, w międzynarodowej kasie bi-
letowej nikt nie mówił żadnym europejskim językiem. Przy pomocy wolontariusza 
udało mi się ustalić, że bilety międzynarodowe kupuje się w biurach turystycznych 
usytuowanych w hotelach międzynarodowych. Znalazłem je niedaleko od dworca. 
Tam jednak usłyszałem, że oni mają tylko bilety do Moskwy. Następnym razem 
wróciłem na dworzec z poznanym polskim studentem z Pekinu znającym chiński. 
Kasjerka jednak dalej niczego nie była w stanie powiedzieć. Pamiętałem z infor-
macji przeczytanych przed wyjazdem w Internecie, że trzeba jechać do Harbinu 
i tam się przesiąść do pociągu jadącego do Suifenhe. Ze względu na brak centralnej 
informacji o rozkładach jazdy pociągów udało mi się kupić bilet do Harbinu (wraz 
z dopłatą za rower), a tam liczyć tylko na szczęście, że od razu będę miał kolejny 
pociąg do granicy.

W dniu wyjazdu, zgodnie z otrzymaną w kasie instrukcją, stawiłem się w miejscu 
nadania bagażu na 3 godziny przed odjazdem pociągu. Mówiąca trochę po angiel-
sku dziewczyna poinformowała mnie, że tego dnia nie mogę jechać do Harbinu! 
Musiałem jednak wsiąść do tego pociągu, ponieważ za 4 dni miałem już pociąg 
z Władywostoku. Wreszcie udało mi się dojść do porozumienia. Jak się okazało, 
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informacja, że nie mogę dzisiaj jechać do Harbinu, znaczyła tylko tyle, że tam dzi-
siaj nie dotrę tylko jutro! To akurat było dla mnie oczywiste, skoro pociąg jedzie 16 
godzin i wyjeżdża o 22.10. Roweru nikt nie ważył, tylko wpisano 25 kg (w rzeczywi-
stości było około 15 kg) i oklejono go taśmami. 

Na peron można było wejść najwcześniej 30 min. przed odjazdem pociągu po 
uprzednim okazaniu biletu. Umyte wagony czekały już na pasażerów. Sama podróż 
koleją była bardzo przyjemna. Jechałem plackartą, ale w odróżnieniu od tej rosyjskiej, 
nie miała drzwi na korytarz. Wagon był bardzo czysty, a prowadnicy (konduktorzy 
wagonu) jeszcze je w trakcie podróży sprzątali. Wieczorem, gdy tylko pasażerowie 
położyli się na swoich łóżkach, wyłączano światło i można było spokojnie spać, 
jadąc wygłuszonym pociągiem. Na miejscu udało się spotkać nad wyraz sprytnego 
chłopaka (chyba płynęła w nim słowiańska krew – kiedyś Harbin był rosyjski). Bilet 
dla mnie był, ale rower chciano przesłać 2 dni później. Jednak on, jak mi później 
powiedział, naopowiadał paniom z obsługi, że byłem na igrzyskach olimpijskich 
jako oficjalny gość (pokazał moje naklejki reklamowe na kurtce), a teraz muszę pil-
nie dotrzeć do Rosji! Od razu obsłużono mnie poza kolejnością i miejsce na rower 
znalazło się w bagażu mojego pociągu.

Po załatwieniu wszystkich formalności miałem kilka godzin oczekiwania na 
nocny pociąg. Początkowo obserwowałem ruch na dworcu, ale po jakimś czasie po-
stanowiłem przenieść się do poczekalni. Tutaj zostałem poddany segregacji. Pierw-
sza klasa była dla VIP-ów, druga dla posiadaczy biletów na kupe (kuszetkę), trzecia 
dla pasażerów plackarty, a czwarta dla osób jadących na twardych siedzeniach. Ja 
miałem na tę ostatnią, ale w tłumie Rosjan wszedłem do trzeciej. Uznałem jednak, 
że jestem zmęczony i muszę zrobić dopłatę do plackarty. Okazało się, że nie mogę 
tego zrobić w kasie, tylko w pociągu. Tak też uczyniłem, chociaż nie było tak łat-
wo. Początkowo chciano zrobić mi dopłatę wyłącznie do kupe. Dla mnie jednak 
było to za drogo. Kiedy usiadłem pogodzony z koniecznością spędzenia nocy na 
ciasnej i twardej ławce, podszedł do mnie prowadnik i pokazał, że jednak mogę 
jechać plackartą z dopłatą o połowę mniejszą niż do kupe. Zabrałem swoje bagaże 
i ruszyłem w poszukiwaniu swojego wagonu. Numeracja okazała się tak pomie-
szana, że wylądowałem w kupe. Tam prowadnik zaprowadził mnie do przedziału, 
w którym samotnie podróżowała Tatiana, Rosjanka studiująca w Szanghaju. Ona mi 
wytłumaczyła, gdzie mam się wrócić, a przy okazji umówiłem się z nią na wspólne 
przekraczanie granicy.

Wyjazd z Chin

Właściwie jedynym pewnym przejściem granicznym w drodze z Pekinu do Wła-
dywostoku było Suifenhe – Pogranicznyj. Do Suifenhe dotarłem wczesnym ran-
kiem i po odbiorze roweru ruszyłem z poznaną w pociągu Tatianą na dworzec 
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autobusowy. Na miejscu okazało się, że wracający z wakacji w Chinach Rosjanie 
wykupili bilety na trzy dni do przodu, a ja za dwa dni miałem pociąg z Władywo-
stoku. Jakaś kobieta powiedziała Tatianie, że można busem podjechać do innej 
miejscowości i stamtąd podobno już bez problemu można zdobyć bilety do Rosji. 
Tak się ucieszyłem, że zapomniałem o przejściu granicznym, które było oddalone 
o 50 km od Suifenhe i według moich informacji miało status lokalnego. Dopiero 
w miasteczku Dongning sprawdziłem na mapie, że miasteczko Połtawka, do które-
go zmierzaliśmy, jest miastem przygranicznym przy tym lokalnym przejściu. Jednak 
pojechałem już te brakujące 15 km i tam potwierdziły się moje informacje – to było 
przejście dla obywateli Chin i państw wchodzących w skład WNP. Pożegnałem się 
z Tatianą (od razu miała autobus) i ruszyłem w drogę powrotną do Suifenhe.

Na przejście graniczne (oddalone 3 km od miasteczka) dotarłem w momencie, 
kiedy odprawiane były ostatnie osoby przed zamknięciem. Próbowałem z obsługą 
negocjować indywidualny tryb przekroczenia granicy, ale nikt nie chciał się zgodzić. 
Nie pozwolono mi podejść też do samochodów ciężarowych, których kierowców 
zamierzałem poprosić o przewiezienie. Jednak w pewnym momencie Chińczyk pro-
wadzący biuro turystyczne na granicy przez tłumacza zaproponował, abym z nim 
zabrał się do miasteczka na noc, a jutro pomoże mi przekroczyć granicę. Tłumacz 
podwiózł nas busem do Suifenfe, gdzie w biurowcu pokazano mi prysznice i miej-
sce na bagaże. Usłyszałem, że za 15 min. mam być gotowy do pójścia na dobrą kola-
cję. Zgodnie z planem przyszedł po mnie mój chiński przyjaciel, który zaprowadził 
mnie do ekskluzywnego hotelu na kolację w oddzielnym pokoju z dwiema Chin-
kami i rosyjskim małżeństwem. Cała czwórka mówiła po rosyjsku, a troje z nich 
pracowało w branży turystycznej. Kolacja była bardzo wykwintna i trwała kilka 
godzin. Pomiędzy toastami Rosjanie zaproponowali, że mają człowieka z busem 
i wizą rosyjską, który mnie przewiezie, a mój chiński przyjaciel miał dopilnować, aby 
służby graniczne pozwoliły na takie przekroczenie granicy. Późną nocą zostałem 
odwieziony na noc do innego hotelu (nie gorszy od poprzedniego) i usłyszałem, że 
mam być gotowy do wyjścia o 5.30.

Rano mój chiński przyjaciel (okazało się, że również rowerzysta) zabrał mnie 
na szybkie śniadanie i ruszyliśmy na przejście. Tam poza kolejką (był już odpra-
wiany pierwszy autobus) i bez kontroli otrzymałem stempel do paszportu, a przed 
budynkiem czekał na mnie już samochód. Kiedy się żegnałem z moim wybawcą, 
pojawił się kierownik przejścia granicznego i chciał mnie zatrzymać. Kierowca busa 
krzyknął, abym wsiadł i z piskiem opon ruszył w drogę, a mój chiński przyjaciel 
w tym czasie przytrzymał kierownika. Jak mi wytłumaczył kierowca busa (zresztą 
sam również doszedłem do tego wniosku), Chiny zarabiają krocie na przewożeniu 
ludzi przez przejście graniczne. Koszt przewiezienia osoby na odcinku około 15 km 
to prawie 30 USD, a przeciętna miesięczna pensja robotnika wynosi 40–50 USD. 
Po przejechaniu 6 km przez góry byliśmy na rosyjskim przejściu granicznym. Tutaj 
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wszyscy witali mnie jak swojego, pytali się o igrzyska i życzyli szczęśliwej drogi do 
domu. O sprawdzaniu bagażu czy stanu zdrowia (jest to tam praktykowane) nikt 
nawet nie wspomniał.

***

Moja podróż rozpoczęła się 8 kwietnia w Sopocie, a zakończyła 2 września 2008 
roku w Dąbrówce Malborskiej. Łącznie przejechałem na rowerze 10 434 km, z cze-
go w Chinach około 1660 km w okresie od 16 lipca do 23 sierpnia 2008 roku. 
Z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że otrzymałem od losu możliwość odbycia 
tej podróży. O Chinach i jej mieszkańcach trochę słyszałem i czytałem, ale to, co 
zobaczyłem i przeżyłem, całkowicie odmieniło moje spojrzenie na Państwo Środka. 
Jest to całkowicie inny kraj, o kulturze tak odmiennej od naszej, że nie powinno 
się tego porównywać, ale przyjmować jako coś nowego i wspaniałego. Moja po-
dróż jednak potwierdza, że ludzie na świecie są życzliwi i gościnni na całym świecie 
bez względu na kolor skóry i wyznanie czy miejsce zamieszkania. W drodze każdy 
człowiek może liczyć na pomoc drugiego, jeżeli tylko sobie na to pozwoli. Życzę 
wszystkim przynajmniej tak udanej podróży po Państwie Środka jak moja1.

Summary

an account oF bicycle Journey to china 

The article is a collection of  impressions from a bicycle journey to the Olympic Games 
in Beijing, during which the author covered a distance of  10 434 km. Memories gathered 
during lasting almost five months trip (since 8 April till 2 September 2008), which are remi-
nisced in the article, portray a life of  people in Mongolia and China, their daily struggles, 
economic situation and mentality.

The author emphasizes kindness and hospitality of  the locals but also linguistic bar-
rier that results from their poor (nonexistent at times) command of  English language. The 
author positively speaks about Chinese cuisine, but he is less enthusiastic about several en-
counters with police (for example because of  the accident he was involved in). We find an 
account of  a way of  life of  a Buddhist mountain monastery, where the author spent a night, 
as well as the city life in China, in particular in Beijing, just before the Olympic Games and 
during the Games.

1 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego wydało książkę autorstwa Krzysztofa Skoka, zaty-
tułowaną Rowerem na igrzyska. 10 255 km samotnej wyprawy z Sopotu do Pekinu (Gdańsk 2010), która 
stanowi pełny opis podróży rowerowej Krzysztofa Skoka w 2008 roku na Olimpiadę do Pekinu.
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piSmo noSu yi z lianGShanu –  
naJwiękSzy SylabariuSz świata

Ignace Gelb w książce A Study of  Writing przedstawia zestawienie liczb znaków 
w systemach sylabicznych i stanowiących ich źródła systemach logograficznych. 
Wynika z niego, że jeśli dany system pisma operuje kilkudziesięcioma znakami (do 
około 100–130), to można przypuszczać, że system ten jest systemem sylabicznym, 
natomiast jeśli liczba znaków wynosi kilkaset i więcej, to można sądzić, że dane pis-
mo reprezentuje system logo-sylabiczny1. W świetle tego zestawienia system pisma 
używany przez etniczną grupę Nosu Yi w rejonie Gór Liangshan, u podnóży Hima-
lajów w południowo-zachodnich Chinach, składający się z 819 znaków należałoby 
uznać za system pisma logo-sylabicznego (czy też według klasyfikacji DeFrancisa2 – 
morfemo-sylabicznego). Pismo Nosu Yi jest jednak systemem sylabicznym i, jak się 
okazuje, nie tylko największym, ale też jednym z najczystszych3 sylabariuszy świata, 
w którym liczba sylab funkcjonujących w języku odpowiada liczbie znaków (sylabo-
gramów) używanych do ich graficznej reprezentacji.

Nosu Yi są częścią większej mniejszościowej grupy etnicznej w oficjalnej kla-
syfikacji chińskiej nazwanej Yi. Yi zamieszkują Liangshan – Autonomiczny Region 
Mniejszości Yi (Liángshān Yízú Zìzhìzhōu 凉山彝族自治州) w południowej częś-
ci prowincji Sichuan, prowincję Yunnan niemal na całej jej przestrzeni, zachodnią 
część prowincji Guizhou i północno-zachodnią część Guangxi – Autonomicznego 
Regionu Mniejszości Zhuang. Zgodnie z danymi cenzusu z 2000 roku liczba lud-
noś ci Yi wynosi 7 762 286 osób, co czyni ich szóstą pod względem li czeb noś ci 

1 I.J. Gelb, A Study of  Writing. The foundations of  Gramatology, second edition, London 1963, 
s. 115.

2 J. DeFrancis, Visible Speech. The diverse oneness of  writing systems, Honolulu 1989.
3 John de Francis przeciwstawia „czysty” sylabiczny system pisma systemom sylabicznym 

typu „znaczenie plus dźwięk” (meaning plus sound system). W „czystych” sylabariuszach, do których 
należy również na przykład japońska kana, znaków używa się wyłącznie ze względu na wartość 
fonetyczną sylaby, bez względu na jej semantyczne znaczenie jako morfemu. Do systemów sy-
labicznych typu „znaczenie i dźwięk” w klasyfikacji DeFrancisa zalicza się na przykład pismo 
chińskie. Ibidem, s. 56.
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mniejszością etniczną w Chinach. Liangszańscy Yi, zwani Nosu lub Nosu Yi, a daw-
niej Niezależnymi Lolo4, w liczbie około 2 milionów zamieszkują południowo-za-
chodnią część prowincji Sichuan – rejon gór Wielkiego Liangshanu oraz północno- 
-zachodnie rejony prowincji Yunnan, stanowiące obszar gór Małego Liangshanu. 
Nosu Yi posługują się językiem klasyfikowanym jako nosu, należącym do podgrupy 
północnych języków lolo lub yi w rodzinie języków tybeto-birmańskich, spokrew-
nionych z językami innych grup Yi, jednak wzajemnie niezrozumiałych5. Chińska 
klasyfikacja, wyróżniająca sześć dialektów yi, określa ich języki jako dialekt północny 
języka yi6. Poniższy diagram przedstawia zestawienie oficjalnej klasyfikacji chińskiej 
języków, jakimi posługują się Yi i proponowanej przez Bradleya klasyfikacji opartej 
na podobieństwach leksykalnych i fonetycznych (w niniejszym artykule stosuję kla-
syfikację według Bradleya):

Oficjalna klasyfikacja chińska języka yi7 Klasyfikacja języków,  
którymi posługują się Yi według Bradleya8

dialekt północny

język yi

Nosu (północny yi)
północne języki lolo
(Northern Loloish)dialekt wschodni Nasu (wschodni yi)

dialekt południowy Nisu (południowy yi)
dialekt południowo- 
-wschodni

południowo- 
-wschodni yi centralne języki lolo

(Central Loloish)dialekt zachodni zachodni yi
dialekt centralny centralny yi

Chociaż języki yi są wzajemnie niezrozumiałe, są jednak blisko ze sobą spokrew-
nione. Są to języki monosylabiczne w tym sensie, że typowe morfemy są jednosyla-
bowe. Większość wyrazów składa się z jednego morfemu – jednej sylaby, ale dwusy-
labowe wyrazy (złożone z dwóch morfemów) również są dość powszechne9. Cechą 
charakterystyczną jest występowanie dużej liczby morfemów homofonicznych.

4 S.R. Ramsey, The Languages of  China, Princeton 1987, s. 253; H.M.G. d’Ollone, Écritures des 
peuples non chinois de la chine, quatre dictionaires Lolo et Miao Tseu, Paris 1912.

5 D. Bradley, The sub-grouping of  Tibeto-Burman, [w:] Medieval Tibeto-Burman Languages, red. 
Ch.I. Beckwith, Leiden 2002, s. 102-103.

6 Zgodnie z klasyfikacją obowiązującą w ChRL, język yi, którym posługuje się mniejszość yi, 
składa się z 6 dialektów: północnego, południowego, południowo-wschodniego, centralnego, 
wschodniego i zachodniego.

7 Za: Ding Chunshou 丁椿寿 i in., Xiandai Yiyu 现代彝语 [Współczesny język yi], Beijing 1991, 
s. 2-3; Chen Shilin 陈士林, Lùn „Yiwen guifan fang’an” 论<彝文规范方案>” [o „Schemacie znorma-
lizowanego pisma Yi” ], „Minzu Yuwen” 民族语文 [Języki i pisma mniejszości narodowych] 1985, nr 3, 
s. 34-39.

8 Za: D. Bradley, The sub-grouping...
9 Ding Chunshou 丁椿寿, Qian Dian Chuan Yiyu bijiao yanjiu 黔滇川彝语比较研究 [Język yi 

z Guizhou, Yunnanu i Sichuanu – badania porównawcze], Guiyang 1991, s. 63-64.
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Sylaby mają prostą strukturę bez zbitek spółgłoskowych. Są zbudowane z ini-
cjalnej spółgłoski (która może być pominięta), samogłoski i tonu. Strukturę tę 
można przedstawić jako (C)V – (C) oznacza nieobligatoryjną spółgłoskę inicjalną, 
a V samogłoskę z tonem. Liczba sylab w poszczególnych językach jest ograniczona 
i każdy z nich wykorzystuje zasób ponad 1000 sylab (łącznie z sylabami zróżnico-
wanymi poprzez ton). W związku z różnicami w systemach fonemicznych sylaby są 
różne dla różnych języków10. Wszystkie języki yi są językami tonalnymi, ale liczba 
tonów w nich jest różna.

W związku z tym, że języki yi są językami izolującymi, znaczenie gramatyczne 
jest uwarunkowane przez pozycję wyrazu w zdaniu, chociaż w niektórych językach 
występuje alternacja morfo-fonemiczna (yīnbiàn 音变)11.

Różnice w systemach leksykalnych są znaczne. Języki yi dzielą przeciętnie 20–60% 
słownictwa12. Różnice w słownictwie istnieją również w obrębie jednego języka/dia-
lektu. Na przykład w języku nosu (dialekt północny) odmiana z miejscowości Xide 
w podgrupie shynzha ma 90% wspólnego słownictwa z lokalną odmianą podgrupy 
yynuo z miejscowości Mabian, ale tylko 73% z odmianą Suondi z miejscowości Huili; 
z kolei Yynuo i Suondi mają 71% wspólnego słownictwa13.

Geneza sylabariusza liangszańskich Yi

Sylabariusz Nosu (w języku nosu: Nuosu bburma cytchop dasu14 ꆈꌠꁱꂷꋊꍬꄉꌠ, w ję-
zyku chińskim: Yíwén guīfàn fāng'àn 彝文规范方案, dosłownie „Schemat znorma-
lizowanego pisma yi”) powstał w oparciu o tak zwane tradycyjne pismo yi (w języ-
ku chińskim 古彝文 gǔ Yíwén), które było i jest używane nie tylko przez Nosu Yi, 
ale także przez inne (choć nie wszystkie) grupy posługujące się spokrewnionymi 
językami i klasyfikowane jako Yi w Chinach. Tradycyjne pismo yi jest systemem 
w zasadzie sylabicznym, lecz o dość nieuporządkowanej strukturze. W odróżnie-
niu od liangszańskiego sylabariusza nie odgrywało ono większej roli w komunikacji 
społecznej, albowiem było i jest używane przede wszystkim przez kapłanów do 
celów rytualnych podczas ceremonii i do sporządzania genealogii klanów15. Tra-

10 Ibidem, s. 60-61.
11 Ibidem, s. 49.
12 Chen Shilin 陈士林, Lùn „Yiwen..., s. 178-212.
13 Ibidem, s. 177.
14 W niniejszym artykule stosuję transliterację języka nosu oficjalnie używaną w ChRL.
15 Poza zastosowaniem stricte religijnym, w niektórych regionach tradycyjne pismo yi było 

w niewielkim zakresie używane także w życiu codziennym (na przykład przy sporządzaniu za-
pisów księgowych, do oznaczeń drogowych). Istnieje też niereligijna literatura w yi (obejmująca 
przede wszystkim legendy) oraz manuskrypty dotyczące geografii, medycyny, etyki i moralności, 
filozofii, technologii rękodzieła, sztuki walki, edukacji i rolnictwa (więcej szczegółów na ten temat 
zob. Huang Jianming 黃建明, Yizu guji wenxian gaiyao 彝族古籍文献概要 [Podstawowe problemy 
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dycyjne pismo yi nie było nigdy nauczane w społecznie zorganizowanym procesie 
edukacji. Nie było też wcześniej (przed utworzeniem sylabariusza dla liangszańskich 
Yi16) reformowane czy standaryzowane, ale trzeba pamiętać, że przy wykorzystaniu 
niemal wyłącznie do celów rytualnych nie było właściwie takiej potrzeby. Bimo pi-
sali, a częściej przepisywali manuskrypty w zasadzie dla siebie samych. Umiejętność 
posługiwania się tradycyjnym pismem yi kapłan bimo przekazywał swojemu ucznio-
wi bądź uczniom w indywidualnym procesie nauczania sztuki bimo. Każdy kapłan 
przyjmował jednego bądź kilku uczniów, którzy często byli jego synami bądź krew-
nymi. Znane są całe rody bimo, które od pokoleń zajmują się właśnie wielorakimi 
rytuałami związanymi głównie z kultem przodków. Każdej ceremonii odprawianej 
przez bimo towarzyszy odczytywanie tradycyjnych tekstów obrzędowych, które są 
zapisane w manuskryptach.

Na tradycyjne pismo yi składa się wiele wariantów i podwariantów, przy czym 
podział na warianty pokrywa się z podziałem językowym poszczególnych grup Yi. 
Warianty te, choć systemowo podobne i posiadające sporą liczbę podobnych zna-
ków, są jednak bardzo zróżnicowane regionalnie, a także indywidualnie17. O zróż-
nicowaniu tym świadczą duża liczba znaków charakterystycznych tylko dla danej 
grupy/regionu czy nawet poszczególnych użytkowników pisma oraz indywidualne 
rozwiązania dotyczące użycia tych znaków do zapisu języka. Dany wyraz przez 
różnych użytkowników mógł być zapisywany zupełnie innym znakiem nie tylko 
w różnych regionalnych wariantach tego pisma, ale nawet w obrębie jednego wa-
riantu. Poniższe dwa przykłady ilustrują zapis wyrazu „ojciec” i „nauczać” w róż-
nych odmianach (również w tekstach w obrębie tych samych wariantów) tradycyj-
nego pisma yi18. 

dotyczące tradycyjnej literatury Yi], Kunming 1993; H. Wasilewska, Unity and Diversity – the traditional 
Yi writing system and its Multiple Representations, niepublikowana rozprawa doktorska, 2003.

16 Sylabariusz liangszańskich yi nie jest jedynym standardem, jaki powstał w drugiej połowie 
XX wieku. Lokalnie w prowincji Guizhou i Yunnan zostały utworzone dwa inne znormalizowane 
systemy, które miały umożliwić posługiwanie się pismem w komunikacji społecznej, jednak nie 
były to systemy oficjalne, a ich zasięg jest bardzo ograniczony. Więcej na ten temat zob. D. Brad-
ley, Language Policy for the Yi, Perspectives on the Yi of  Southwest China, red. S. Harrell, Berkeley–Los 
Angeles–London 2001, s. 195-213; H. Wasilewska, Unity and Diversity...

17 Zróżnicowanie regionalnych wariantów tradycyjnego pisma yi zostało omówione w: H. Wa-
silewska, The script varieties of  the traditional Yi writing, [w:] Linguistic and Oriental Studies from Poznań 7. 
red. A. F. Majewicz, M. Gaca, E. Majewicz, Poznań 2005, s. 95-112; eadem, Orthography of  traditional 
Yi writing, Medieval Tibeto-Burman Languages IV, red. N. W. Hill, London–Boston 2010 (w druku).

18 Wszystkie przykłady znaków używanych w tradycyjnym piśmie yi pochodzą z Yiwen <Zhilu-
jing> yi ji 彝文《指路经》译集 [Zbiór tłumaczeń <Księgi umarłych> z języka yi], red. Guoji Ningha 
果吉宁哈, Ling Fuxiang 岭福祥 Beijing 1993; Yuxishi Minzu Zongjiao Shiwuju 玉溪市民族宗
教事務局 [Biuro ds. Religii Mniejszości Narodowych w Yuxi], Wucha Mencha 吾查們查 [Wucha 
mencha], Kunming 2000.



Kapłan bimo odczytujący tekst z manuskryptu. Powiat Meigu, Liangshan, prowincja Sichuan
Fot. Halina Wasilewska



Fragment manuskryptu, zapis w odmianie nosu. Liangshan, prowincja Sichuan
Fot. Halina Wasilewska
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„ojciec”
, , , , , , , , , , , , 

„nauczać”
, , , , , , , , , , 

Ponieważ wcześniej (to znaczy do lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy roz-
poczęto prace nad znormalizowaniem tradycyjnego pisma yi) nie istniał standard 
pisma tradycyjnego, a jego użycie w komunikacji społecznej było bardzo ograni-
czone, powszechne było dość swobodne użycie znaków. Charakterystyczne jest to, 
że jeden wyraz mógł być zapisywany wymiennie kilkoma podobnymi bądź zupełnie 
różnymi znakami nawet przez jednego użytkownika, również w obrębie jednego 
tekstu. Poniższe przykłady ilustrują tę cechę tradycyjnego pisma yi.

Sylabogramy 
używane wymiennie 
w obrębie jednego 
tekstu

Znaczenia ‘zaczynać’, 
‘mieć’;

‘przodek’, 
‘cenny’, ‘prosty’, 

‘otwierać’;

‘drzewo’, 
‘umrzeć’;

‘też’, ‘krowa’, 
‘siedzieć’, 

‘dzień’, ‘serce’;

Indywidualny charakter tradycyjnego pisma yi jest tak duży, że właściwie nie-
możliwe jest prawidłowe odczytanie tekstu należącego do jednego kapłana przez 
innego kapłana. Bimo z jednego rejonu naturalnie z większą łatwością może od-
czytać tekst innego bimo z tego samego obszaru, ale znaczne trudności będzie miał 
w przypadku tekstów używanych przez kapłanów bimo z innych rejonów, używają-
cych innych wariantów pisma.

Jednym z wariantów pisma tradycyjnego yi jest wariant północny, używany przez 
Nosu Yi. Jest on również zróżnicowany wewnętrznie, choć stosunkowo najmniej 
w porównaniu z wariantami innych grup. Liczba wszystkich znaków używanych 
w wariancie nosu wynosi ponad osiem tysięcy19. Nie oznacza to jednak, że taką licz-
bą znaków posługiwał się każdy użytkownik tego pisma. Chen Shilin20 szacuje, że 
pojedynczy użytkownik najczęściej stosował 500–600 podstawowych znaków, nie 

19 Tyle znaków zawiera wydany w latach osiemdziesiątych zbiór znaków z rejonu Liangshan: 
YWDZHJ Yiwen danzi huiji. Liangshan bufen 彝文单子汇集. 凉山部分 (Zbiór znaków Yi. Część 
z rejonu Liangshan), Liangshan 1983 (wydanie mimeograficzne). 

20 Chen Shilin 陈士林, Shilun Yiwen de qiyuan, leixing he zaozifa yuanze wenti 试论疑问的起源、
类型和造字法原则问题 [Problem pochodzenia, typologii i zasad dotyczących tworzenia znaków w piśmie 
Yi], [w:] Bimo wenhua lun 毕摩文化论 [O kulturze bimo], red. Zuo Yutang 左玉堂 i Tao Xueliang 
陶学良, Kunming 1993, s. 100.
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wliczając w to znaków rzadziej używanych. Część znaków w takim indywidualnym 
sylabariuszu była wspólna dla wszystkich bądź większości użytkowników, część, 
zwłaszcza tych rzadziej stosowanych, była charakterystyczna tylko dla jakiegoś rejo-
nu, a były też i takie, których używał tylko jeden kapłan lub kapłani wywodzący się 
z jednej tradycji, na przykład należący do jednego klanu.

Tradycyjny system pisma używany przez liangszańskich Yi był podstawą do 
stworzenia współcześnie stosowanego sylabariusza, składającego się z 819 zna-
ków. Idea utworzenia standardu dla mniejszości yi pojawiła się wraz z powstaniem 
Chińskiej Republiki Ludowej w ramach ogólnonarodowego projektu tworzenia 
systemów pisma dla mniejszości, choć początkowo skłaniano się raczej ku syste-
mowi alfabetycznemu, opartemu na alfabecie łacińskim. Chiny są krajem wielo-
narodowościowym, choć Chińczycy – Hanowie stanowią zdecydowaną większość 
– aż 93% całej ludności Chin. Oprócz Hanów, w Chinach żyje 55 oficjalnie uzna-
nych mniejszości etnicznych czy narodowych (shǎoshù mínzú 少数民族), z któ-
rych większość posiada swój własny język bądź język i pismo. Tworzenie pism 
dla tych mniejszości było sprawą polityczną (między innymi umożliwiało pro-
pagowanie oficjalnej polityki państwa). Jak pisze Stevan Harrell21, ponieważ po-
szczególne mniejszości, jak również Hanowie, zgodnie z konstytucją mają równe 
prawa i równy status, wszystkie mają prawo do własnego języka i własnego pisma. 
Każda mínzú powinna też posiadać własne pismo służące do zapisywania języka, 
którym się posługuje. Język i pismo chińskie stanowią model, według którego 
języki i pisma poszczególnych narodowości mają się rozwijać tak, aby stały się, 
podobnie jak język i pismo chińskie, narzędziem wykorzystywanym w edukacji, 
administracji i innych rodzajach komunikacji. Aby języki i pisma mogły realizować 
to zadanie, musiały zostać opisane, sklasyfikowane, znormalizowane, natomiast 
pisma utworzone bądź znormalizowane. Język oraz pismo muszą też być naucza-
ne w szkołach.

Zasady reformy językowej i reformy pisma obejmowały:
 – ustanowienie standardu językowego, który powinien odpowiadać warian-

towi używanemu przez największą liczbę użytkowników; powinien być on 
zrozumiały dla tych, którzy posługują się innymi wariantami języka danej 
mniejszości; najlepiej gdyby był to wariant używany na obszarze najbardziej 
rozwiniętym pod względem gospodarczym, politycznym i kulturalnym;

 – zarówno nowe, jak i wcześniej istniejące, reformowane systemy pisma dla 
poszczególnych narodowości powinny bazować na alfabecie łacińskim;

21 S. Harrell, Linguistics and Hegemony in China, „International Journal of  the Sociology of  Lan-
guage” 1993, No 103, s. 103.
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 – wartości fonetyczne poszczególnych liter w tych alfabetach powinny zostać 
ustalone w oparciu o system transliteracji standardu języka chińskiego pinyin22.

W związku z przyjętą w Chinach zasadą, głoszącą, że jedna narodowość (czy gru-
pa etniczna) to odpowiednio jeden język i jedno pismo, postanowiono stworzyć taki 
standard językowy i standard pisma dla Yi. Jak podaje Mahei Muga23, początkowo 
projekt reformy pisma nie zakładał utworzenia standardu na bazie pisma tradycyj-
nego. Od początku lat pięćdziesiątych do roku 1960, kiedy to całkowicie zaprzesta-
no nauczania języka yi, podejmowano próby wprowadzenia pisma alfabetycznego, 
opartego na alfabecie łacińskim. Ponieważ próby nauczania pisma alfabetycznego 
nie powiodły się (w latach sześćdziesiątych aż do końca rewolucji kulturalnej w 1976 
roku zostały one w zasadzie zarzucone na rzecz nauczania wyłącznie języka i pisma 
chińskiego oraz w języku chińskim, jednak i w tym wypadku bez większych suk-
cesów, których główną przyczyną był fakt, że niewielu Yi na terenie Liangshanu 
znało język chiński). Ostatecznie w 1974 roku zdecydowano, że należy utworzyć 
standard, ale tym razem w oparciu o tradycyjne pismo Yi. Na tę decyzję miały 
wpływ wnioski samych Yi i urzędników z rejonów Liangshanu, którzy twierdzili, że 
pomimo utworzenia nowego pisma alfabetycznego preferowane jest nadal pismo 
tradycyjne. Zostały zatem podjęte kroki w celu utworzenia systemu sylabicznego 
w oparciu o znaki tradycyjnego pisma. Ze względu na duże zróżnicowanie językowe 
poszczególnych grup klasyfikowanych jako Yi wybrano jedną z nich, najliczniejszą, 
najbardziej skonsolidowaną grupę Nosu i dla niej opracowano taki standard pisma 
i standard językowy. Ostatecznie standard ten – sylabariusz składający się z 819 
znaków – został zatwierdzony w 1980 roku24. 

Konieczność stworzenia jednolitego standardu była oczywista w związku z ol-
brzymim regionalnym zróżnicowaniem pisma tradycyjnego. Nie istniały reguły or-
tograficzne, umożliwiające posługiwanie się tym pismem w komunikacji społecznej. 
Pierwszym krokiem w tworzeniu znormalizowanego pisma i zasad ortografii było 
ustalenie standardu języka nosu, określenie standardowej wymowy. Podobnie jak 
to miało miejsce w przypadku języka chińskiego, ustalono też standardowy system 
transliteracji oparty na alfabecie łacińskim. Na standard języka mówionego wybra-
no dialekt shynra języka nosu, zwany też dialektem szerokich nogawek (elementem 
stroju męskiego wśród tej grupy Nosu są spodnie z bardzo szerokimi nogawkami), 
którym posługuje się największa część Nosu Yi – jako pierwszym językiem mówi 
nim około połowa z 1,5 miliona Yi w tym regionie, podczas gdy pozostałymi wa-
riantami nosu mówi od 5% do 20% Nosu Yi. Dla pozostałych dialektów języka 

22 Ibidem.
23 Mahei Muga 马黑木呷 „Yiwen guifan fang'an” de dansheng ji qi zuoyong 彝文规范方案的诞生

及其作用 [Powstanie i zastosowanie „Schematu znormalizowanego pisma Yi” ], „Minzu Yuwen” [Języki 
i pisma mniejszości narodowych] 1985, nr 3, s. 29-31.

24 Ibidem, s. 31.
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nosu shynra jest zrozumiały w granicach 80%25. Za standardową wymowę uznano 
wymowę z rejonu miejscowości Xide. 

Pod względem fonologicznym dialekt shynra, na którym oparto reformę pisma, 
jest językiem bogatym w spółgłoski – ma czterdzieści trzy spółgłoski. Samogłosek 
jest dziesięć. Struktura sylaby jest bardzo prosta. Nie występują tu zbitki spółgłos-
kowe ani dyftongi. Każda sylaba składa się z inicjalnej spółgłoski (która może być 
pominięta), obowiązkowej samogłoski i tonu [model (C)V]. W dialekcie shynra ist-
nieją cztery tony: wysoki równy 55, wznoszący się 34, równy średni 33 i opadający 
21 (transkrypcja tonów oparta na oznaczonych numerami poziomach artykulacji, 
poziom 5 jest poziomem najwyższym). W standardowej transliteracji tony te są za-
pisywane odpowiednimi spółgłoskami na końcu sylaby: 

ton pierwszy wysoki równy 55 – t, na przykład tit, lat, ngot;
ton drugi wznoszący się 34 – x, na przykład tix, lax, ngox;
ton trzeci średni równy 33 – bez spółgłoski, na przykład ti, la, ngo;
tom czwarty opadający niski 21 – p, na przykład tip, lap, ngop.

Dialekt shynra wykorzystuje zasób około 360 sylab, ale liczba ta nie uwzględnia 
sylab zróżnicowanych poprzez ton. Łączna liczba sylab zróżnicowanych poprzez 
ton wynosi około tysiąca.

Znaki tworzące standardowy zapis języka nosu zostały wybrane spośród znaków 
tradycyjnego pisma w wariancie nosu i w oparciu o tradycje użycia znaków. Jak pisze 
Mahei Muga26, celem twórców znormalizowanego sylabariusza było podtrzymanie 
tradycji pisma sylabicznego i stworzenie możliwie najprostszego systemu. Zdecydo-
wano się na prosty sylabariusz, w którym jednej sylabie byłby przyporządkowany 
jeden znak. W konsekwencji każdej odrębnej sylabie w standardzie shynra został 
przypisany jeden znak – sylabogram. Tony zostały włączone (winkorporowane) 
w znak pisma, w związku z czym nie odnotowuje się ich dodatkowymi symbolami 
diakrytycznymi ani też nie ignoruje się faktu, że dana sylaba występuje w różnych 
tonach, pozostawiając jeden sylabogram do zapisu danej sylaby bez względu na jej 
ton. Zatem sylaba jest zapisywana za pomocą całkowicie odrębnych sylabogramów 
zależnie od tonu, w którym występuje. Wyjątek stanowią sylaby w drugim tonie 
wznoszącym 34 (w transliteracji z -x na końcu), które są zapisywane sylabogramem 
dla tej samej sylaby występującej w trzecim tonie 33, nad którym umieszcza się znak 
diakrytyczny „ˆ”.

25 Liangshan Yiyu yuyin yu wenzi 凉山彝语语音与文字 [Fonologia i pismo Yi z Liangshanu], red. 
Zhang Yurong 张余蓉 i Zhao Hongze 赵洪泽, Chengdu 1986, s. 8.

26 Mahei Muga, op. cit., s. 31. 
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mot
mo
mox
mop

ꂽ
ꂾ
ꂿ
ꃀ

hot
ho
hox
hop

ꉹ
ꉺ
ꉻ
ꉼ

Wyjątek stanowi kilka sylab, które nie występują w trzecim tonie; są zapisywane 
sylabogramem dla danej sylaby w tonie pierwszym z diakrytykiem „ˆ” umieszczo-
nym nad sylabogramem.

Rozwiązanie polegające na inkorporacji tonu w sylabogram umożliwiło zmniej-
szenie znaków sylabariusza o około 260. Zamiast ponad tysiąca sylabogramów, 
jest ich ostatecznie 819. Ponadto pozostawiono występujący w tradycyjnym piśmie 
znak do oznaczania reduplikacji sylaby – „ꀕ”. Ustalono również, że zasady inter-
punkcji będą takie same jak w piśmie chińskim, a kierunek pisma poziomy z lewa 
na prawo27.

Podstawę struktury każdego sylabogramu, jego rdzeń stanowi klucz, nazywany 
również pierwiastkiem (bùshŏu 部首). W języku chińskim klucze są najczęściej ele-
mentami znaczeniowymi znaków, jednak w przypadku pisma nosu mają one zna-
czenie jedynie pomocnicze w odszukiwaniu znaków w słownikach. Nie są one rów-
nież elementami fonetycznymi, gdyż ten sam klucz może występować w zupełnie 
różnych pod względem fonetycznym sylabogramach. W piśmie nosu wyróżnia się 
26 kluczy, które obejmują następujące elementy:

꒐꒑ ꒒꒓꒔꒕꒖꒗꒘꒙꒚꒛꒜꒝꒞꒟꒠꒡꒤꒥꒦꒧꒨꒩꒪꒫꒬꒭꒮꒯꒰꒱꒲꒳꒵꒶꒷꒸꒹꒺꒻꒼꒽꒾꒿꓀꓂꓃꓄꓆

Każdy sylabogram składa się zatem z klucza i elementów dodatkowych (niektóre 
klucze mogą występować samodzielnie jako sylabogramy), których pozycja, rodzaj 
i liczba są różne. Mogą to być różnego rodzaju kreski, kółka, kropki, pętelki:

Klucz Sylabogramy złożone z klucza i różnych elementów dodatkowych 
꒤ ꉀ mgut, ꉅ mgur, ꂹ muot, ꃮ vot, ꅐ ddur, ꋲ nzie;
꒓ ꋦ zzur, ꊰ ci, ꅨ hnit, ꅫ hnip, ꂿ mo, ꈘ ggie;
꒩ ꐋ qop, ꏿ qip, ꋂ ce, ꆩ hle, ꆺ lip, ꂔ hmip;

Zdarza się, że elementy znaków dla sylab zróżnicowanych tylko poprzez ton 
mogą być podobne i wówczas tym elementem wspólnym na ogół jest klucz, choć 
może to być podobieństwo elementów dodatkowych (i częściowo kluczy). 

27 Kierunek zapisu tradycyjnego pisma yi był, zależnie od regionu, w kolumnach od prawej do 
lewej lub od lewej do prawej (Huang Jianming, op. cit.). Jednak w wariancie północnym nosu kie-
runek zapisu jest w pionie od lewej do prawej, jednak odczytuje się je po obróceniu manuskryptu 
o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara poziomo z prawej do lewej (Guoji Ningha 果吉寧
哈, Lun Dian Chuan Qian Gui Yizu wenzi 论滇川黔桂彝族文字 [Dyskusja o piśmie Yi z Yunnanu, 
Sichuanu, Guizhou i Guangxi], Beijing 1988, s. 65). W znormalizowanym piśmie nosu znaki pisane 
są, podobnie jak we współczesnym piśmie chińskim, od lewej do prawej strony w poziomie i od-
czytywane są w takim samym kierunku. 
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wspólny klucz: ꒐ wspólny klucz: ꒖
podobieństwo  

elementów dodatkowych 
i częściowo kluczy

bat ꀞ
ba ꀠ
bap ꀡ

fyt ꃞ
fy ꃠ
fyp ꃡ

cot ꊽ
co ꊿ
cop ꋀ

Najczęściej sylabogramy służące do zapisu sylab różniących się jedynie tonem 
są całkowicie niezwiązane ze sobą formalnie. Nie występuje też żaden związek mię-
dzy pozycją bądź rodzajem elementu dodatkowego a tonem. Poniższe przykłady 
ilustrują ten problem.

vit ꃢ
vi ꃤ
vip ꃥ

giet ꇞ
gie ꇠ
giep ꇡ

hniet ꅬ
hnie ꅮ
hniep ꅯ

bot ꁥ
bo ꁧ
bop ꁨ

Standardowe pismo nosu jest „czystym” systemem sylabicznym w tym sensie, 
że w zapisie nie różnicuje znaków ze względu na znaczenie, tak jak ma to miejsce 
w przypadku systemu pisma chińskiego, klasyfikowanego jako pismo morfemo-sy-
labiczne28, różnicującego znaki ze względu na ich znaczenie w przypadku homofo-
nów. Natomiast powszechnie występujące homofony w języku nosu są zapisywane 
tym samym znakiem. W obrębie znaków tego systemu nie ma żadnych wskazówek 
formalnych (na przykład elementów semantycznych, tak jak w przypadku pisma 
chińskiego), wskazujących na jakiekolwiek konotacje znaczeniowe. Jest to najwięk-
szy „czysty” sylabariusz, jaki został stworzony. Rzeczywiście, inne sylabariusze pod 
względem liczby znaków odpowiadają przywołanemu powyżej twierdzeniu Gelba. 
Liangszański sylabariusz jednak stanowi tu wyjątek.

Inne rozwiązania

Liangszański sylabariusz ze względu na zasób znaków na pewno nie jest syste-
mem ekonomicznym. Oczywiście nasuwa się pytanie, dlaczego zdecydowano się na 
tak zasobny pod względem liczby znaków system pisma i czy rozważano stworzenie 
sylabariusza o mniejszej liczbie znaków.

Rozwiązaniem, w efekcie którego powstałby system bardziej ekonomiczny, mo-
głoby być pozostanie przy koncepcji systemu sylabicznego i tradycyjnie używanych 
znakach yi, ale przy wyłączeniu tonu z obrębu sylaby. W ten sposób powstałby syla-
bariusz składający się z około 360 znaków, w którym tony byłyby oznaczone znaka-
mi diakrytycznymi, tak jak oznacza się obecnie sylaby w tonie drugim wznoszącym 
34. Potencjalnie taki system byłby możliwy, jednak zdaniem Mahei Muga29 rozwią-

28 Klasyfikacja według: J. DeFrancis, op. cit.
29 Mahei Muga, op. cit., s. 31. 
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zanie takie nie leży w tradycji tego pisma i z tego względu mogłoby się nie przyjąć, 
a ponadto zwiększenie liczby znaków diakrytycznych wpłynęłoby niekorzystnie na 
przejrzystość pisma i w gruncie rzeczy utrudniłoby jego opanowanie.

Zastosowanie sylabariusza

Podobnie jak dialekt pekiński jest standardem dla pisma chińskiego, tak wariant 
Xide dialektu północnego shynra stał się standardem literackim dla Nosu. Pismo 
to wkrótce po oficjalnym zatwierdzeniu w 1980 roku zaczęło być używane na te-
renach zamieszkiwanych przez Nosu. Wszystkie ważne dokumenty państwowe, 
dotyczące na przykład prawa małżeńskiego, prawa obowiązującego w autonomicz-
nych rejonach mniejszości etnicznych, jak również konstytucja zostały przetłuma-
czone na nosu i zapisane sylabariuszem. Wydano też najbardziej popularne ludowe 
opowieści. 

Obecnie pismo to jest nauczane w szkołach od poziomu podstawowego do uni-
wersyteckiego. Pojawiło się obok pisma chińskiego na znakach na stacjach kolejo-
wych i tablicach z nazwami urzędów. W nosu ukazują się gazety codzienne (na przy-
kład „Liangshan Ribao” 凉山日报 [„Dziennik Liangszanu”]), czasopisma i książki 
(między innymi współczesna poezja) oraz różnego rodzaju materiały, głównie do-
tyczące rolnictwa i polityki. Osobny problem stanowią różnego rodzaju słowniki 
i materiały ułatwiające posługiwanie się pismem nosu, do których należy wydana 
w 1987 roku pozycja zatytułowana Narzędzie do identyfikacji znaków pisma Yi (Yíwén 
jiănzì bĕn 彝文检字本)30, ułatwiająca posługiwanie się znakami standardu. Najwięk-
szy wydany dotychczas słownik języka nosu to Wielki słownik języka yi (Yíyǔ dà cídi-
ăn 彝语大词典)31 liczący 1672 strony. Wcześniej, w 1989 roku, powstał Słownik 
chińsko-yi (Hàn-Yí cídiăn 汉彝词典)32 liczący 1150 stron. Znaki tego pisma są ujęte 
w systemie Unicode (czcionka Nuosu Sil/Sil Yi).

Jednak chociaż gazety w nosu są drukowane, problem stanowi ich dostępność, 
przynajmniej w ostatnich latach. W Xichangu, stolicy Liangshanu – Autonomicz-
nego Rejonu mniejszości Yi, nie są one osiągalne w zwykłych kioskach z gazetami. 
Zgodnie z informacjami, jakie zdobyłam, będąc w Xichangu w 2004 roku, prasa 
w nosu jest dostępna dla urzędników, którzy otrzymują ją bezpośrednio od wy-
dawców.

Liangszański standard wydaje się być najbardziej udanym rozwiązaniem spośród 
różnych nieoficjalnych standardów stworzonych dla innych grup Yi, a opierających 
się również na tradycyjnym piśmie yi. Niektórzy badacze, na przykład Bradley33,

30 YWJZB, Yiwen jianzi ben 彝文检字本, Chengdu 1985.
31 YYDCD, Yiyu da cidian 彝语大词典, Chengdu 1997.
32 HYCD, Han – Yi cidian 汉彝词典, Chengdu 1989.
33 D. Bradley, Language Policy..., s. 207.
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Fragment współczesnego tekstu zapisanego znormalizowanym sylabariuszem nosu
Źródło: Liangshan Yiyu yuyin yu wenzi 凉山彝语语音与文字 [Fonologia i pismo Yi z Liangshanu],  

red. Zhang Yurong 张余蓉 i Zhao Hongze 赵洪泽, Chengdu 1986, s. 95.

poddają go krytyce w związku z tym, że narzuca on standardową wymowę. Ze 
względu na to Yi posługujący się innymi odmianami języka nosu muszą uczyć się 
standardowej wymowy shynra jako drugiego języka. Może to stanowić utrudnienie 
w procesie nauki pisma, a w efekcie może spowodować słabsze jego opanowanie.

Znormalizowany sylabariusz nosu nie jest jedynym standardem powstałym 
w oparciu o tradycyjne pismo yi. Niemniej, w przeciwieństwie do standardu liang-
szańskiego, będącego prostym sylabariuszem, inne wersje standardów pisma yi to 
systemy mieszane sylabiczne typu semantyczno-fonetycznego, w których części 
znaków przypisane jest znaczenie semantyczne bez określenia ich wymowy, a część 
to znaki czysto fonetyczne. W prowincji Yunnan utworzenie standardowego pisma 
Yi było wyrazem kompromisu pomiędzy wariantami wschodnimi, południowymi, 
południowo-wschodnimi i północnym pisma tradycyjnego. Do nowego standardu 
włączano tę wersję znaku, która występowała w największej liczbie rejonów, czy-
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li była najpopularniejsza. W ten sposób powstał standard składający się z ponad 
dwóch tysięcy znaków. Jak podaje Bradley34, w rzeczywistości większość znaków 
w tym systemie pochodzi z wariantu wschodniego i południowego. Nie ustalono 
standardowej wymowy dla tych znaków, gdyż mają one być wymawiane zgodnie 
z wymową w danym dialekcie. W związku z tym znormalizowane pismo w Yunna-
nie stanowi standard pod względem formy i znaczenia znaków, ale nie wymowy – 
w przeciwieństwie do standardu nosu. Ponadto, zgodnie z założeniami Bi Yunding35, 
ustalono odrębny zestaw 349 znaków do zapisywania wyrazów zapożyczonych z ję-
zyka chińskiego. Ich forma pochodziła od znaków pisma tradycyjnego. Pismo to 
zaczęto stosować na tablicach użytku publicznego i szyldach, jednak rezultaty jego 
popularyzacji nie były już od początku zadowalające. Jak ocenia Wang Changfu36, 
przyczyną tego jest fakt, że większość Yi w prowincji Yunnan posługuje się językiem 
chińskim w relacjach społecznych, a poza tym problemem wydaje się być sam sys-
tem typu semantycznego bez wskazania wymowy znaków. Chociaż standard z Yun-
nanu został utworzony dla wszystkich grup Yi, nie został on zaakceptowany przez 
niektóre z nich37. I tak na południowy-wschód od Kunmingu w prowincji Yunnan 
na początku lat osiemdziesiątych XX wieku powstał standard grupy Sani Yi (posłu-
gującej się językiem należącym do języków yi południowo-wschodnich), zamieszku-
jącej powiat Shilin (dawniej Lunan). Jak wynika z mojej analizy słownika YHJMCD 
(1984), standard ten wydaje się być systemem sylabicznym – sylabariuszem, gdyż 
każdej sylabie został w nim przypisany jeden znak. Wariant tradycyjnego pisma yi 
używanego prze grupę Sani najbardziej wyróżnia się wśród pozostałych wariantów 
ze względu na dość charakterystyczne formy niektórych znaków. Bradley38 wskazuje 
na to, że w omawianym wyżej standardzie z Yunnanu znalazło się niewiele znaków 
pochodzących z wariantu sani, co niewątpliwie stało się przyczyną jego odrzucenia 
przez samych Sani. Standard sani nie jest nauczany w szkołach. Uczą się go studen-
ci, którzy studiują język sani w Instytucie Mniejszości w Yunnanie (Yunnan Minzu 

34 Ibidem, s. 208.
35 Bi Yunding 毕云鼎 i in., Yunnan guifan Yiwen Hanwen zi ci duizhao 云南规范彝文汉文字

词对照 [dwujęzyczna lista słownictwa w yunnańskim znormalizowanym piśmie yi i chińskim], 
Kunming 1994. 

36 Wang Changfu 王昌福, Lun Yiwen tongyi wenti 轮椅文统一问题 [Dyskusja o problemie ujedno-
licenia znaków pisma Yi], „Liangshan Minzu Yanjiu” 凉山民族研究 [Badania mniejszości z Liang-
shan] 1995, nr 4, s. 158. 

37 Należy tutaj zaznaczyć, że nie był to standard zatwierdzony oficjalnie. Zgodnie z polityką 
jedna narodowość – jeden system pisma, tylko jeden standard mógł być zatwierdzony oficjalnie 
jako pismo Yi. Był to oczywiście standard liangszański, który też powstał najwcześniej. Pozostałe 
standardy powstawały niejako z inicjatyw lokalnych.

38 D. Bradley, Language Policy..., s. 208.
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Xueyuan) w Kunmingu lub w Centralnym Uniwersytecie Mniejszości (Zhongyang 
Minzu Daxue) w Pekinie39. 

Z kolei w Guizhou tradycyjne pismo Yi zostało znormalizowane także z począt-
kiem lat osiemdziesiątych XX wieku, ale podobnie jak w Yunnanie nie określono 
wymowy znaków, które miały być czytane zgodnie z lokalnymi odmianami języków 
yi. Wang Changfu40 ocenia, że rezultaty rozpowszechnienia tego standardu wśród 
Yi posługujących się wschodnimi językami yi w Guizhou i Yunnanie są również 
bardzo ograniczone.

Podsumowanie

Kwestia tradycji odegrała kluczową rolę w tworzeniu znormalizowanego, współ-
cześnie używanego standardu pisma nosu. Fakt, że pismo to nie miało wcześniej 
większego znaczenia w komunikacji społecznej, a zakres jego użycia był zupełnie 
inny, nie stanowił przeszkody w przystosowaniu do nowej roli, bo takiego przysto-
sowania niewątpliwie ono wymagało. Identyfikacja z własną kulturą niewątpliwie 
odegrała tu istotną rolę. Wynika to zapewne także z tego, jak wysoko ceniony był 
i jest kapłan bimo w społeczeństwie i jak bardzo ceni się/ceniło jego umiejętność 
posługiwania się pismem.

Summary

noSu yi writinG From lianGShan – the larGeSt Syllabary in the world

In this article the author presents syllabary from Liangshan and its application. It presents 
normalization of  nosu system of  writing, consisting of  819 signs and approved in 1980.

Nosu Yi is an ethnic minority, a part of  Yi group, counting approximately 2 million 
people. The group lives in south – west region of  Sichuan province – area of  mountain of  
Great Liangshan and north – west region of  Yunnan – area of  mountain of  Small Lian-
shan. Their language is nosu and its written form was and continues to be used mainly by 
bimo priests for ceremonial purposes and in clan genealogy reconstruction. Contemporary 
used syllabary is the largest and one of  the purest syllabaries in the world (number of  syl-
lables correspond with number of  signs to graphic presentation). It finds application in daily 
newspapers, periodicals, books, publications concerning agriculture and politics. It is also 
used officially in translations of  public documents.

39 Ibidem, s. 210.
40 Wang Changfu, op. cit., s. 158.
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55 lat chińSkieJ poloniStyki

W 2009 roku przypadła 60. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych 
między Chińską Republiką Ludową a Polską. Dla upamiętnienia tego ważnego mo-
mentu w obu krajach odbyło się wiele ważnych uroczystości.

Obok tej ważnej rocznicy była obchodzona jeszcze jedna godna wiecznego za-
pamiętania, a nadal nie tak powszechnie znana pośród ludzi spoza kręgu chińskich 
polonistów. To 55. rocznica powstania chińskiej polonistyki. 55 lat to długi okres, 
jednakże w porównaniu z całą historią kontaktów między Chińczykami a Polakami 
to tylko krótka chwila. 

Czasy przed utworzeniem polonistyki w Chinach

Pierwsze kontakty między narodem chińskim a polskim sięgają wieku XIII. 
W pierwszej połowie tego stulecia Benedykt Polak, poseł papieski, przybył do ów-
czesnej stolicy mocarstwa mongolskiego i spotkał się z Wielkim Chanem. Mimo że 
nie dotarł on do wewnętrznej części Chin, próbował spisywać wszystko, co widział 
i słyszał na drodze prowadzącej do Państwa Środka. W XVII wieku jeden z najbar-
dziej znanych misjonarzy europejskich – polski jezuita Michał Boym – przybył do 
Chin i świetnie zaadaptował się na dworze cesarza Yong Le z dynastii Południowej 
Mingów. Został jednym z najbardziej zaufanych dygnitarzy samego cesarza i rodzi-
ny cesarskiej. Obdarzono go wyjątkowo trudnym i ważnym zadaniem, czyli misją do 
Rzymu, gdzie miał dostarczyć list od cesarza i zdobyć poparcie dworu papieskiego. 
Cesarz zwrócił się do papieża, gdyż większość terytoriów Chin została wówczas 
zajęta przez Mandżurów, a sam dwór cesarski Południowej dynastii Ming był za-
grożony ich atakami. W drodze do Rzymu towarzyszył misjonarzowi jeszcze jeden 
Chińczyk. Michał Boym dobrze wywiązał się z pierwszego zadania, natomiast nie 
udało mu się zdobyć żadnego realnego wsparcia ze strony Rzymu. Natomiast kiedy 
po trzech latach podróży wrócił do Chin, dwór cesarski Południowej dynastii Ming 
został już zdetronizowany przez Mandżurów. Sam Boym umarł w pobliżu dzisiej-
szej granicy chińsko-wietnamskiej.
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Podczas pobytu w Chinach nauczył się chińskiego. Nie wyklucza się natomiast, 
że w ciągu kilku lat, kiedy to wędrował po Chinach i pracował na dworze cesar-
skim, próbował też uczyć bliskich mu Chińczyków (na przykład chińskiego part-
nera podróży do Rzymu) swojego ojczystego języka, czy choćby tylko kilku słów. 
Jeśli naprawdę tak było, to byłby pierwszy kontakt Chińczyków z językiem polskim. 
Wiadomo, że po rozkwicie kultury w dobie renesansu język polski w XVII wieku 
stał się już językiem, z którego każdy Polak był dumny.

Chińczycy po raz drugi usłyszeli polską mowę dopiero na początku XX stulecia. 
W pierwszych latach XX wieku powstało niemałe skupisko Polaków w Harbinie 
w Mandżurii. Niektórzy z nich to Polacy uciekający z niewoli syberyjskiej, a więk-
szość to inżynierowie, którzy budowali tutaj kolej wschodnią. Kolonia polska była 
w końcu tak liczna, że w Harbinie powstały kościół polski, polskie fabryki, firmy 
i sklepy, a do tego co najmniej trzy szkoły polskie, w tym jedna średnia i dwie pod-
stawowe. Możliwe, że istniała jeszcze trzecia szkoła podstawowa, tylko nie odnale-
ziono żadnych dokumentów piśmiennych świadczących o jej istnieniu. Dyrektorem 
szkoły średniej był Stanisław Janiszewski1. Oczywiście szkoły te zostały założone 
dla Polaków mieszkających w Chinach, gdyż ich dzieci musiały uczyć się języka 
ojczystego. Jednak, chcąc szukać pierwszych śladów dydaktyki języka polskiego na 
terytorium Chin, niezależnie od tego, kim byli uczniowie, trzeba uznać tę szkołę 
powstałą w Harbinie w latach dwudziestych za pierwszą.

Zainteresowanie kulturą, w tym literaturą i losami państwa polskiego w Chinach, 
narodziło się w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Chiny były wtedy zagrożone 
zagranicznymi inwazjami. Niektórzy wybitni literaci i tłumacze chińscy zaczęli się 
interesować literaturą polską. Dzięki ich wysiłkom polskie arcydzieła literackie za-
czynały docierać do czytelników chińskich. Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, 
Władysław Reymont czy Eliza Orzeszkowa stawali się pomału znani Chińczykom. 
Jednakże ich dzieła były przekładane na chiński głównie z języka angielskiego czy 
rosyjskiego, bo nie było jeszcze wówczas w Chinach możliwości przetłumaczenia 
bezpośrednio z polskiego.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę utrzymywały się kontakty dyplo-
matyczne między ówczesną Republiką Chińską (1912–1949) a II Rzeczypospolitą 
i późniejszą Polską Ludową, choć stosunki te nie były bardzo stabilne. Z powodu 
wojen, które nawiedziły Polskę i Chiny, większość archiwów historycznych z tamte-
go okresu została zniszczona lub zagubiona. Jedno wiadomo jednak na pewno – nie 
powstała wtedy na terytorium Chin żadna jednostka kształcąca polonistów. 

1 Li Shuxiao, „Dziennik Heilongjiang”, 11 czerwca 2002. 
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Powstanie chińskiej polonistyki

Kształcenie polonistów w Chinach rozpoczęło się na początku lat pięćdziesią-
tych XX wieku. W roku 1950, czyli niecały rok po powstaniu Chińskiej Republiki 
Ludowej i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między ChRL a Polską, pierw-
sza siedmioosobowa grupa stypendystów chińskich została wysłana do Polski na 
studia na różnych kierunkach. Wśród nich był Xiao Huimin, który po powrocie 
do kraju został pierwszym wykładowcą języka polskiego w Chinach. Urodził się 
w 1924 roku, kiedy jechał do Polski miał już 26 lat. Studiował polonistykę na Wy-
dziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na polskich uczelniach chiń-
scy stypendyści studiowali nie tylko język polski, ale także nauki ścisłe. 

Aby spełnić ciągle wzrastające zapotrzebowanie na ludzi znających język polski, 
w roku 1954 została założona na Uniwersytecie Pekińskim Katedra Języka Pol-
skiego, razem z Katedrą Języka Czeskiego należąca administracyjnie do Wydziału 
Rusycystyki. Wiadomo, że decyzja o utworzeniu polonistyki w Chinach była wtedy 
związana z ogólną sytuacją na arenie międzynarodowej. Na początku lat pięćdzie-
siątych oba kraje należały do bloku krajów socjalistyczncych. Chiny i Polska nigdy 
wcześniej nie były tak blisko związane w sferach politycznej, ekonomicznej i kultu-
rowej, jak wówczas.

Pierwszym wykładowcą chińskim był właśnie Xiao Huimin, a współpracował 
z nim lektor z Polski – Leszek Cyrzyk. Pierwsza grupa studentów liczyła 20 osób, 
wśród nich znalazł się Cheng Jizhong. Został on później wykładowcą i przez wiele 
lat był kierownikiem Katedry Języka Polskiego. W 1955 roku studia polonistyczne 
rozpoczęła druga grupa studentów, a do katedry dołączył kolejny lektor z Polski – 
Tadeusz Strumff. 

Rok później, czyli w 1956 roku, polonistyka i bohemistyka zostały przeniesio-
ne z Uniwersytetu Pekińskiego do ówczesnego Pekińskiego Instytutu Rusycystyki, 
w którym stworzono Wydział Języka Polskiego i Czeskiego. W lutym 1959 roku z Pe-
kińskiego Instytutu Języków Obcych i Pekińskiego Instytutu Rusycystyki utworzono 
nowy Pekiński Instytut Języków Obcych (później nazwa została zmieniona na Pekiń-
ski Uniwersytet Języków Obcych). Z katedr języka polskiego, czeskiego i rumuńskie-
go utworzono Wydział Języków Polskiego, Czeskiego i Rumuńskiego. Potem założo-
no po kolei na wydziale następujące katedry: języka węgierskiego (1961), bułgarskiego 
(1961), albańskiego (1961) i serbsko-chorwackiego (1963). Ze względu na położenie 
geograficzne i podobne realia polityczne tych krajów w 1961 roku nazwa wydziału 
została zmieniona na Wydział Języków Wschodnioeuropejskich. W 2000 roku, kiedy 
to pojęcie Europy Wschodniej w znaczeniu politycznym znikło już z areny między-
narodowej, nowa katedra – języka fińskiego – dołączyła do wydziału i nazwę znowu 
zmieniono, tym razem na Wydział Języków Europejskich. 21 września 2007 roku, po 
utworzeniu kolejnych kierunków językowych Wydział Języków Europejskich został 
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przekształcony na Wydział Języków i Kultur Europejskich, który obejmuje 21 kierun-
ków językowych. W obecnej chwili wydział ten jest największą instytucją prowadzącą 
dydaktykę i badania naukowe mniej popularnych języków europejskich w Chinach.

Od momentu utworzenia Katedry Polonistyki na Uniwersytecie Pekińskim pra-
cowało w niej do tej pory jedenastu chińskich wykładowców. Według chronologii: 
Xiao Huimin, Cheng Jizhong, Chen Yuanzhi, Wu Yingzeng, Yi Lijun, Ding Wei, Li 
Jintao, Hu Huiqing, Zhao Gang, Mao Yinhui i najmłodsza Li Yinan.

Wśród wyżej wymienionych osób nieoceniony wkład niektórych z nich należy 
szczególnie podkreślić.

Xiao Huimin – założyciel katedry, pierwszy chiński wykładowca. Do dziś nie do 
przecenienia jest jego wkład w rozwój polonistyki w Chinach.

Profesor Cheng Jizhong – wieloletni kierownik Katedry Języka Polskiego; jako 
student pierwszej generacji nie miał okazji studiować w Polsce, natomiast doskonale 
opanował język polski. Pisał o różnych dziedzinach życia społecznego w Polsce. 
W latach 1969–1970 pracował w Chińskim Radiu Międzynarodowym w sekcji pol-
skiej. Wydał między innymi następujące pozycje: Uniwersytet Jagielloński i Ekonomia 
polityczna, kierował opracowaniem pierwszego w historii słownika polsko-chińskie-
go, który niestety z różnych powodów nie doczekał się jeszcze wydania. Za specjal-
ne zasługi w rozwoju polonistyki w Chinach i rozpowszechnianie kultury polskiej 
trzykrotnie dostawał odznaczenia dla zasłużonych dla kultury polskiej, nadawane 
przez prezydenta Polski, MSZ i ministra edukacji.

Profesor Yi Lijun, urodzona 4 grudnia 1934 roku w powiecie Huangang w pro-
wincji Hubei, w roku 1954 po pierwszym roku studiów spędzonych na Wydziale Lite-
ratury Chińskiej Uniwersytetu Wuhan została skierowana na studia w Polsce. W tym 
samym roku wyjechała do Polski, gdzie na Uniwersytecie Warszawskim podjęła studia 
polonistyczne. Ukończyła je w roku 1960, a od 1962 roku zaczęła pracować na PUJO. 
Profesor Yi Lijun w minionych 48 latach położyła niewątpliwe zasługi w rozpowszech-
nianiu literatury polskiej w Chinach. W zakresie pracy naukowej do tej pory opubli-
kowała przeszło 60 artykułów krytycznoliterackich. W swym dorobku translatorskim 
ma profesor Yi Lijun nieporównywalną z nikim liczbę pozycji przekładów literatury 
polskiej. W uznaniu zasług na polu przybliżania Chińczykom polskiego dziedzictwa 
kulturowego otrzymała rozmaite wyróżnienia, między innymi w roku 2000 prezydent 
RP odznaczył ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, zaś w 2004 roku mini-
ster edukacji narodowej i sportu – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Również 
w 2004 roku Zarząd Główny Ogólnochińskiego Stowarzyszenia Tłumaczy uhonoro-
wał Profesor Yi tytułem „Senior Zawodu Tłumacza Literatury Obcej”. W 2007 roku 
otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za „oryginalność 
sposobu prezentacji literatury polskiej w Chinach poprzez heroiczną pracę translator-
ską, wychowanie wielu pokoleń chińskich polonistów i wzorcową działalność organi-
zacyjną w zakresie współpracy naukowej z polskimi ośrodkami akademickimi”. 
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Oprócz wyżej wymienionych przedstawicieli kadry naukowej polonistyki chiń-
skiej bezcenne zasługi położyli także lektorzy z Polski. Od 1954 roku w Katedrze 
Języka Polskiego pracowało około dwudziestu polskich lektorów. Większość z nich 
pochodziła z Uniwersytetu Łódzkiego. Oto oni: Leszek Cyrzyk (1954–1957), Tade-
usz Strumff  (1955–1957), Maria Juraszek (1956–1959), Józef  Rurawski (1957–1958), 
Mieczysław Künstler (1957–1958), Stanisław Kuczera (1957–1958), Irena Krze-
czewska (1957–1959), Halina Rybicka (1959–1961), Tadeusz Dziewisz (1961–1964), 
Tadeusz Jeromin (1964–1967, 1983–1985), Tadeusz Zwierzchowski (1985–1988), 
Bożena Zaorska (1988–1991, 1993–1995), Maria Mączyńska (1991–1993), Lucy-
na Wawrzyńczak (1995–1996), Marcin Wodziński (1996–1998), Artur Stęplewski 
(1998–2000), Agnieszka Jasińska (2000–2005) oraz obecna lektorka Jagna Malejka 
(2005 do dziś). Lektorzy ci świetnie współpracowali z chińskimi kolegami. Pomagali 
w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, między innymi podręczników języka 
polskiego. Wielu z nich stało się przyjaciółmi Chin na całe życie. 

Katedry Języka Polskiego dziś

Będąc jednym z dwóch najstarszych kierunków kształcenia na dzisiejszym Wy-
dziale Języków i Kultur Europejskich, Katedra Języka Polskiego w ciągu ostatniego 
półwiecza wykształciła blisko trzystu chińskich polonistów, większość z nich zwią-
zała całe swoje życie z Polską, działając w dziedzinach dyplomatycznej, gospodar-
czej, kulturowej, edukacyjnej, naukowo-technicznej i innych. 

Katedra Języka Polskiego na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych jest 
obecnie jednym z dwóch miejsc w całych Chinach, w którym prowadzi się dydakty-
kę polonistyczną. Drugim jest Uniwersytet Pedagogiczny w Harbinie, który w 2009 
roku przyjął swoją pierwszą grupę studentów ze specjalizacją język polski. 

Tak jak na innych kierunkach w Chinach, studia bakalarskie na polonistyce trwa-
ją 4 lata. Pierwszy i drugi rok nauki stanowią niezbędną bazę dydaktyczną; głównie 
prowadzi się wtedy zajęcia z podstawowej wiedzy o języku polskim i lektorat języka 
polskiego. Prowadzone są takie zajęcia, jak: czytanie lektur, gramatyka języka pol-
skiego, konwersacje i zajęcia audiowizualne. Dla studentów wyższych lat odbywają 
się następujące zajęcia: tłumaczenie ustne, czytanie wybranych utworów literackich, 
historia i kultura Polski, wybór tekstów z prasy polskiej, pisanie itp. Poza przed-
miotami związanymi ze specjalizacją studenci muszą jeszcze zebrać odpowiednią 
liczbę punktów z innych fakultatywnych przedmiotów. Po studiach zakończonych 
obroną pracy studenci uzyskują tytuł licencjata. Od roku 1954 Katedra Polonistyki 
wykształciła 273 absolwentów.

Katedra otworzyła studia magisterskie dopiero w 1990 roku, mimo że już w 1983 
roku Państwowy Komitet ds. Tytułów Naukowych przyznał jej prawo kształcenia 
na poziomie magisterskim. Studia magisterskie trwają 2,5 roku. Od 1990 roku po-
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lonistyka przyjęła 13 osób na studia magisterskie, z czego 8 skończyło studia z ty-
tułem magistra.

W roku 1998 Katedra Języka Polskiego została uprawniona przez Państwowy 
Komitet ds. Stopni Naukowych do rekrutacji doktorantów i w 1999 roku przyjęła 
pierwsze dwie osoby na studia doktoranckie. Profesor Yi Lijun jest pierwszym i jak 
do tej pory jedynym promotorem doktorantów z tej katedry. Do chwili obecnej 
wypromowała już trzech doktorów. 

Między Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych a Uniwersytetem Warszaw-
skim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem 
Gdańskim istnieją umowy o współpracy międzyuczelnianej. W ostatnich latach wy-
miany między katedrą PUJO a polskimi wyższymi uczelniami są bardzo ożywione. 
Katedra często ma okazję gościć u siebie profesorów, dziekanów i rektorów pol-
skich uczelni, a również jej pracownicy dość często też jeżdżą do Polski na różne 
konferencje, wykłady, uroczystości itp. 

Katedra Języka Polskiego PUJO od samego początku swego istnienia jest świa-
doma, że pełni nie tylko funkcję instytucji prowadzącej dydaktykę i badania nauko-
we, ale jest także centrum promocji kultury polskiej. Doskonale współpracuje z Am-
basadą RP w Pekinie. Pomaga organizować imprezy sprzyjające rozpowszechnianiu 
kultury polskiej w Chinach. Można wymienić kilka z nich: konferencja z okazji dwu-
setnej rocznicy urodzin A. Mickiewicza (1998), konferencja poświęcona twórczości 
Władysława Reymonta (2000), wieczór poezji Mickiewiczowskiej (2005), Dni Kul-
tury Polskiej (2006), wieczór poezji Herberta (2008) i wiele innych.

Summary

55 yearS oF poliSh lanGuaGe StudieS in china 

In 2009 we celebrated 55th anniversary of  Polish language studies in China. Their his-
tory is presented in this article. The author emphasizes that first contacts between Polish 
and Chinese nations date back to ancient times – the twelfth century, when Benedykt Polak, 
papal legate, visited capital of  Mongolian Empire and met with Great Khan. As another 
notable Polish link the author recalls a large Polish diaspora established in Harbin. The com-
munity had its church, its own shops and businesses and at least three schools.

The first group of  scholarship beneficiaries was sent to study in Poland in 1950. Among 
them there was Xiao Huimin who, after returning to China became the first teacher of  
Polish language. In 1954 a department of  Polish language studies was set up and Xiao Hu-
imin became its first lecturer. The article presents history of  Polish studies in China until 
present day. The article outlines also silhouettes of  lecturers (Polish and Chinese) and their 
contribution to Polish-Chinese cooperation.



Jagna Malejka

baranek wśród Smoków, czyli o moJeJ pracy  
na lektoracie Języka polSkieGo w pekinie

Artykuł ten nie ma charakteru naukowego, jest jedynie sumą doświadczeń, jakie 
zdobyłam, pracując przez pięć lat w kraju tak innym od mojej ojczyzny. Doświad-
czeń zarówno zawodowych – nauczanie języka polskiego i kultury polskiej studen-
tów chińskich, jak i tych niezwiązanych bezpośrednio z pracą, jednakże dających 
dużo wiedzy o tym kraju, jego mieszkańcach, ich zwyczajach, mentalności, życiu 
codziennym. Doświadczeń świata, który jak każdy inny ma odbicie w języku i pro-
jektuje się na nauczany język obcy, w tym wypadku polski. Lektorzy uczący grupy 
Chińczyków także w Polsce stykają się czasem z problemami, jakich wcześniej nie 
znali. Pomijam tu same trudności związane z opanowaniem przez studentów chiń-
skich języka polskiego, choć są one niemałe. Dużo trudniejsze może być, nawet dla 
doświadczonego lektora, poradzenie sobie z ich mentalnością, sposobem pracy, me-
todami uczenia się, reakcjami, zachowaniem w różnych sytuacjach, odmiennością. 
Mam nadzieję, że przynajmniej w małym stopniu uda mi się przybliżyć specyfikę 
pracy ze studentami chińskimi, pomóc zrozumieć ich i ich problemy, jakie napoty-
kają, ucząc się języka polskiego i polskiego świata.

Na początku wyjaśnię tytuł artykułu, gdyż nie ma on nieść ze sobą negatywnych 
skojarzeń, a prawdopodobnie – w pierwszym momencie – mógłby, zważywszy na 
zupełnie różne konotacje słowa smok w kulturze polskiej i w kulturze chińskiej1. 
Jak podaje Władysław Kopaliński w Słowniku mitów i tradycji kultury, średniowieczny 
smok europejski był symbolem grzechu i pogaństwa, „kumulował w sobie wszelkie 
zło, a jego głównym zadaniem życiowym było zostać zabitym przez św. Jerzego 
albo przez jakiegoś innego świętego czy bohatera, jak Beowulf  czy Sigurd”2.

W naszej kulturze magicznej smoki zjadają owce, ale ja – tytułowy Baranek – 
nie czułam się nigdy niczym zagrożona. Wręcz przeciwnie, zawsze czułam się tu 

1 Chińska owieczka to podobnie jak polska symbol posłuszeństwa i łagodności. Ciekawe jest 
to, że chiński wyraz yang oznacza owcę, barana, ale także kozę.

2 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, wyd. nowe poprawione, Warszawa 2003, 
s. 1202.
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– wśród ludzi, którzy sami siebie nazywają potomkami smoka – bezpiecznie i pew-
nie, zewsząd otaczały mnie życzliwość i sympatia. Jakie są więc chińskie smoki? 
To stworzenia przyjazne ludziom; smok to także symbol władzy cesarskiej i jedno 
z dwunastu zwierząt w chińskim horoskopie. Jak podaje dalej Kopaliński: „Smoki 
mitologii chińskiej i japońskiej to zwierzęta o całkiem odmiennym charakterze: na 
ogół dobroczynne a potężne duchy powietrza, morza i ziemi, w znacznym stopniu 
odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie zjawisk przyrody”3. Smok jest też 
według pewnych legend praprzodkiem całego ludu chińskiego4. 

W przeprowadzonej na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych ankiecie, na 
podstawie której badałam autostereotyp mieszkańców Państwa Środka, zadałam 
między innymi pytanie o inne nazwy określające Chińczyków. Ankietowani studenci 
nie mieli wątpliwości; większość respondentów wymieniła trzy określenia: potom-
kowie smoka, potomkowie cesarzy Yan i Huang oraz córki i synowie Hua Xia. Pierwsza 
nazwa wywodzi się z przekonania, że wszyscy Chińczycy pochodzą od mitycznego, 
magicznego, cesarskiego praprzodka. Druga nazwa jest związana z cesarzami Yan 
i Huang – legendarnymi pierwszymi władcami, a trzecia – synowie i córki Hua Xia – 
odnosi się do dwóch pradawnych plemion, od których wszystko się zaczęło5.

Baranek to oczywiście ja, Jagna Malejka, Polka, lektorka na Pekińskim Uniwer-
sytecie Języków Obcych. Ale też tylko ja, a nie każdy lektor. Dlaczego „Baranek”? 
Takie imię nadali mi moi pierwsi studenci, obecnie absolwenci, i do dziś go uży-
wają. Imiona dla Chińczyków są bardzo ważne, mają one znaczenia, często bardzo 
piękne6. Moich studentów bardzo zdziwiło to, że do znaczeń polskich imion nie 
przywiązujemy większej wagi, często nawet ich nie znamy. Obcokrajowiec przy-
jeżdżający do Chin bardzo szybko „otrzymuje” nowe chińskie imię. Działa to też 
w drugą stronę – Chińczycy uczący się jakiegoś języka obcego przybierają imiona 
z tego języka. Tak więc na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych spotykamy 
chińskich studentów o imionach: angielskich, niemieckich, francuskich, węgier-
skich, arabskich, rosyjskich, słowackich, słoweńskich i wielu innych7. Także wszyscy 
pracownicy i studenci polonistyki pekińskiej mają swoje polskie imiona, nadawa-
ne im zaraz na początku nauki. Ma to, moim zdaniem, niewątpliwe zalety. Przede 

3 Ibidem.
4 Zob. M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Warszawa 2007, s. 297.
5 Więcej na ten temat w artykule: J. Malejka, Potomkowie smoka o sobie samych, czyli o autostereotypie 

Chińczyków, [w:] „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 1, s. 207-225.
6 Tak wyjaśniła mi znaczenie swojego imienia jedna ze studentek (pisownia oryginalna): „Moje 

imię nie ma specjalnego znaczenia. Yun (云) oznacza chmurę, i Tong (彤) oznacza kolor czer-
wony. Więc razem ta dwójka znaków ma znaczenie „czerwona chmura”. Tata mi powiedział, że 
kiedy urodziłam się, widział na niebie czerwone chmury, myśląc, że to jest symbolem szczęścia, 
i dał mi to imię”. Inna studentka to 俣 (Yu), co znaczy wysoka i ładna. 

7 Na PUJO nauczanych jest w chwili obecnej 45 języków.
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wszystkim przez ten swoisty „chrzest” studenci od razu czują się bardziej związani 
z nowym językiem. Nie bez znaczenia jest też fakt, że chińskie imiona są bardzo 
trudne do wymówienia dla całej reszty świata; od początku więc ułatwiony jest kon-
takt lektora z grupą, a później jest to ułatwienie dla wszystkich, którzy kontaktują 
się z tłumaczami, pracownikami firm itp. Spotkałam się z opinią, że takie nadawanie 
imion nie jest dobre, że niejako „odbiera” tożsamość danej osobie. Osobiście jednak 
się z tym nie zgadzam. Po kilkuletnim doświadczeniu uważam, że jest to po pros tu 
dodatkowe narzędzie w procesie dydaktycznym, niewyrządzające nikomu żadnej 
szkody. Jak pisze Anna Wierzbicka, imiona i różne ich formy należą do wachlarza 
możliwości oferowanych przez język i zależy od nich między innymi styl stosunków 
międzyludzkich8. Dlaczego nie podać tych możliwości w naturalny sposób? Polskie 
imiona często są trudne fonetycznie, więc można je wykorzystać do ćwiczenia wy-
mowy. Jak w łatwiejszy sposób nauczyć studentów tak kłopotliwego przypadka, jak 
wołacz? Janku, Wiktorze, Justyno, Wiolu – tak zwracam się do moich studentów. 
A tak powszechne w naszym języku zdrobnienia – Małgosia, Gosia, Gośka, Joasia, 
Asia, Aśka, Janek, Jaś, Szymonek, Szymek, Szymuś – czy nie łatwiej ich nauczyć, 
wciąż ich używając, niż każąc wkuwać skomplikowany system morfologiczny? 

Jak zostałam „Barankiem”? Po pierwsze, moje imię przypomina nieco fonicznie 
chińskie słowo yang (baran, owca), do tego mam naturalnie kręcone włosy, co wśród 
moich studentów o zupełnie prostych włosach budziło pewną fascynację i kojarzy-
ło się ze wspomnianym zwierzęciem. Do słowa yang dodano xiao, co znaczy „mały” 
i tak powstała Xiao Yang, po polsku Baranek (właśnie tej polskiej wersji używali moi 
studenci). 

W tym miejscu poruszę kwestię zwracania się do studentów po imieniu, a także 
tego, że oni mówią po imieniu do mnie, co w naszej tradycji uniwersyteckiej jest nie 
do pomyślenia. Na ten temat również słyszałam sporo krytycznych uwag, z wieloma 
trudno się nie zgodzić, ale uważam, że jest tyle samo „za”, ile „przeciw”. Na przy-
kład, gdy zwracam się do studentów po imieniu, częściej, siłą rzeczy, są to zachowa-
nia językowe właściwe dla kontaktu nieoficjalnego. Z jednej strony może to później 
spowodować niezręczne sytuacje, gdy studenci będą musieli znaleźć się językowo 
w kontakcie oficjalnym. Oczywiście znają formy oficjalne, ale używają ich rzadziej. 
Z drugiej strony mam większe możliwości stosowania wspomnianych zdrobnień, 
wołacza i form drugiej osoby (zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej) itd. Czy 
nie jest to spoufalanie się ze studentami? W tych warunkach nie. Nigdy nie żałowa-
łam tej decyzji i nigdy nie poczułam, żeby którykolwiek z moich studentów próbo-
wał przekroczyć granicę. W Chinach szacunek dla nauczyciela jest tak wielki, że per 
ty nie jest w stanie zaszkodzić. W tradycji konfucjańskiej jest pięć głównych filarów 

8 Por. A. Wierzbicka, Podwójne życie człowieka dwujęzycznego, [w:] Język polski w świecie, pod red. 
W. Miodunki, Warszawa–Kraków 1990, s. 71-73.
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życia człowieka: niebo, ziemia, ojciec, matka, nauczyciel. Chińczycy mają też piękne 
przysłowie: Jeżeli ktoś był twoim nauczycielem jeden dzień, zostaje ojcem na całe życie.

Kiedy przyjechałam do Chin, miałam już za sobą spore doświadczenie w na-
uczaniu języka polskiego jako obcego – przez siedem lat uczyłam cudzoziemców 
w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Moimi 
studentami były jednak głównie osoby posługujące się językami indoeuropejskimi, 
a nawet w dużej części Słowianie. Zdarzali się też oczywiście studenci z Chin, Japo-
nii, Korei i innych odmiennych kulturowo i językowo krajów, ale były to jednostki, 
które niejako „wtapiały” się w grupę, na swój sposób asymilowały się ze światem, 
w którym przyszło im – choćby na chwilę – żyć. W większości jednak byli to lu-
dzie z mojego zachodniego kręgu kulturowego. Nie zdawałam sobie wówczas do 
końca sprawy, jak wielkie było to ułatwienie. Miałam z moimi studentami wspólne 
korzenie i – mimo oczywistych różnic – wspólną kulturę, wspólną religię, wspólny 
świat. Jedliśmy mniej więcej to samo i w ten sam sposób, słuchaliśmy podobnej 
muzyki, oglądaliśmy te same filmy, znaliśmy te same pozycje z literatury powszech-
nej; w operach, teatrach, filharmoniach czekały na nas podobne, a nawet te same 
przedstawienia, tak samo spędzaliśmy wolny czas. Mieliśmy zbliżony model rodziny, 
kształciliśmy się w podobnych systemach edukacji i kształtowaliśmy się w zbliżonych 
systemach społecznych, żyliśmy w światach o podobnych hierarchiach i stosunkach 
międzyludzkich. Wreszcie, mieliśmy podobny arsenał min, ruchów, gestów9, uśmie-
chów i sposobów flirtowania. Mówiliśmy tylko innymi językami, ale – jak się w koń-
cu okazało – nie tak bardzo różnymi. Było mnóstwo skojarzeń, podobieństw, kon-
tekstów. Słowa o tej samej etymologii, internacjonalizmy, analogie we frazeologii10. 
Przecież „(...) w swej istocie polskość nie jest niczym innym jak narodową odmianą 
szerszego, cywilizacyjnego zjawiska. Trzeba więc przyjąć, zwłaszcza tu, w Europie, 
że nie istnieje czystość którejkolwiek kultury narodowej”11.

Natomiast gdy zaczynamy uczyć języka polskiego i kultury polskiej poza Europą 
(a dokładnie rzecz ujmując – poza zachodnim kręgiem kulturowym), sytuacja zde-
cydowanie się zmienia. W przypadku Chin przede wszystkim uczymy języka z obcej 
i dalekiej rodziny językowej, w związku z czym z jednej strony musimy pokonać 
ogromne różnice, jakie istnieją pomiędzy systemami (fonologicznymi, morfologicz-
nymi, składniowymi), z drugiej strony w nauczanym języku polskim pojawiają się 

9 O gestach zob. B. Morcinek, Gesty po polsku i po japońsku – komunikacja niewerbalna w procesie 
nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Studia polonistyczne w Azji, Seul 2007, s. 137-157.

10 Por. J. Malejka, Na głęboką wodę – o zaletach (i wadach) komunikowania się z Chińczykami wyłącznie 
po polsku, [w:] Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia. Rocznik 2009. Międzynarodowa 
Konferencja Akademicka w Tokio, Tokio 2010, s. 167-177. 

11 Zob. P. Garncarek, Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego – próba definicji, [w:] Nauczanie 
języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzyna-
rodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. P. Garncarka, Warszawa 2005, s. 18.
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silne projekcje językowo-kulturowe z języka chińskiego. Poniżej postaram się przy-
bliżyć kilka problemów dydaktycznych, jakie wystąpiły podczas mojej pracy na lek-
toracie w Chinach, a które mogą też napotkać lektorzy języka polskiego pracujący 
z chińskimi studentami w Polsce. 

W tym miejscu chciałabym położyć większy nacisk na różnice kulturowe mające 
odbicie w języku, dlatego, jeśli chodzi o kwestię opanowania systemu, to wspom-
nę tylko o nauczaniu wymowy i fleksji jako najbardziej obrazowych. Opanowanie 
polskiej fonetyki nie stanowi dla studentów chińskich tak dużego problemu, jak 
mogłoby się wydawać, albowiem wymowa głosek, a konkretnie spółgłosek chiń-
skich i polskich jest dosyć zbliżona. W języku chińskim istnieje 21 spółgłosek, które 
otwierają sylaby oraz 38 samogłosek czy też połączeń samogłoskowych, których 
kombinacja daje ponad 400 podstawowych sylab we współczesnym języku chiń-
skim12. Polskie samogłoski także nie sprawiają większych kłopotów, dlatego też ta 
sprawność językowa jest opanowywana przez Chińczyków stosunkowo szybko. 
W systemie konsonantycznym studenci chińscy mają największy problem z dwie-
ma parami głosek, są to: [w] : [ł] oraz [r] : [l]. Głoski podobnej do naszego [r] nie 
ma w języku chińskim, istnieje głoska [l] bardzo zbliżona do naszego [l], jednak 
dla Chińczyków opozycja [r] i [l] nie jest opozycją fonologiczną. Wyrazy takie, jak: 
rak – lak, kura – kula, rektor – lektor, brzmią dla nich identycznie. Po systematycz-
nych ćwiczeniach potrafią wymówić [r], natomiast długo nie słyszą tej różnicy, co 
jest widoczne na przykład w dyktandach. Głoski [w] i [ł] Chińczycy – zwłaszcza 
ci z północnej części kraju – wymawiają identycznie. Obserwując ich sposób ar-
tykulacji, można zauważyć, że wymawiają oni swoją głoskę w/ł, układając wargi 
w sposób pośredni między naszym ułożeniem przy wymawianiu [w] i [ł]. Również 
ta para dźwięków nie tworzy opozycji fonologicznej, więc słowa, takie jak wódka 
i łódka często brzmią identycznie.

Dużo większym problemem dla Chińczyków jest polska fleksja. Wyrazy w języku 
chińskim nie odmieniają się w ogóle, dlatego też przyswojenie polskich deklinacji 
i koniugacji stanowi bardzo duże wyzwanie. Studenci chińscy wprawdzie opanowu-
ją doskonale odpowiednie końcówki (testy gramatyczne piszą niemal bezbłędnie), 
natomiast problem stanowi zastosowanie odmiany w samodzielnie tworzonych wy-
powiedziach – zarówno ustnych, jak i pisemnych. Odmiana wyrazów jest dla nich 
czymś tak nienaturalnym w języku, jak dla nas tony; opanowanie tej sprawności 
zajmuje bardzo dużo czasu, wymaga systematyczności i ciągłych ćwiczeń. Nacisk 
należy tu położyć na ćwiczenia komunikacyjne, gdyż, jak wspomniałam, ćwiczenia 
gramatyczne wykonują prawidłowo; konieczne jest komponowanie ćwiczeń komuni-
kacyjnych w taki sposób, by studenci mieli możliwość ciągłego powtarzania struktur 
gramatycznych. Można to pokazać na przykładzie narzędnika. Rozmawiamy o po-

12 Na podstawie: Practical Chinese Reader. Elementary course. Book I, Beijing 1989, s. 5-6.
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dróżowaniu: jadę samochodem, metrem, tramwajem, pociągiem, autobusem; lecę sa-
molotem, balonem, rakietą; płynę statkiem, łodzią, żaglówką; idę drogą, ulicą, alejką. 
Rozmawiamy o jedzeniu: jem pizzę z szynką, serem, pieczarkami, mięsem; kanapkę 
z masłem, dżemem, miodem, kiełbasą; piję herbatę z cukrem, cytryną, mlekiem itd. 

Jednak nauka języka obcego nie polega tylko na opanowaniu systemu, choć jest 
to bardzo ważne. Jak wspomniałam, nauczanie języka polskiego w tak odmiennym 
jak chiński kręgu kulturowym niesie ze sobą dużo ciekawych, zaskakujących nie-
raz obserwacji dotyczących zachowań związanych chociażby z jedzeniem, ubiorem, 
gestami, sposobami spędzania wolnego czasu, obchodzeniem świąt i uroczystości, 
relacjami rodzinnymi i społecznymi, grzecznością i kulturą osobistą. Zwłaszcza na 
te ostatnie dwa aspekty chciałabym zwrócić uwagę, ponieważ to, co u nas jest nie-
grzeczne czy niekulturalne, wcale nie musi być takie w Chinach. Zaakceptowanie 
tych różnic staje się konieczne, jeżeli chcemy cieszyć się z pobytu w tym kraju; za-
daniem jest uświadomienie studentom, że niektóre zachowania są w naszym kraju 
niedopuszczalne. Ta świadomość z kolei pozwoli im dobrze czuć się w Polsce. Mał-
gorzata Marcjanik pisze: „Niejęzykowa grzeczność tła może dotyczyć zachowań 
powszechnie nieakceptowanych – takich, które każdy dobrze wychowany Polak od-
biera jako zachowania w złym stylu, świadczące o braku obycia, kultury, kindersz-
tuby”13. Lektor powinien przekazać studentom, co jest nieakceptowane w Polsce, 
pamiętając jednak o tym, żeby nikogo nie obrazić, utożsamiając odmienność kultury 
z brakiem tejże. 

Poniżej opiszę kilka najciekawszych sytuacji, jakie pojawiły się podczas lekcji czy 
też w czasie pozalekcyjnym, który spędzałam ze swoimi studentami.

Najbardziej chyba dla nas zaskakujący jest stosunek Chińczyków do jedzenia. 
Żywność uważają oni za swoje niebo. Jest ich kulturą, bogactwem, istotą życia, gwa-
rancją zdrowia, relaksem14. O wszystkim można porozmawiać i wszystko załatwić 
przy stole. Każda okazja jest dobra, by zjeść coś smacznego i w miłym towarzys-
twie. Chińczyk na powitanie nie zapyta się, jak się czujesz czy co słychać, tylko czy 
już jadłeś. Studenci, mimo że znają zwroty: jak się masz?, co u ciebie?, jak się pan/pani 
ma?, pytają: czy już jadłeś? Wynikają z tego czasem zabawne sytuacje, ponieważ Euro-
pejczyk takie pytanie potraktuje raczej jako propozycję, a nie grzecznościowy zwrot. 
Poza tym Chińczycy nie tylko spożywają zupełnie inne potrawy niż my, ale też robią 
to w zupełnie inny sposób. I nie mam tu na myśli tylko jedzenia pałeczkami czy na-
zywania potraw, które nam są nieznane. Chińczyk na przykład pije zupę i je mleko, 
a nie na odwrót, więc początkujący studenci w taki sposób mówią o swoich posił-
kach. Ryż czy specjalne bułki, które spożywa się do posiłku obok mięs, ryb i wa-

13 M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2008, s. 17.
14 Takich odpowiedzi udzielali mi chińscy studenci we wspomnianej wyżej ankiecie (por. J. 

Malejka, Potomkowie smoka...).
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rzyw, są nazywane „głównym jedzeniem”, nie dodatkiem. Zupę podaje się na koń-
cu, toteż studenci mają problem ze zrozumieniem polskiego jadłospisu, w którym 
jest napisane „pierwsze danie”. Chleb jest rodzajem przekąski, ciastka i kupuje się 
go w cukierni15. Inne też są pory posiłków; śniadanie je się bardzo wcześnie, obiad 
jest w samo południe. Chińscy studenci nie potrafią zrozumieć, jak Polacy mogą 
jeść dopiero po powrocie do domu i chodzić cały dzień głodni. Pamiętam sytuację, 
która miała miejsce wkrótce po moim przyjeździe do Pekinu. Starosta grupy popro-
sił mnie pewnego dnia, żebym skróciła ostatnie zajęcia, które trwały do 12.00, po-
nieważ mają zebranie. Na pytanie, o której mają zebranie, otrzymałam odpowiedź, 
że o 13.00, ale muszą jeszcze zjeść obiad. Czy możemy sobie wyobrazić coś takiego 
na polskiej uczelni?

W Chinach nikt się specjalnie też nie przejmuje, gdy podczas posiłku coś spadnie 
na stół czy na podłogę. Wręcz przeciwnie, znaczy to, że smakowało. Ości z ryby czy 
kości z kurczaka nie należy odkładać na własny czysty talerzyk tylko na stół. Dla 
przybysza z Zachodu może to być szokujące, ale tu musi się do tego przyzwyczaić. 
Lektor natomiast musi uświadomić studentom, że takie zachowanie w Polsce jest 
niewłaściwe, ale raczej nie powinien wymagać, by tak zachowywali się w Chinach.

Kolejna rzecz, która nas może zdziwić, to ubiór i to, co on obrazuje. Co zo-
baczyłam po przyjeździe do Pekinu? Ogólnie bardzo dobrze, „po europejsku”, 
ubranych Chińczyków, ale... coś było nie tak, coś zakłócało mój odbiór. Podobnie, 
a jednak inaczej. Wszystko ozdobione ponad miarę koralikami, cekinami, hafcikami 
(ponad miarę w naszym rozumieniu). Do telefonów komórkowych dopięte róż-
norakie gadżety. Kolorowe, błyszczące. Moje studentki, dziewiętnasto-, dwudzie-
sto-, dwudziestoparolatki noszą sweterki czy bluzki z emblematem „Hello Kitty”, 
naklejają na zeszyty zdjęcia idoli. Na początku nie mogłam tego zrozumieć. Sama 
skończyłam studia dziesięć lat temu, po studiach jako asystentka prowadziłam za-
jęcia ze studentami polskimi – polskie dziewiętnastolatki, nie mówiąc o dwudzie-
stoparolatkach, to kobiety, chińskie to dziewczynki. Nie opisuję tych spostrzeżeń, 
by w jakikolwiek sposób je deprecjonować czy wyśmiewać. Jest to po prostu część 
kultury, z której trzeba sobie zdawać sprawę. Kultury odwiecznej w nowej postaci. 
Rozpoczynając pracę z chińskimi studentami, musimy mieć świadomość, że zostali 
wychowani inaczej, zostawiono im więcej czasu na dojrzewanie i są – w porównaniu 
ze swoimi rówieśnikami z Zachodu – może i dziecinni, natomiast w podejściu do 
pracy i nauki przejawiają dużo większą odpowiedzialność i determinację. 

Jest jeszcze jedna kwestia związana z ubiorem, a powiązana z nauczaniem kul-
tury. Można to zaobserwować coraz częściej, ale jednak wciąż rzadko – mianowicie 
dostosowanie ubioru do okazji. Nie należy się spodziewać, że student przyjdzie na 

15 O lekcjach poświęconych kuchni na lektoracie w Japonii zob. B. Morcinek, Tłumaczenie kultur 
– oswajanie kultur? Kilka uwag o kuchni, [w:] Spotkania polonistyk trzech krajów..., s. 187-194.
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egzamin w czymś innym niż na zajęcia. To samo dotyczy wyjścia do teatru, opery, 
na uroczystą kolację czy nawet wesele. Trzeba ich tego nauczyć przede wszystkim 
po to, żeby nie byli narażeni w Polsce na ostracyzm. Należy jednak pamiętać, że tutaj 
nie jest to zachowanie niestosowne. 

Świat, który widzą Chińczycy przez pryzmat własnego języka, odbija się ciągle 
w języku polskim. Przykładem mogą tu być też nazwy członków rodziny. W języku 
chińskim inne słowa określają dziadka ze strony ojca, a inne ze strony matki; po-
dobnie jest z babciami. Inaczej nazywa się starszego brata ojca, a inaczej młodszego 
brata ojca, inaczej braci matki, inaczej siostry obojga rodziców. Język chiński ma 
osobne określenia na teściową – matkę męża i teściową – matkę żony, tak samo jest 
w przypadku teściów. Odrębne nazwy istnieją też dla wnucząt w zależności czy są 
dziećmi córki, czy syna, a także inne dla sióstr i braci – w zależności od starszeń-
stwa16. Ta mnogość form powinna właściwie ułatwić naukę języka polskiego, w któ-
rym jest ich znacznie mniej, jednak jest to pozorne – studenci nie potrafią przez to 
zawężenie opowiedzieć o swoim świecie.

Kolejny przykład to relacje przestrzenne. Chińczycy do ich opisywania prze-
ważnie używają kierunków świata: północ, południe, wschód, zachód. Chińczycy 
mówiący po polsku również posiłkują się tymi formami do opisywania przestrzeni, 
usytuowania miejsc. Mówią na przykład: „Mój akademik znajduje się na południe od 
stołówki”. Występuje dodatkowo jeszcze jedna różnica, w określaniu kierunku, na 
przykład północno-wschodni, północno-zachodni, najpierw wymieniają kierunek 
wschodni i zachodni, czyli mówią: „wschodnio-północny”, „zachodnio-północny” 
itd. Trzeba przyznać, że w momencie, kiedy się Polak z tym oswoi, życie staje się 
wygodniejsze – o wiele łatwiej jest poruszać się po chińskich miastach.

Problemem dla chińskich studentów dosyć długo pozostaje nauczenie się pol-
skich nazw dni tygodnia i miesięcy. Po chińsku poniedziałek to po prostu „pierwszy 
dzień tygodnia”, wtorek to „drugi dzień tygodnia”, środa „trzeci dzień tygodnia” 
itd. (wyjątek stanowi tylko niedziela). Z miesiącami sprawa wygląda podobnie – sty-
czeń to „pierwszy miesiąc”, luty – „drugi miesiąc” i tak do grudnia, czyli „dwunas-
tego miesiąca”.

Chińczycy już od dawna stosują europejski system miar i wag, jednak równolegle 
używają tradycyjnego systemu. Widoczne jest to zwłaszcza podczas zakupów, kiedy 
to podstawową jednostką jest 1 jin (0,5 kg). Inaczej też studenci mówią o swoim 
ciężarze ciała. Na pytanie „Ile ważysz?” słyszymy odpowiedź „sto dwadzieścia”, co 
w pierwszym momencie nas szokuje, ponieważ Chińczycy w większości są bardzo 
szczupli. Zawsze podają swój wzrost w centymetrach (nie używają konstrukcji typu 
‘metr siedemdziesiąt), a dioptrie w setkach.

16 Więcej na ten temat piszę w artykule poświęconym formom adresatywnym w języku chiń-
skim i polskim (w przygotowaniu).
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Gesty obrazujące liczby
Źródło: Obrazkowy słownik języka chińskiego, przeł. Zhao Gang, K. Achinger (w druku).

Na koniec wspomnę jeszcze o liczbach, które bardzo wyraźnie obrazują różnice 
pomiędzy naszym i chińskim widzeniem świata. Różnice te widoczne są od samego 
początku17. Inne są gesty obrazujące liczby (rysunek), inny jest też system zapi-
su cyfr. Problem pojawia się przy liczbach wielocyfrowych. Dziesięć tysięcy to po 
chińsku jeden wan (一万), milion to sto wan (一百万), dziesięć milionów to tysiąc 
wan (一千万), a sto milionów to jeden yi (一亿). Przeliczanie liczb sprawia problem 
chińskim polonistom nawet po wielu latach pracy z językiem polskim. Chińczycy 
zapisują ręcznie cyfry też inaczej niż my, dlatego nauczenie studentów tego zapisu 
jest również jednym z zadań dydaktycznych.

Wyjeżdżając do Chin pięć lat temu, zdawałam sobie sprawę z tego, że przyjdzie 
mi żyć w zupełnie odmiennej kulturze i innym świecie. Nie przypuszczałam jed-

17 Wspominałam o tym wcześniej w artykule pt. Na głęboką wodę..., s. 173, 175.
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nak, że świat ten aż tak mnie pochłonie, tak mnie zafascynuje. Doświadczanie Chin 
i oswajanie tej kultury nauczyło mnie wyrozumiałości, tolerancji i pokory. Nie twier-
dzę zatem, że je poznałam. Ryszard Kapuściński w Podróżach z Herodotem pisał:

Z Chin, podobnie jak z Indii, wyjeżdżałem z poczuciem straty, ale jednocześnie było 
w tym coś ze świadomej ucieczki. Musiałem uciekać, ponieważ zetknięcie z nowym, nie-
znanym mi dotąd światem zaczynało wciągać mnie w jego orbitę, całkowicie wchłaniać, 
maniacko opanowywać i uzależniać. Od razu ogarnęła mnie fascynacja, paląca chęć po-
znania, całkowitego pogrążenia się, rozpłynięcia, utożsamienia. Jakbym się tam urodził 
i wychował, tam zaczynał żyć. Natychmiast chciałem uczyć się języka, chciałem przeczy-
tać masę książek na temat, poznać każdy zakamarek nieznanej mi ziemi18.

Chiny wciągają, opanowują i uzależniają, ale ja nie chcę z nich uciekać. Opuszczę 
je spokojnie ze świadomością, jak wiele mi dały.

Summary

a lamb amonG draGonS, about my work aS poliSh lecturer in beiJinG

The article recounts the author’s experiences she gained working for five years in China 
as a teacher of  Polish language and culture. She provides a meaningful account of  the host 
country, its people, customs, mentality and their way of  life. In reference to the title, the 
article explains associations with symbol of  dragons that differs in Polish and Chinese cul-
ture. Chinese people are often called “offspring of  dragons”, which has favorable meaning. 
Dragons in China are protective and good spirits. 

The author discusses differences between Polish and Chinese people with emphasis on 
the use of  names in the Middle Kingdom, where each name is very individual and has differ-
ent meaning. She describes custom of  giving Chinese names to foreigners coming to China, 
as well as naming Chinese people with names that derive their origin from the language they 
learn. Cultural differencies such as these move the author to argue for open-mindedness 
and advocate the necessity of  learning from each other. Above all it is important to show 
tolerance, not to require from Chinese people who learn our culture to implement its rules 
in their country to their every-day lives.

18 R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2007, s. 72.
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między Słowami – o literaturze i Języku  
Jako narzędziu poznawania i promowania kultury

Ostatnie lata były intensywnym okresem w relacjach polskich mediów na temat 
Chin. Pisano nie tylko o Olimpiadzie w Pekinie, wydarzeniach w Tybecie czy póź-
niejszych protestach w Xingjiangu. Dla sinologów ważnym sygnałem było pojawie-
nie się informacji dotyczących obecności polskich książek na Międzynarodowych 
Targach Książki w Pekinie i Taibei1, wydaniu w Chinach tłumaczenia Podróży z He-
rodotem Ryszarda Kapuścińskiego oraz Ulicy krokodyli Bruno Schultza. Kilkakrot-
nie Chiny odwiedziła Olga Tokarczuk2. Jesienią delegacja chińska była honorowym 
gościem festiwalu Warszawska Jesień Poezji. Chińczycy byli obecni także podczas 
Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej, który odbył się w Krakowie w czerwcu 
2009 roku. 

W kalendarz 2009 roku wpisało się jeszcze jedno ważne wydarzenie. W grudniu 
w Polsce gościł wybitny polonista, prof. Zhang Zhenhui. 

Widoczne na horyzoncie przyszłe wydarzenia, jak udział Polski w Shanghai 
Expo 2010, obchody Roku Chopinowskiego w Chinach, otwarcie Instytutu Polskie-
go w Pekinie pozwalają wierzyć, że dobre wiadomości dla polskiej sinologii i współ-
pracy kulturalnej nie skończą się wraz z nastaniem kolejnego roku. 

Pierwsze kroki – fundamenty wymiany i współpracy kulturalnej

Wszelkie działania wspierające współpracę kulturalną pomiędzy państwami, aby 
były skuteczne, muszą przede wszystkim opierać się na co najmniej dwóch z trzech 
niżej wymienionych zasad, tj. bilateralnej współpracy usankcjonowanej umowami, 
wsparciu odpowiednich instytucji państwowych i prywatnych, czynnym uczestnic-
twie środowiska intelektualistów. Nawet przy silnym zaangażowaniu organizacji 

1 Polscy wydawcy własne stoisko po raz pierwszy mieli w 2007 roku, podczas XIV Między-
narodowych Targów Książki w Pekinie. W 2006 roku Polska była gościem honorowym TiBE 
– Międzynarodowych Targów Książki w Taibei. 

2 W 2006 roku w Taibei, w 2007 w Pekinie oraz w 2008 również w Pekinie.
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państwowych, ale bez wsparcia osób prywatnych i intelektualistów utrzymanie, roz-
wój i intensyfikacja współpracy międzynarodowej byłyby niemożliwe. 

Oficjalna współpraca między Polską a Chinami jest datowana od 7 października 
1949 roku, sześć dni po proklamowaniu przez Mao Zedonga Chińskiej Republiki 
Ludowej. Dwa lata później, 3 kwietnia 1951 roku została podpisana pierwsza Umo-
wa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką 
Ludową3. 

Zgodnie z postanowieniami umowy oba kraje miały wspólnie działać na rzecz 
współpracy między instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami kulturalnymi 
i oświatowymi. Dzięki porozumieniu do Chin wyjechali pierwsi stypendyści polscy. 
Do Polski natomiast przyjechali studenci chińscy, obecni tłumacze literatury pol-
skiej. Umowa obowiązywała bez przerwy do początku lat osiemdziesiątych. Okres 
rewolucji kulturalnej spowodował zastój we wzajemnych kontaktach. Został wstrzy-
many system stypendialny, ustała wszelka wymiana kulturalna. Niestabilny politycz-
nie, gospodarczo i społecznie okres w dziejach współczesnej historii Chin był trud-
ną próbą dla żyjących wówczas polonistów. Życie w reedukacyjnych obozach pracy 
oraz zsyłki na wieś uniemożliwiały pracę translatorską. Natomiast polscy sinologo-
wie mogli studiować o Chinach jedynie na podstawie wcześniejszych opracowań, 
bez jakichkolwiek szans na wyjazd do Państwa Środka. Taki stan rzeczy trwał do 
1984 roku. Podpisano wówczas Porozumienie o wymianie kulturalnej i naukowej 
na lata 1985–1986. Uwieńczeniem odnowienia oficjalnych kontaktów kulturalnych 
było podpisanie w Pekinie 30 września 1986 roku Umowy między Rządem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy 
kulturalnej i naukowej4. Treść nowej umowy była bliska postanowieniom pierwsze-
go dokumentu i obowiązuje do dnia dzisiejszego. Od tego momentu w kolejnych 
latach podpisywano porozumienia uzupełniające i poszerzające zakres umowy. 25 
maja 2007 roku w Warszawie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP 
oraz Ministerstwo Kultury ChRL podpisały Protokół o współpracy kulturalnej na 
lata 2007–2011, który zakłada między innymi zorganizowanie przez stronę polską 
w 2008 roku Festiwalu Kultury Polskiej, a przez stronę chińską Festiwalu Kultury 
Chińskiej w 2010 roku. 

Usankcjonowanie mocą rządowych umów i protokołów współpracy kulturalnej 
pozwoliło na sprawniejsze funkcjonowanie wszelkiego rodzaju organizacji wspiera-
jących swoją działalnością wzajemne relacje na gruncie kultury. 

W 2006 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie powstał pierwszy 
w Polsce Instytut Konfucjusza (IK). Do dnia dzisiejszego w Polsce powstały cztery 

3 Umowę ratyfikowano zgodnie z ustawą z dnia 30 października 1951 roku – Dz.U. RP 
z 1951 r. Nr 57, poz. 392.

4 Umowa weszła w życie 18 sierpnia 1988 roku – Dz.U. z 1988 r. Nr 31, poz. 222, 223.
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takie instytuty – poza Krakowem w Opolu, Poznaniu i Wrocławiu. Instytut Kon-
fucjusza to sieć instytucji służących promocji języka i kultury chińskiej na świecie. 
Działalność instytutów skupia się na nauczaniu języka chińskiego. Prowadzą one 
także program stypendialny, umożliwiający studia w Chinach. Instytuty są tworzone 
przez Biuro ds. Promocji Języka Chińskiego przy Chińskim Ministerstwie Edukacji 
we współpracy z uczelniami polskimi. 

Od 2000 roku w Warszawie działa Instytut Adama Mickiewicza (IAM)5. Instytut 
jest rządową instytucją kultury. Został utworzony w celu promowania polskiej kul-
tury na świecie. Instytut Adama Mickiewicza jest nie tylko organizatorem przedsię-
wzięć nastawionych na promocję Polski za granicą, udziela także dotacji na projekty, 
których pomysłodawcami i organizatorami są instytucje pozarządowe i samorządo-
we instytucje kultury. Między innymi dzięki zaproszeniu IAM w grudniu zeszłego 
roku przyjechał do Polski prof. Zhang Zhenhui. Podczas swojej wizyty, poza War-
szawą, odwiedził Gdańsk i Poznań. W Poznaniu gościł w Zakładzie Języków Chin 
i w działającym przy uczelni Instytucie Konfucjusza. Wizyta znakomitego tłumacza 
literatury polskiej była doskonałą okazją dla studentów języka chińskiego i studiów 
sinologicznych do spotkania z czynnym propagatorem rzetelnej wiedzy na temat 
literatury polskiej. 

Chińskich polonistów wspiera także Instytut Książki w Krakowie. Dzięki dota-
cjom przyznawanym w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND udało się 
wydać w Chinach Lalkę Bolesława Prusa, Wybór poezji i esejów Wisławy Szymborskiej, 
Wybór poezji Tadeusza Różewicza oraz O dziele literackim Romana Ingardena tłuma-
czenia prof. Zhang Zhenhui.

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pekinie rozpoczyna swoją 
działalność Instytut Polski6. Można mieć nadzieję, że stała obecność rządowej or-
ganizacji trzymającej pieczę nad działaniami w zakresie wymiany kulturalnej i pro-
mocji naszego kraju w Chinach we współpracy z instytucjami w kraju sprawi, że 
dwustronna współpraca nabierze nowej jakości. 

W dziedzinie wzajemnych relacji istnieje nadal bardzo duże pole do działania. Jest 
potrzeba prowadzenia przemyślanej, dynamicznej polityki w tym zakresie. W sferze 
promocji kultury kraju ważne jest bowiem nie tylko organizowanie imprez i wyda-
rzeń na szczeblu wymiany ministerialnej i instytucjonalnej. Istotę konstruktywnych 
działań stanowi kooperacja osób prywatnych, firm, ludzi zainteresowanych pro-
mocją kultury i instytucji rządowych. Efektywna współpraca powinna się objawiać 
dotarciem do jak najszerszej publiczności, odbiorców zarówno kultury wysokiej, jak 
i masowej. Literatura ma szansę stać się głównym narzędziem promocji Polski za 

5 Pierwotna nazwa Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej Instytut Adama Mic-
kiewicza.

6 Dyrektorem Insytutu Polskiego został dr Maciej Gaca, do niedawna wykładowca na sinolo-
gii UAM oraz dyrektor Instytutu Konfucjusza w Poznaniu. 
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granicą. Słowo pisane stanowi źródło wiedzy na temat historii, kultury, obyczajów. 
Co ważne, dociera bezpośrednio do odbiorcy kultury.

Poprzez działalność wielu znakomitych sinologów Polska, począwszy od XVII 
wieku, poznawała Chiny. Michałowi Boym, prekursorowi polskiej i europejskiej si-
nologii, zawdzięczamy dokładne opracowania dotyczące Chin. Najbardziej znanym 
dziełem jezuity jest wydana w Wiedniu w 1656 roku Flora Sinensis – opracowanie 
pionierskie na ówczesne czasy nie tylko przez wzgląd na zidentyfikowanie roślin lecz-
niczych i flory Chin, ale przede wszystkim dzięki słownikowemu charakterowi pracy. 
Flora Sinensis zawiera chińskie nazwy wraz z ich tłumaczeniem na język łaciński. 

W XIX wieku odnotowano działalność Michała Kleczkowskiego, który jako 
pierwszy Polak wydał w Paryżu w 1876 roku podręcznik do nauki języka chiń-
skiego7. Michał Kleczkowski był związany ze środowiskiem sinologii francuskiej. 
Był wykładowcą języka chińskiego w szkole wyższej École des Langues Orientale 
Vivantes. Podręcznik, pomimo że stworzony przez Polaka, był napisany w języku 
francuskim. 

Sześćdziesiąt lat później Doman Wieluch opracował i wydał Słownik chińsko- 
-polski. W oparciu o Chinese-English Dictionary O.Z. Tsanga stworzył słownik języka 
chińskiego, ale bez znaków chińskich. Spośród 50 tysięcy znaków wyodrębnił 296 
podstawowych komponentów. Każdemu z nich nadał nazwę łacińską. Z przetrans-
ponowanych na alfabet łaciński komponentów tworzył całe znaki w formie zapisu 
literowego. Metoda ta miała pomóc sinologom i uczącym się języka chińskiego 
w pokonaniu bariery, jaką stanowi odmienny od europejskiego system zapisu. Sta-
nisław Schayer tak wówczas pisał o słowniku D. Wielucha: „(...) transcribed, ac-
cording to his method the whole of  the Chinese-English Dictionary of  O.Z. Tsang 
and arranged the whole material alphabetically with Polish equivalents. Whether 
such great pains are paying, will depend on the question if  really all Sinologists 
would like to make use of  Mr. Wieluch’s invention. On this point I am rather scep-
tical. (...) Sinologist will certainly prefer to learn Chinese according to the «old and 
difficult method», at least as long as all the treasures of  Chinese literature will not 
be published in Dr. Wieluch’s Transcription”8. Ostatecznie, jak wiemy, metoda nie 
przyjęła się. 

Do dnia dzisiejszego nie powstał żaden poważny słownik chińsko-polski. Tłu-
macze posiłkują się innymi językami obcymi, co zdecydowanie utrudnia pracę. 
Obecnie komitet redakcyjny złożony z pracowników naukowych z Poznania, Kra-
kowa i Warszawy pod egidą Instytutów Konfucjusza w Poznaniu i Krakowie pracuje 
nad stworzeniem pierwszego liczącego się słownika chińsko-polskiego.

7 M. Kleczkowski, Cours Graduel et Complet De Chinois. Parle et Ecrit, Paryż 1876.
8 „Polski Biuletyn Orientalistyczny” 1937, vol. 1, s. 108-109.
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Wśród kolejnych, ważnych dla rozwoju polskiej sinologii i obustronnych relacji 
nazwisk należy wymienić Jana Wyplera (1890–1965)9, autora jednego z pierwszych 
przekładów literatury chińskiej, w tym czternastowiecznej sztuki Li Xingdao Kredo-
we koło10, wydanej w 1939 roku w Katowicach, tomu opowiadań Małżonek nikczemny 
i inne opowiadania z 1958 roku oraz dramatu Guo Moruo Qu Yuan, przetłumaczone-
go na język niemiecki. 

Profesor Witold Andrzej Jabłoński (1901–1957)11, któremu polska sinologia za-
wdzięcza wiele opracowań na temat Chin12, dokonał przekładu takich chińskich dzieł, 
jak między innymi Niezrównany Pan Czao Tsy-jue Lao She z 1948 roku, Pieśni z Cz’u Ku 
Yuan z 1958 roku, Nan-hua-czen-king, czyli Prawdziwa Księga Południowego Kwiatu Czu-
ang-Tsy wydana w 1953 roku13. Pracy Tadeusza Żbikowskiego (1930–1989) polski 
czytelnik zawdzięcza fragmenty tłumaczenia Wędrówki na Zachód 14, Małpiego Buntu15, 
Dziejów Trzech Królestw16, jak również tłumaczenie jednej z największych ksiąg filo-
zoficznych Chin Lao-tsy. Tao-te-king, czyli Księga drogi i cnoty17. Jerzy Abkowicz i Bog-
dan Góralczyk zaprezentowali chińską literaturę okresu porewolucyjnego. Powieści 
Zielonodrzew18 Zhang Xianlianga i Miasteczko Hibiskus19 Guo Hua otworzyły polskim 

9 Poza tłumaczeniami J. Wypler sam pisał. Inspirowany słownikiem chińsko-polskim Domana 
Wielucha, wydał broszurkę Jak można łatwo nauczyć się po chińsku (Katowice1939). 

10 Chiński tytuł 灰阑记. Sztuka została wystawiona w 1950 roku w Teatrze Młodego Widza 
w Krakowie w reżyserii Władysława Józefa Dobrowolskiego. 

11 Wykształcenie w dziedzinie orientalistyki profesor Jabłoński zdobył na uniwersytecie w Pa-
ryżu, na którym w 1927 roku uzyskał tytuł licencie des lettres. W swojej karierze profesor wykładał 
także literaturę francuską na prestiżowym Uniwersytecie Qinghua w Pekinie, głosił wykłady doty-
czące językoznawstwa porównawczego na Uniwersytecie Yanjing w Pekinie. W latach 1945–1947 
był radcą Ambasady RP w Nankinie. Wykładał także chiński na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Pełnił funkcję kierownika Katedry Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1957 roku objął 
stanowisko dyrektora Instytutu Orientalistycznego. 

12 Na przykład Chiński drzeworyt ludowy (1933), Rozwój i drogi dziejopisarstwa chińskiego (1935), 
Religie Chin (1938, w: Religie Wschodu), Kaligrafia chińska (1951), Z dziejów literatury chińskiej (1956).

13 Dzieło tłumaczone we współpracy z O. Wojtasiewiczem i J. Chmielewskim, nakładem Wy-
dawnictwa PWN, Warszawa 1953. Wcześniej, w 1937 roku, nakładem tygodnika „Kuźnica” uka-
zało się tłumaczenie autorstwa Jana Wyplera. Tłumaczenie zostało opublikowane pod tytułem 
Czuang-dze, Myśli wybrane.

14 T. Żbikowski, Wędrówka na Zachód, Warszawa 1984.
15 T. Żbikowski, Małpi Bunt, Warszawa 1976.
16 T. Żbikowski, Dzieje Trzech Królestw, Warszawa 1972. 
17 T. Żbikowski, Lao-tsy. Tao-te-king, czyli Księga drogi i cnoty, „Literatura na Świecie” 1987, nr 1, 

s. 3-72.
18 J. Abkowicz, Zielonodrzew, Katowice 1988. W 1999 roku ukazała się Zupa z trawy autorstwa 

Zhang Xianliang. Zob. J. Abkowicz, Zupa z trawy: dziennik z chińskiego gułagu, Warszawa 1999. 
19 B. Góralczyk, Miasteczko Hibiskus, Kraków 1989. Na podstawie powieści autorstwa Gu Hua 

w 1984 roku zosał zrealizowany film pod angielskim tytułem Hibiscus Town (chiń. 芙蓉镇) w re-
żyserii Jin Xie.



Kamila Kreft-Nowacka344

odbiorcom oczy na wydarzenia dziesięciolecia 1966–1976. Jerzy Abkowicz opubliko-
wał w miesięczniku „Dialog” sztukę noblisty Gao Xingjiana Przystanek20. Twórczość 
uznanego na świecie pisarza była jeszcze później prezentowana polskiej pub licz noś-
ci. Tomasz Łubieński w 1994 roku opublikował w „Dialogu” tłumaczoną z języka 
francuskiego sztukę Ucieczka21. Na premierę sztuki w Teatrze Polskim w 1996 roku 
do Poznania przyjechał autor, Gao Xingjian22. XXI wiek, konkretnie lata 2004 i 2008, 
przyniósł kolejne prezentacje twórczości chińskiego pisarza. Wojsław Brydak wydał 
wyróżnioną Nagrodą Nobla Górę duszy23, którą przetłumaczył z języka angielskiego. 
Wykładająca na UAM w Poznaniu profesor Izabella Łabędzka zebrała w tomie Drugi 
brzeg24 dwie sztuki, Drugi brzeg i Na granicy życia. Profesor I. Łabędzka przełożyła także 
z języka chińskiego tom poezji Bei Dao, Okno na urwisku25. 

Niespełna trzy lata temu, 27 grudnia 2007 roku, polska sinologia pożegnała 
człowieka, który w znacznym stopniu był konstruktorem współczesnych studiów 
sinologicznych. Profesor Mieczysław Jerzy Künstler wniósł ogromny wkład do 
współczesnej wiedzy na temat historii, religii, geografii i literatury Chin. Poza takimi 
publikacjami, jak Pismo chińskie26, Mitologia chińska27, Dzieje kultury chińskiej28, Języki 
chińskie29, opublikował między innymi Sy-ma Ts’ien. Syn Smoka: fragmenty zapisków his-
toryka30 oraz Dialogi konfucjańskie31. 

W ostatnim czasie w polskich księgarniach pojawiło się kilka znaczących tłu-
maczeń chińskich powieści współczesnych autorów. Najświeższymi pozycjami są 
powieść Mo Yana Kraina wódki32 oraz Obfite piersi, pełne biodra33 w przekładzie z języ-
ka chińskiego Katarzyny Kulpy. Słownik Maqiao Han Shaoqonga34 tłumaczenia dr 

20 J. Abkowicz [tłum.], Przystanek, „Dialog” 1987, nr 9. Warszawa: Biblioteka Narodowa, s. 57-82.
21 T. Łubieński [tłum.], Ucieczka, „Dialog” 1994, nr 12. Warszawa: Biblioteka Narodowa, s. 68-90.
22 Ucieczka została zaprezentowana polskim widzom w Teatrze Polskim w Poznaniu w 1994 

roku. Dwa lata później w Gdyni odbyła się premiera sztuki Na krawędzi życia. Obie sztuki w re-
żyserii Edwarda Wojtaszka. Przystanek został odegrany 16 czerwca 2001 roku w Teatrze Pols-
kiego Radia.

23 W. Brydak, Góra duszy, Poznań 2004. Tytuł oryginału 灵山. 
24 I. Łabędzka, Gao Xingjian, Drugi brzeg, Poznań 2008.
25 I. Łabędzka, Bei Dao, Okno na urwisku, Poznań 2001.
26 M. Künstler, Pismo chińskie, Warszawa 1970.
27 M. Künstler, Mitologia chińska, Warszawa 1985.
28 M. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Warszawa 2007.
29 M. Künstler, Języki chińskie, Warszawa 2000.
30 M. Künstler, Sy-ma Ts’ien. Syn smoka, fragmenty zapisków historyka, Warszawa 2000.
31 K. Czyżewska-Madajewicz, M. Künstler, Z. Tłumski [tłum.], Dialogi konfucjańskie, Wrocław 

1976.
32 K. Kulpa, Kraina wódki, Warszawa 2006.
33 K. Kulpa, Obfite piersi, pełne biodra, Warszawa 2007.
34 M. Religa, Słownik Maqiao, Warszawa 2009.
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Małgorzaty Religi oraz Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu35, tłumaczona 
przez dra Marcina Jacoby, oba przekłady dokonane z języka chińskiego.

Zainteresowanie literaturą polską w Chinach można cofnąć do czasów dynastii 
Qing, a dokładnie do ostatnich lat panowania Mandżurów w Chinach. Zwolenni-
cy reform na dworze cesarskim, przeciwnicy krajów imperialistycznych postrzegali 
rozbiory Polski jako analogię do coraz większych wpływów obcych mocarstw na 
terenie Chin. Niepodległościowa literatura polska owego czasu, ruch patriotyczny 
polskich twórców na emigracji i wyrażane za pośrednictwem twórczości literackiej 
postulaty wolnościowe inspirowały ówczesnych pisarzy Państwa Środka. Zachwyt 
Chińczyków w szczególności wzbudzała twórczość Juliusza Słowackiego, Henryka 
Sienkiewicza oraz Adama Mickiewicza, nazywanego przez krytyka Zheng Zheng 
Tuo polskim Szekspirem i Dantem. 

Najwcześniej, w 1907 roku, jeden z najznakomitszych pisarzy chińskich, Lu Xun, 
w swojej studenckiej pracy na temat literatury obok takich światowych poetów, jak 
Puszkin, Byron, Schiller, omawiał poezję Słowackiego i Mickiewicza. Pierwsze prze-
kłady utworów Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego były dokonane, niestety, 
z innych języków, japońskiego, a nawet esperanto. Ukazywały się one w redagowa-
nym przez Lu Xuna czasopiśmie „Pędząca Fala”36. 

W 1909 roku Zhou Zuoren przetłumaczył na język chiński Szkice węglem, Janka 
Muzykanta oraz Jamioła Henryka Sienkiewicza, które zostały wydane w pierwszym 
tomie Antologii literatury światowej 37. Tłumaczenie na język chiński dzieł polskich od-
zwierciedlających niedolę ludu oraz ruch wyzwolenia zapoczątkowało nowy etap 
w historii współczesnej literatury chińskiej, „stworzyło podstawy dla przekładów 
dzieł literackich traktujących o ciemiężonym ludzie”38. Działalność Mickiewicza, 
Sienkiewicza, Słowackiego miała bezpośrednie przełożenie na twórczość same-
go Lu Xuna, którego powieści i krótsze formy literackie przedstawiały zwykłych 
ludzi, trudy życia codziennego i krytykowały ówczesne, niesprawiedliwe stosunki 
społeczne39.

Najbardziej płodnym okresem w dziejach chińskiej translatoryki był według 
Wang Yougui rok 195740. Przetłumaczono wówczas na język chiński 12 dzieł literac-

35 M. Jacoby, Zhuangzi, prawdziwa księga południowego kwiatu, Warszawa 2009.
36 I. Sławińska, Chińscy miłośnicy Adama Mickiewicza, [w:] Chińszczyzna, Toruń 2004, s. 272-273.
37 Wang Yougui, Bōlán Wénxué Hànyì Diàochá: 1949–1999 (Badania nad chińskimi przekładami lite-

ratury polskiej), „Journal of  Guangdong University of  Foreign Studies” 2007, nr 11. Chiński tytuł 
tomu brzmiał: 域外小说集.

38 Li Jianhuai, Gu Zhonghua, Yìyù Dào Huǒ, Lún Lǔ Xùn yú Bōlán Wénxué (Obce kraje w poszukiwa-
niu ognia. O Lu Xunie i literaturze polskiej), „Journal of  Gannan Normal University” 2007, nr 8, s. 56.

39 Na przykład Dziennik obłąkanego z 1918 roku, Mydło z 1924 roku, Prawdziwa historia Ah Q 
z 1921 roku. 

40 Wang Yougui, Bōlán Wénxué..., s. 6.
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kich. Lata po ustanowieniu Chińskiej Republiki Ludowej i nawiązaniu relacji dyplo-
matycznych między Polską a Chinami aż do roku 1966 stanowiły moment przeło-
mowy. W tym czasie na język chiński zostały przetłumaczone najważniejsza dzieła 
literatury polskiej. Miało to bezpośredni związek z podpisaną w 1951 roku umową 
o współpracy kulturalnej, wymianą studentów, jak również utworzeniem w 1954 
roku Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. 

Założycielem katedry był Xiao Huimin. Od momentu jej powołania aż do dnia 
dzisiejszego pracują w niej najwybitniejsze postaci studiów polonistycznych w Chi-
nach. Wśród nich są prof. Yi Lijun, prof. Zhang Zhenhui, prof. Zhao Gang, Xiao 
Huimin, Cheng Jizhong, Chen Yuanzhi, Wu Yingzeng, Ding Wei, Li Jintao, Hu 
Huiqing i Mao Yinhui41.

Profesor Zhang Zhenhui urodził się w 1934 roku w mieście Changsha. W 1960 
roku ukończył studia polonistyczne na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Orędownikowi polskiej kultury w Chinach chiński czytelnik za-
wdzięcza przekłady takich dzieł, jak: Quo vadis, Krzyżacy, Listy z podróży do Amery-
ki Henryka Sienkiewicza, Lalka oraz Opowiadania Bolesława Prusa, Ziemia obiecana 
i Opowiadania Władysława Reymonta, Pasierbowie Jerzego Putramenta, dramat Niemcy 
Leona Kruczkowskiego i Dom pod Oświęcimiem Tadeusza Houja. Publikacji doczeka-
ły się także wiersze polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza 
oraz poezje Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwi-
da, Marii Konopnickiej, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Juliana Tuwima, Jarosława 
Iwaszkiewicza, Mirona Białoszewskiego, Adama Zagajewskiego i wielu innych. Pro-
fesor Zhang Zhenhui wykonał fundamentalną pracę na rzecz propagowania kultury 
polskiej w Chinach. Nie tylko promował polskość za pośrednictwem tłumaczonej 
przez siebie literatury, ale nade wszystko promował wiedzę dotyczącą Polski i twór-
czości najwybitniejszych literatów polskich. Czynił to poprzez publikacje, wśród 
których należy wymienić O dziele literackim Romana Ingardena oraz Michał Boym – ostat-
ni wysłannik dynastii Ming42. 

Nazywana ambasadorką polskiej literatury prof. Yi Lijun jest jedną z najważniej-
szych postaci chińskiej polonistyki. Pani Yi jest autorką wielu artykułów o polskich 
pisarzach, przetłumaczyła na język chiński ponad sześćdziesiąt utworów polskich 
autorów XIX i XX wieku. Wydała także dwie książki: Literaturę polską i Zarys powo-
jennej literatury polskiej. Spod pióra prof. Yi wyszło tłumaczenie cz. III i IV Dziadów, 
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Ferdydurke Witolda Gombrowicza, Prawiek i inne 
czasy Olgi Tokarczuk, jak również twórczość poetycka i prozatorska, między innymi 

41 Więcej na temat uczelni i katedry można przeczytać w artykule poświęconym wymianie edu-
kacyjnej pomiędzy Polską a Chinami autorstwa Józefa Pawłowskiego. Zob. idem, Z dziejów badań 
nad Chinami w Polsce (...), [w:] Polska – Chiny. Wczoraj, dziś, jutro, Toruń 2009, s. 380-385.

42 Profesor przetłumaczył i opublikował także książkę Edwarda Kajdańskiego Michał Boym – 
ambasador Państwa Środka.
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Marii Konopnickiej, Leopolda Staffa, Jarosława Iwaszkiewicza, Antoniego Słonim-
skiego, Jana Lechonia, Juliana Przybosia, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Anny Kamieńskiej, Tadeusza Różewi-
cza, Zbigniewa Grochowiaka, Zofii Nałkowskiej, Haliny Anderskiej, Sławomira 
Mrożka, Tadeusza Borowskiego, Marka Hłaski. 

Uczennica prof. Yi Lijun pani Wu Lan w latach siedemdziesiątych podjęła trud 
przełożenia na język chiński polskich bajek. Były to wówczas jedne z niewielu, do-
stępnych na rynku chińskim, opowieści dla dzieci z zagranicy43. W maju zeszłe-
go roku do chińskich księgarni trafiło tłumaczenie Podróży z Herodotem Ryszarda 
Kapuścińskiego. Wstęp do wydania chińskiego napisał ambasador RP w Pekinie 
Krzysztof  Szumski. Z tej okazji zorganizowano spotkania z czytelnikami i mediami 
chińskimi, jak również wystawę poświęconą twórczości pisarza. O tym, jak ważna 
jest twórczość R. Kapuścińskiego dla chińskich intelektualistów i czytelników, naj-
lepiej mówi przedmowa do wydania, napisana przez chińskiego reportażystę Wang 
Zhi: „(...) w dniu 23 stycznia 2007 roku, kiedy zostało tylko 3 miesiące do jego 75 
urodzin, pożegnał się ze swoim barwnym życiem, opuścił nas na zawsze. Teraz, 
czytając jego utwory, rozmyślam, co zostawił dla nas i staram się zrozumieć jego 
filozofię. Z takimi uczuciami i z wielkim szacunkiem przeczytałem Podróże z Herodo-
tem aż do ostatniej strony”. 

Chińskim czytelnikom znana jest także twórczość kolejnego polskiego pisarza. 
Podobnie jak Podróże z Herodotem, w 2009 roku została wydana Ulica krokodyli Bruno 
Schultza w przekładzie z języka polskiego Yang Xianrong.

Chińscy poloniści, w uznaniu za wkład wniesiony w promowanie polskiej kul-
tury w Chinach, zostali wyróżnieni wieloma odznaczeniami państwowymi44. Dzięki 
pracy takich ludzi, jak prof. Yi Lijun czy prof. Zhang Zhenhui, czytelnicy w Chinach 
mają szansę bliższego poznania kultury polskiej. Polska twórczość literacka jest cie-
pło odbierana za granicą. W szczególności bliska chińskim sercom jest twórczość 
naszych największych wieszczy, głównie przez wzgląd na paralelne wydarzenia 
w dawnych dziejach obu narodów. 

Niecierpliwa natura młodych sinologów, szybkie tempo życia i pracy nastawionej 
na natychmiastowe efekty, jak również względy ekonomiczne skłaniają absolwentów 

43 Na przykład Przygody Koziołka Matołka, Kawka i Lulek, Chłopiec z perły urodzony.
44 Za swoją pracę prof. Zhang Zhenhui, prof. Yi Lijun oraz prof. Lin Hongliang w 2000 roku 

zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospo-
litej Polskiej. W 1997 roku prof. Zhang otrzymał wyróżnienie Zasłużony dla Kultury Polskiej 
przyznawane przez Ministra Kultury i Sztuki RP. W 2006 roku natomiast otrzymał Złoty Medal 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis, wręczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
RP. W 2004 roku prof. Yi Lijun otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2007 roku 
Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych RP za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie. 
Uniwersytet Gdański w 2007 roku nadał także Pani Profesor tytuł doktora honoris causa. 
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studiów sinologicznych i lingwistycznych do innych aniżeli praca tłumacza literac-
kiego wyborów. Brakuje także czynników mobilizujących w postaci odpowiednich 
grantów. Wszystkie z powyższych powodów wywarły negatywny wpływ na pro-
mocję chińskiej literatury w kraju, szczególnie w porównaniu z twórczym okresem 
lat 1951–1966. Niemniej jednak wzajemne wizyty polskich i chińskich twórców, 
spotkania z czytelnikami pokazują, że odbywa się aktywna wymiana kulturalna45. 
Można mieć nadzieję, że powstanie Instytutu Polskiego w Pekinie, trwające prace 
nad słownikiem chińsko-polskim, planowana publikacja podręcznika do nauki ję-
zyka chińskiego autorstwa Wisławy Szkudlarczyk-Brkić oraz powołanie Instytutu 
Konfucjusza w Gdańsku przyczynią się do intensyfikacji działań we wzajemnych 
kontaktach polsko-chińskich.

Summary

between the wordS – about literature and lanGuaGe  
aS tool oF learninG and promotion oF culture 

The article briefly presents a history of  cultural cooperation between Poland and Peo-
ple’s Republic of  China with particular reference being made to cultural agreements con-
cluded by both countries and their provisions contained therein.

The article contains a concise characterization of  institutions formed on both sides 
within the framework of  mutual promotion of  both countries, like Institute of  Confucius 
in Poland (the first was established in Krakow in 2006), the Adam Mickiewicz Institute in 
Warsaw (established in 2000 for purpose of  promotion of  Polish culture around the world), 
the Book Institute in Krakow (supporting Chinese teachers of  Polish) as well as newly 
established in Beijing Polish Institute (established at the initiative of  Ministry of  Foreign 
Affairs). 

A number of  Polish Sinologist and a number of  Chinese Polonist has contributed to 
promotion of  Polish culture in China and Chinese culture in Poland. They shed more light 
on foreign literature by translating it. From among distinguishing Polish teachers of  Chinese 
language the author presents a silhouette of  Mieczysław Jerzy Künstler, who made a great 
contribution to contemporary knowledge on history, religion, geography and literature of  
China. From among distinguishing and prominent Chinese Polonists, the author presents 
inter alia professor Yi Lijun, professor Zhang Zhenhui, professor Zhao Ganga and profes-
sor Wu Lan.

45 W 2008 roku, po raz kolejny, Chiny odwiedziła Olga Tokarczuk. W 2009 roku delegacja 
poetów ze Związku Literatów Polskich przybyła do Chin na zaproszenie China Writers Associa-
tion. Poeci Zdzisława Kaczmarek, Lidia Żukowska, Zbigniew Milewski i Miłosz Kamil Mona-
sterski odwiedzili między innymi Katedrę Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków 
Obcych.  



Józef Bachórz

„prawda” alekSandra świętochowSkieGo  
o chińSkim powStaniu bokSerów

Nieliczne przed rokiem 1900 objawy zainteresowania polskich środowisk lite-
rackich Chinami można by określić mianem nieco snobistycznej ciekawości do kra-
iny dalekiej, egzotycznej i osobliwej jako kolebka prastarej cywilizacji. Krainy, która 
kwitła przed wiekami, ale potem straciła dynamikę rozwojową i ze swoimi dziwnoś-
ciami obyczaju uporczywie trwa w stanie jakiegoś „życia po życiu”, odgrodzona od 
reszty globu obwarowaniami mentalnymi silniejszymi niż gigantyczny mur, mający 
ją chronić od wrogów. 

Tego rodzaju przekonania pod koniec XVIII stulecia i w pierwszej połowie XIX 
wieku – a był to czas „urodzaju” koncepcji historiozoficznych – zyskiwały w Euro-
pie oparcie w hipotezach przemieszczania się centrum duchowego postępu z Da-
lekiego Wschodu ku Zachodowi. Orient doceniono w czasach romantyzmu, gdy 
stawał się motywem obrachunku z pychą europocentryzmu, ale ten obrachunek nie 
oznaczał ekskomuniki europocentryzmu, tym bardziej zerwania z Europą. Hegel 
– a miał on także i u nas czytelników pilnych – w swoich wykładach z filozofii dzie-
jów1 opisywał proces historyczny jako doskonalenie się „samowiedzy” ludzkiej: od 
orientalnego dzieciństwa ku europejskiej dojrzałości, której najwyższego spełnienia 
upatrywał w niemieckości: „Dzieje powszechne są szkołą dyscypliny: od niepoha-
mowania woli w stanie natury – do ogólności i subiektywnej wolności. Wschód 
wiedział i wie jedynie to, że wolny jest tylko jeden człowiek, świat grecki i rzymski, że 
wolni są niektórzy, a świat germański wie, że wolni są wszyscy”2. Wprawdzie taka glo-
ryfikacja ducha germańskiego jako czołówki ludzkości nie mogła w Polsce liczyć na 
aprobatę – nasze doświadczenia pruskiej wolności dotkliwie się kłóciły z tezą He-
gla – ale nasze dziewiętnastowieczne wyobrażenia Chin i na ich tle nasze odczucia 
dumy europejskiej nie odbiegały od tego, co na ich temat mówił niemiecki filozof. 

1 Wygłaszał je na Uniwersytecie Berlińskim w latach 1822/1823, 1824/1825 i 1826/1827.
2 G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów. W przekładzie J. Grabowskiego i A. Ladmana, wstę-

pem poprzedził T. Kroński, t. 1, Warszawa 1958, s. 155. Rozważania o Chinach wypełniają w to-
mie pierwszym Wykładów fragment na s. 175-209.
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Stwierdzał on, że w Chinach rozpoczął się „pochód historii” od wielkiej zręczności 
w kunsztach praktycznych i ustanowienia hierarchii rodzinnej oraz „zorganizowa-
nego systemu świeckiego życia państwowego”. Choć system ten poobrastał w pe-
dantyczne ceremoniały i przepisy prawa3, to Chiny wniosły swój niepowtarzalny 
wkład w duchowe bogactwo świata. I na tym się wyczerpała ich kreatywność w hi-
storii ludzkości. Centrum przesunęło się ku Indiom, potem ku Persji i Egiptowi, by 
i one po fazie twórczej przeszły do roli marudera w pochodzie ludzkości.

Oczywiście polskie zaciekawienia się Państwem Środka zaczynały się na dłu-
go przed wiekiem XIX4. Niebanalne ich świadectwa zostawiła epoka oświecenia5, 
w której sprawą niejako osobną i istotną dla tematu chińskiego w naszej literaturze 
stała się podróż Jana Potockiego do Chin6. Z tym wszystkim sprawy chińskie nadal 
należały do tej dziedziny egzotyki odległej i nieco abstrakcyjnej, traktowanej jako 
osobliwość, a nie nasza sprawa żywotna. Jeśli polskie pisma „czasowe” i dzienni-
ki dbały o to, by informacje o Francji, Anglii, Austrii, Niemczech czy Włoszech 
otrzymywać nie tylko z tamtejszych gazet, ale i od własnych korespondentów, to 
przez całe stulecie XIX wiedzę o Chinach czerpały z publikacji zachodnich, czasem 
z rosyjskich. O filozofii chińskiej wiedzieliśmy stosunkowo niewiele7, o języku i lite-
raturze tylko tyle, ile się przedostało z poczytnych periodyków europejskich. 

Mimo braku związków ze „sprawą polską” Chiny w wieku XIX przybliżały się do 
naszej świadomości kulturowej dzięki nieco liczniejszym niż w wiekach dawnych kon-
taktom bezpośrednim. O Chiny ocierali się nasi zesłańcy sybirscy, w tym i polscy „soł-
daci” w oddziałach kierowanych na pogranicze z Chinami. Zaczęły więc przenikać 

3 Ibidem, s. 169.
4 O zasługach badawczych polskiego misjonarza jezuickiego w XVII wieku dla poznawania 

Chin pisał Edward Kajdański między innymi w książce Michał Boym. Ambasador Państwa Środka, 
Warszawa 1999. Pracę syntetyczną ogarniającą całą epokę staropolską napisali Wacław Odyniec 
i Józef  Włodarski. Jest to Znajomość cywilizacji chińskiej w Polsce do końca XVIII wieku, zamieszczona 
w książce Chiny w oczach Polaków do XX wieku. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, pod red. naukową 
J. Włodarskiego, Gdańsk 2001, s. 9-109. 

5 Do niedawno powstałych publikacji o tej tematyce należą artykuły i studia zamieszczone 
w książce zbiorowej: Początki wiedzy o Chinach w Polsce, pod red. I. Kadulskiej i J. Włodarskiego, 
Gdańsk 2008. Są to: Moniki Kwietniewskiej Wiedza o Chinach w polskim Oświeceniu (s. 37-49), Pio-
tra Kąkola i Anny Reglińskiej-Jemioł „Chinoserie” w sztukach widowiskowych w Polsce w XVIII wieku 
(s. 51-71). 

6 Pisała o niej Irena Kadulska w pracy Teathrum poselstwa do Chin opisane przez Jana Potockiego 
w 1806 roku, [w:] Początki wiedzy o Chinach..., s. 73-84.

7 Konfucjuszem zainteresowali sie nasi tłumacze oświeceniowi. Myśli moralne Konfucjusza wydał 
ksiądz Grzegorz Zachariasiewicz (Łowicz 1774) jako tom 2 Krótkiego zbioru starożytnych moralistów 
Jacquesa A. Naigeona i Pierre`a Ch. Levesque`a (tytuł francuski: Collection des moralistes Ancien). 
Pochwałę Konfucjusza, filozofa chińskiego napisał Cyprian Godebski, Dzieła wierszem i prozą, cz. 1, 
Warszawa 1821, s. 51-76.
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do naszej świadomości wrażenia Chin wynoszone z autopsji8, choć nadal nie była to 
nawałnica nowin, bo zainteresowania Państwem Środka stanowiły zaledwie margines 
polskich losów sybirskich. W gazetach czasów romantyzmu i pozytywizmu pojawiały 
się osobliwości z dawnych lub teraźniejszych Chin, a oprócz tego w czasopismach 
religijnych wiadomości o działalności misyjnej9. W twórczości literackiej zdarzały się 
też chińskie fabuły fantazyjne jako paraboliczne wehikuły mądrości życiowych10.

Prawdziwy – i na wielką już skalę – wysyp wiadomości o Chinach, który nie 
miał charakteru ciekawostek zza siedmiu gór i siedmiu rzek, nastąpił po wybuchu 
chińskiego powstania bokserów w 1899 roku przeciwko ekspansji mocarstw eu-
ropejskich. Wtedy sprawy chińskie z dnia na dzień, a zwłaszcza od wiosny 1900 
roku, zyskiwały w prasie polskiej rangę tematu gorącego i zaczęto o nich myśleć 
jako o sprawie dla nas istotnej. Nie sposób tu ogarnąć wielkiej rozmaitości pism 
podejmujących kwestie chińskie. Do rzadkości należały periodyki, w których – jak 
w „Bluszczu”, tygodniku dla kobiet – unikano wiadomości i komentarzy dotyczą-
cych Chin (redakcja nie uważała za stosowne aplikowania czytelniczkom polityki 
międzynarodowej). W większości gazet i czasopism przeważało przekonanie, że to, 
co się dzieje w Pekinie, powinno nas obchodzić. Powinno zaś dlatego, że interwen-
tami są prócz Anglii, Francji, Japonii i Stanów Zjednoczonych także nasi zaborcy 
– Rosja, Austria i Niemcy, a w składzie ich armii znajdują się przymusowo wcielani 
Polacy. Ponadto dlatego jeszcze, że na przełomie XIX i XX wieku przy coraz now-
szych środkach komunikacji i szybszym obiegu informacji świat staje się systemem 
naczyń połączonych. W tym systemie przestają być dla nas obojętne walki o prawa 
człowieka i obywatela nawet w najdalszych zakątkach ziemi, a od dramatów rozgry-
wających się na antypodach zależą w jakiejś mierze również nasze losy. 

W polskiej panoramie prasowej kwestii chińskich lat 1900–1901 widać przeróżne 
barwy ideologiczne. W pismach konserwatywnych i religijno-dewocyjnych przewa-
żały obrazy wschodniego okrucieństwa: napadów tłumu na świątynie (na przykład 
zburzenie katedry katolickiej w Pekinie) i martyrologii chrześcijan. Łatwo w nich 
odczytać intencję mobilizowania opinii publicznej przeciwko prześladowcom misji. 

8 Pisał na ten temat Franciszek Nowiński w artykule Stosunki rosyjsko-chińskie a Polacy (do połowy 
XIX wieku) w książce zbiorowej Chiny w oczach Polaków..., s. 178-206, i Daniel Kalinowski w szkicu 
Polska droga na Daleki Wschód, [w:] Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, pod red. B. Mazana, 
przy współpracy S. Tyneckiej-Makowskiej, Łódź 2008, s. 23-33. 

9 Zob. Tadeusza Budrewicza Obraz Chin w podróżopisarstwie misyjnym w drugiej połowie XIX wieku, 
[w:] Bez antypodów?..., s. 35-67) i Bogdana Mazana Religie i życie religijne w Chinach w drugiej połowie 
XIX wieku z perspektywy ultrakatolickiej (ibidem, s. 69-100). 

10 Do tego rodzaju stylizacji należą na przykład młodzieńcze drobiazgi Bolesława Prusa w ro-
dzaju dwóch powiastek Z roczników chińskich czy goryczą podszytego szkicu Filozof  i prostak. 
Wszystkie te trzy utwory ukazały sie w czasopiśmie humorystycznym „Mucha”, a następnie zo-
stały przez autora włączone do zbioru To i owo, właściwie zaś: ani to, ani owo, czyli 48 powiastek dla 
pełnoletnich dzieci, Warszawa 1874. 
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„Zawierucha chińska, w której obficie polała się krew chrześcijańskich oraz innych 
Europejczyków”11, bywa interpretowana jako wezwanie i wyzwanie. „Chiny od lat 
wielu dostarczają męczenników Kościołowi – pisano w «Biesiadzie Literackiej» – 
a jednak los ich nie odstrasza innych sług Chrystusa gotowych poświęcić życie, 
byle przysporzyć dusz nawróconych. Zagorzali sekciarze, szczególną pałając ku nim 
wściekłością, skoro dostaną się w ich ręce, najwymyślniejsze gotują im katusze”12. 
Tej wściekłości nie wolno pobłażać. Trzeba na nią odpowiadać surowo i nie pobła-
żać oprawcom, by ich nie rozzuchwalać bezkarnością. 

Orientacją deklarowaną w prasie polskiej dużo częściej niż wzywanie do repre-
sji było w okresie dramatu chińskiego obiecywanie obiektywizmu i bezstronności. 
W dziennikach, a także na przykład w „Tygodniku Ilustrowanym”, który pod zabo-
rem rosyjskim może najwyraźniej tę orientację manifestował, przeważały materiały 
informacyjne13 o napadach na ambasady europejskie w Pekinie podawane za gaze-
tami francuskimi i angielskimi, ale jednocześnie formułowano uwagi o mściwym 
odwecie wojsk antychińskiej koalicji (zwłaszcza Niemców) i o krwawym „przywra-
caniu porządku”. 

Wydawnictwami, które przez cały czas trwania dramatu chińskiego zajmowały 
stanowisko demaskatorskie wobec europejskiej zaborczości, były pisma organizacji 
socjalistycznych, a spośród periodyków o rodowodzie pozytywistycznym i o pierw-
szorzędnym znaczeniu dla polskich środowisk inteligenckich – tygodnik społecz-
no-polityczny i literacki „Prawda”, ukazujący się w Warszawie w latach 1881–1915, 
kierowany do roku 1902 przez Aleksandra Świętochowskiego, „papieża” polskich 
pozytywistów i myśliciela niepokornego. Pismo od początku miało opinię forum 
śmiałych dyskusji na tematy społeczne, światopoglądowe i literackie, a ewolucja jego 
nastawień ideowych przebiegała od inklinacji liberalno-demokratycznych do sym-
patii dla socjaldemokracji. Zainteresowania polityką – motywowane legalizmem, 
ale i myślą niepodległościową – musiały się liczyć z cenzurą, jednak publicystom 
biegłym w języku ezopowym z reguły udawało się przemycać spostrzeżenia i prze-
myślenia krytyczne wobec polityki mocarstw, a władze carskie w Królestwie wsku-
tek ochładzania się stosunków rosyjsko-niemieckich po wojnie bałkańskiej w latach 
1877–1878 dopuszczały krytykę impetu imperialnego Niemiec i Anglii, której aspi-
racje azjatyckie po podbiciu Indii i próbach zajęcia Afganistanu ścierały się z inte-
resami rosyjskimi w tym rejonie świata. Sporo podobnych opinii o wydarzeniach 
w Chinach, tyle że zazwyczaj formułowanych lapidarnie w ramach Przeglądu politycz-
nego, zamieszczał także „Głos” (miał wówczas podtytuł: „Tygodnik Naukowo-Lite-

11 L. I., Na Dalekim Wschodzie, „Biesiada Literacka” 1900, nr 272, s. 6. 
12 Ibidem, s. 8. 
13 Nie zamieszczano tu materiałów problemowych, lecz w ramach przeglądowej Kroniki po-

wszechnej krótkie, zazwyczaj parozdaniowe informacje o bieżących wydarzeniach.
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racki, Społeczny i Polityczny”), redagowany od 1900 roku przez Jana Władysława 
Dawida, bardziej jednak kakofoniczny pod względem ideowym niż „Prawda”. 

Na łamach „Prawdy” systematycznie ukazywały się w roku 1900 i 1901 wiado-
mości bieżące o wydarzeniach w Chinach w rubryce Tydzień polityczny, a od czerwca 
1900 roku publikowano również artykuły problemowe i felietony poświęcone oce-
nie sytuacji w tym kraju. Od początku dramatu chińskiego stwierdzano, że Europa 
po zwycięstwie Japonii nad Chinami, zamiast pomóc pokonanemu krajowi do wej-
ścia na drogę reform, wypierała Japończyków po to, by rozparcelować cesarstwo 
chińskie i zamienić je w kolonię. Ta właśnie polityka europejskich interwentów – 
tłumaczono – sprowokowała bunt bokserów: rozpaczliwą próbę samoobrony, teraz 
krwawo tłumionej przez najeźdźców14. 

W tym samym numerze pisma, w którym to stwierdzano, znalazł się esej, syg-
nalizowany jako przekład z angielskiego „Daily Express”, gdzie ukazał się interview 
z mieszkającym w Londynie Chińczykiem, należącym – tak to określił tłumacz – do 
„sekty bokserów”. Mniejsza o to, czy chodziło o rzeczywisty wywiad, czy o wy-
powiedź zmyśloną (takiej możliwości nie wykluczał autor przekładu); istotne jest 
dopuszczenie do głosu Chińczyka, który tu nie występuje przed trybunałem euro-
pejskim jako pozbawiony godności winowajca z krainy zacofania i reliktów prze-
brzmiałej cywilizacji, lecz jako przeciwnik poważny i wyraziciel racji nieporównanie 
istotniejszych niż argumentacja generałów europejskich. Przeciwnik, który ma pra-
wo oceniać nieproszonych gości jako groźnych a zachłannych prostaków15. Bokser 
ów tłumaczy Anglikowi chiński punkt widzenia: 

Nasza kultura liczy tysiące i tysiące lat istnienia. (...) Myśmy również mieli swoje mądre 
wynalazki, proch strzelniczy, druk i tak dalej (...). Mieliśmy (...) czasy wątpienia, fanatyz-
mu i walki wyznaniowej, mieliśmy męczenników, reformacje, nietolerancję, a wreszcie 
tolerancję, a wszystko to dawno już, tysiące lat temu. Wyrośliśmy atoli z tych spraw. (...) 
Myślimy, że najlepszą na tym świecie jest szczęśliwość i uczymy dzieci nasze, że zdobyć 
ją mogą tylko przy spełnianiu obowiązków – względem zasad moralnych i życia spo-
łecznego. Kiedy Chińczykowi wiedzie się lepiej niż jego krewnym, znajduje najwyższą 
przyjemność, dzieląc z nim majątek16. 

W dalszej części wywiadu Chińczyk z „Daily Express” stwierdza, że jego roda-
cy nie są – jak imputują im to Europejczycy – brudni, ciemni i leniwi, bo nie chcą 
wynalazków wciskanych im przez Europejczyków. Nie składają się z samych wad, 

14 Zob. artykuł wstępny W Chinach, „Prawda” 1900, nr 25, s. 293-294. 
15 W jednym z materiałów, publikowanym w „Prawdzie” za francuskimi Annales politiques et 

litteraires, zawiera się krótki wykaz chińskich sądów o Niemcach, Anglikach i Francuzach. Niemcy, 
zdaniem Chińczyków, są zabawni ze swoim upodobaniem do tytułów i medali; Anglicy to obżar-
tuchy i opoje, a małżeństwa zawierają z rozsądku i nie chcą licznego potomstwa („co w Chinach 
jest zjawiskiem zupełnie nieznanym”); Francuzi kochają się w zabawach, a ich kobiety to kokietki. 
(Karykatury chińskie, „Prawda” 1900, nr 30, s. 363). 

16 -ski, Bokser w cywilizacji europejskiej, „Prawda” 1900, nr 25, s. 294.
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które im się przypisuje w europejskich gazetach, tym bardziej nie są krwiożerczą 
dziczą. 

Krwiożerczość nie leży w naszej naturze – powiada ów Chińczyk – kiedy jednak ani 
prośby, ani odwoływanie się do waszego (tj. europejskiego – J.B.) rozumu i do poczucia 
sprawiedliwości nie zdały się na nic, nie pozostaje nam nic innego jak wasza śmierć. 

Zabierzcie sobie waszych misjonarzy! Przychodzą do nas z nową wiarą, co do której 
sami wiodą nieskończone spory. Straszą nasze dzieci i starców i wprowadzają do rodziny 
przeróżne czynniki niegasnących kłótni. Nic dziwnego, że nie chcemy ich tolerować. 
Gdybyśmy chcieli posiadać wasze koleje i maszyny, to wszak moglibyśmy je kupić; jednak 
nie chcemy ich, są nam zbyteczne, nauczyliśmy się żyć bez nich. A jednak mówicie, że 
zmusicie nas do kupna17. 

W zakończeniu tego tekstu bokser przypomina, że Chiny są potęgą: liczą 400 
milionów mieszkańców, wytrzymały w przeszłości niejeden najazd, a dla napast-
ników nie wynikał stąd żaden profit. Chińczycy także po klęskach zwyciężali, bo 
„połknęli, zasymilowali zwycięzców”. Stąd rada dla najeźdźców: „pozostawcie nas 
w spokoju, a my was również nie będziemy nękać”18.

Zdaniem tłumacza tekst z angielskiej gazety zawiera wiele sądów słusznych „za-
równo ze stanowiska narodowo-chińskiego, jak i powszechnego”19. 

W następnych tygodniach ukazywały się w „Prawdzie” materiały opisujące kul-
turotwórczą rolę Chin w dziejach20 i zawierające ostre polemiki z frazeologią gaze-
towych doniesień o „rozbestwionych tłuszczach”, napadających na niewinnych Eu-
ropejczyków. Dla czytelników pisma Świętochowskiego polemiki te miały czytelny 
podtekst, bo przecież bestialstwami i obłędnymi dewiacjami nazywali zaborcy nasze 
zrywy wolnościowe. Publicyści „Prawdy” niejako odwołują się do polskiego doświad-
czenia, gdy akcentują, że ruch bokserów to nie krwawy motłoch, lecz „działanie in-
stynktu zachowawczego, obronnego, odpierającego siły i żywioły obce, tak samo jak 
organizm zdrowy jeszcze, nie rakowaty, usiłuje wyrzucić z siebie każde obce ciało (...). 
Na takim instynkcie opiera się życie narodów, tak dobrze europejskich, jak azjatyc-
kich, jak afrykańskich i wszelkich innych, o ile są narodami (...)”21. Nie zabrakło też 
w „Prawdzie” ostrzeżeń przed notorycznymi łgarstwami, jakie się pleniły w sensacyj-
no-makabrycznych doniesieniach niby to naocznych świadków z Chin22. I nie brakło 

17 Ibidem, s. 295. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem.
20 Taki charakter miał artykuł autora podpisanego kryptonimem St. C., Poprzednik Gutenberga 

w Chinach („Prawda” 1900, nr 30, s. 358-359), przypominający starożytny chiński wynalazek dru-
ku, jako że w roku 1900 w Moguncji (niemiecka nazwa Mainz) uroczyście otwierano Muzeum 
Gutenberga. 

21 Burza w Chinach, „Prawda” 1900, nr 29 z 8/21 lipca, s. 341. 
22 W artykule wstępnym Promyk słońca („Prawda” 1900, nr 30 z 15 lipca, s. 353) autor pisze, 

że przed tygodniem pełno było sensacji o rzezi dyplomatów europejskich w Pekinie, o jękach 
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pięknego motywu literackiego: żarliwego opowiadania Uang-Ming-Tse Wacława Sie-
roszewskiego23, ukazującego genezę ruchu bokserów jako ludowej organizacji samo-
obronnej przeciwko agresywnemu panoszeniu się cudzoziemców na ziemi chińskiej. 

Istotny ciężar gatunkowy wśród publikacji „Prawdy” o dramacie chińskim mia-
ły artykuły Juliana Marchlewskiego, podówczas autora znanego z prac naukowych 
(Fizjokratyzm w dawnej Polsce), działacza socjalistycznego i współredaktora „Przeglą-
du Socjaldemokratycznego”. W roku 1900 opublikował w piśmie Świętochowskie-
go dwa teksty: Sprawa misjonarzy w Chinach24 i Ekonomiczne skutki wyprawy chińskiej25. 
W drugim z nich dowodził, że wojna w Chinach toczy się w interesie mocarstw 
kapitalistycznych o opanowanie ogromnego rynku surowcowego i o zdobycie taniej 
siły roboczej, w artykule zaś o misjonarzach rozprawiał się z frazesami dzienni-
karskimi po zabiciu przez bokserów dwóch misjonarzy niemieckich, powtarzanymi 
przez „polityków w radykalnych kurierkach i kawiarniach” o barbarzyńskim „fana-
tyzmie pogańskim” Chińczyków i ich „wstręcie do kultury chrześcijańskiej”26. Autor 
artykułu nie ma wątpliwości: to nie chiński „wstręt” czy „fanatyzm” spowodował 
zabójstwo misjonarzy. Od dawna „prawie wszyscy podróżni europejscy zgadzają się 
na to, że Chińczycy są pod względem religijnym niesłychanie tolerancyjni i wskazują 
fakt, że w Chinach dziesiątki religij i sekt istnieje spokojnie obok siebie. Tolerancja 
ta obejmuje nawet Tatarów (...). O ucisku religijnym wyznawców Konfucjusza nad 
muzułmanami dotąd nie słyszano”27. Misje europejskie też były tolerowane, choć 
wnosiły zamęt przez brak poszanowania wierzeń tutejszych i przez waśnie pomię-
dzy chrześcijanami, bo jedni na drugich szczują. Protestanci oskarżają misjonarzy 
katolickich o ustawianie bożków chińskich w świątyniach, katolicy zaś protestantów 
o kupowanie wyznawców za pieniądze lub gorzałkę, a w przeszłości katoliccy jezuici 

zhańbionych kobiet i o nagich ciałach tych, „które mężowie sami pozabijali, aby je wydrzeć hań-
bie”, po tygodniu zaś okazało się, że posłowie europejscy są żywi i rząd chiński trzyma ich jako 
zakładników i że pertraktuje z Anglią i Niemcami. Dwa tygodnie później w „Prawdzie” nr 32 
(s. 377-378) ukazał się artykuł Nad Pei-ho o kolejnej serii kłamstw dziennikarskich w prasie eu-
ropejskiej, mających na celu „zupełne zamydlenie oczu” (s. 377) i skrywanie konfliktu interesów 
pomiędzy interwentami, rozszarpującymi terytorium państwa chińskiego. 

23 Zostało opublikowane w „Prawdzie” 1900, nr 31 i 32 jako pierwszy utwór w cyklu literackim 
Cienie chińskie. Niebawem Sieroszewski włączył je wraz z nowelą Kulisi do tomu Powieści chińskie 
i opatrzył tytułem Bokser. Było później wielokrotnie wznawiane i zostało przetłumaczone na 
kilka języków (między innymi rosyjski). Następnym tekstem w cyklu Cienie chińskie był przekład 
szkicu informacyjnego z 1899 roku Ein Sommer in China Paula Goldmanna, tu zatytułowany jako 
Tien-tsin (nazwa miasta będącego podówczas europejskim centrum handlowym w pobliżu Peki-
nu) przez tłumacza podpisującego się jako M. B. („Prawda” 1900, nr 33 i 34). 

24 J. Marchlewski, Sprawa misjonarzy w Chinach, „Prawda” 1900, nr 32 i 33. 
25 J. Marchlewski, Ekonomiczne skutki wyprawy chińskiej, „Prawda” 1900, nr 32. 
26 J. Marchlewski, Sprawa misjonarzy..., nr 32, s. 379.
27 Ibidem, s. 379. 
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zanosili skargi do Rzymu na katolickich dominikanów28. Jednak ostatnio rozjątrzyło 
Chińczyków zajęcie przez Niemców ważnego portu chińskiego za radą biskupa ka-
tolickiego Aurera, który tej „dobrej rady” udzielił – tak to pokrętnie usprawiedliwia 
prasa – „jako prywatny Niemiec a nie jako zwierzchnik misji”29. Stało się jasne, że 
misje służą nie tylko celom religijnym.

To prawda – czytamy w artykule – że mają w Chinach posłuch gusła i że nie brak 
tu zabobonnych plotek na przykład o tym, że Europejczycy w szpitalach wyłupiają 
chorym oczy, bo potrzebują tych oczu do aparatów fotograficznych. 

Podobne zabobony dały powód do wyrznięcia misjonarzy i sióstr miłosierdzia w r. 1870 
w Tien-tsinie. My, Europejczycy – dodaje Marchlewski – w każdym razie nie mamy po-
wodów unosić się szczególnie nad takimi objawami ciemnoty, skoro u nas odbywają się 
do dziś dnia hece antyżydowskie, powodowane impulsami zabobonnego tłumu: wszak 
dopiero przed kilkoma tygodniami w sejmie pruskim jakiś junkier chciał wnieść interpe-
lację w celu urządzenia ankiety państwowej: czy Żydzi używają krwi chrześcijańskiej do 
praktyk rytualnych (...)30.

Spośród innych materiałów o tematyce chińskiej w „Prawdzie” roku 1900 na 
uwagę zasługują takie artykuły wstępne, jak Jang-tsun i Waldersee 31 (o zdobyciu przez 
wojska koalicji miasta Jang-tsun, posuwaniu się ku stolicy Chin i o nominowaniu 
niemieckiego feldmarszałka hr. Alfreda von Waldersee na dowódcę ekspedycji), Co 
dalej? 32 (o szykowaniu się zwycięzców do rozprawy z przywódcami bokserów), Polity-
ka w Chinach33 (rozważania na temat dalszego losu państwa chińskiego) i Niemcy w Chi-
nach34. Ostatni z tych artykułów zawiera fragment przemówienia cesarza Wilhelma II, 
który 14 listopada 1900 roku patetycznie grzmiał, ogłaszając niemieckie zwycięstwo: 

Fanatyczna nienawiść, z ciemnoty wylęgła (...), oraz podżegający wpływ niezmiennych 
doradców dworu pekińskiego pobudziły lud chiński do targnięcia się na spokojnych pio-
nierów cywilizacji i kultury chrześcijańskiej. W walce z wybuchem padł ze zbrodniczej 
ręki poseł niemiecki. Wszystkie narody podniosły się przeciw niesłychanemu gwałtowi, 
zespoliły się i stanęły ramię przy ramieniu. Wszystkie rządy przejmuje gorące pragnienie 
porządku, który jak najprędzej przywrócić potrzeba przez ukaranie winnych i zapobieże-
nie na przyszłość podobnym zamachom na prawo narodów.

Szyderczy komentarz „Prawdy” do tej oracji zaczynał się słowami: 
Gdyby historię pisano z mów cesarza Wilhelma – prawda historyczna doznałaby sroższej 
męczarni od tych, które wycierpieli zasypani żywcem w ziemię misjonarze europejscy 

28 Ibidem, s. 380. 
29 Ibidem, s. 378.
30 J. Marchlewski, Sprawa misjonarzy... [ciąg dalszy], nr 33, s. 391. 
31 „Prawda” 1900, nr 33, s. 389-390. 
32 „Prawda” 1900, nr 35, s. 413-414. 
33 „Prawda” 1900, nr 41, s. 485-486. 
34 „Prawda” 1900, nr 47, s. 557-558. 
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w Chinach. Nie ciemnota i fanatyzm, ale patriotyzm, trwoga o siebie i czcigodna pamięt-
ność dziejowa natchnęła tłumy chińskie nienawiścią ku spokojnym pionierom35.

W pierwszej połowie roku 1901 ukazywały się w „Prawdzie” kolejne informa-
cje o terrorze zwycięzców, o wprowadzaniu w Pekinie rozmaitych zakazów i naka-
zów, o pertraktacjach z chińskim dworem cesarskim, któremu pozwolono wrócić 
do stolicy, o kolejnych szaleństwa feldmarszałka Waldersee (bezlitośnie pacyfiko-
wał miejscowości w pobliżu stolicy36) oraz o skutkach klęski powstania chińskiego 
i pokoju narzuconego Chinom. W jednym z artykułów stwierdzano, że podczas 
rokowań ciągnących się od grudnia 1900 roku władze chińskie przyjęły okrutne 
warunki, „dające się streścić w finansowym ujarzmieniu, militarnym rozbrojeniu 
i dyplomatycznym uduszeniu Chin”37. Odbywa się więc wyścig drapieżców w upo-
karzaniu pobitego kraju. „Na porządku dziennym: rozbiór pomorzy chińskich”38. 
W represjach przodują Niemcy i Anglicy – Francuzi i Rosjanie bywają łagodniejsi – 
ale generalnie jedyny hamulec przy rozdrapywaniu państwa chińskiego to wzajem-
ne animozje zwycięzców: jedni boją się o nadmierne utuczenie się drugich. Dlate-
go w pewnym momencie rywale zaczęli mitygować niemieckie i angielskie żądania. 
„Niemcy i Anglicy nie dostaną już pięćdziesięciu głów prowincjonalnych: Rosja, 
Stany Zjednoczone i Japonia oparły się dalszym czynom cywilizacyjnej pomsty 
Europejczyków za czyny barbarzyństwa chińskiego”39. Pewnego rodzaju podsu-
mowanie sprawy przynosi artykuł wstępny w jednym z wrześniowych numerów 
„Prawdy” z 1901 roku, w którym stwierdza się, że powracająca do pałacu rodzi-
na cesarska staje przed zadaniami zgoła niewykonalnymi, choć „najazd europejski 
stałby się dobrodziejstwem, gdyby obudził energię, prawość publiczną, patriotyzm 
i wypadkową ich – siłę”40.

Sam Świętochowski tylko raz zabrał głos w sprawie chińskiej, ale nie ulega wąt-
pliwości, że przez cały czas jego stanowisko przesądzało o doborze materiałów. I to 
od niego zależało, by w „Prawdzie” po imieniu nazywano przestępstwa mocarstw 
kolonialnych w krajach spoza kręgu kultury europejskiej. W lutym roku 1901 z sar-
kazmem pisał w swoim sławnym cyklu felietonowym Liberum veto, że „najoświeceń-
sze narody, Anglicy, Niemcy, «szczepią kulturę» na dwóch dzikich pniach ludzkości 

35 Niemcy i Chiny, „Prawda” 1900, nr 47, s. 557. 
36 W przeglądowym Tygodniu politycznym na początku roku („Prawda” 1901, nr 6, s. 78) infor-

mowano: „Waldersee zrobił nową wyprawę, odegnawszy najpierw wszystkich korespondentów: 
dopiero tam musi gospodarować! Wyprawy potrzeba nie na Chiny, ale na niego”. 

37 Europa w Chinach, „Prawda” 1901, nr 7, s. 81.
38 Ibidem. 
39 Tydzień polityczny, „Prawda 1901, nr 14, s. 170. Chodziło o niemieckie i angielskie żądanie 

stracenia pięćdziesięciu prowincjonalnych mandarynów.
40 Pokój z Chinami, „Prawda” 1901, nr 398, s. 470. 
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w Afryce i Azji”41. Definitywnie pryska tu mit cywilizacyjnej wyższości Europy i jej 
misji kulturowej. To, co miało być dumnym przodowaniem ducha europejskiego 
staremu światu, okazało się łajdacką butą nuworyszów. „Szczepienie kultury” ob-
jawiło się na południu Afryki w sadystycznych polowaniach na ludzi i plądrowaniu 
dobytku Burów. Podobnie jest w Chinach: 

Żołnierze niemieccy, sławni z okrucieństw, gdziekolwiek wejdą, spełniali rzetelnie dane 
im przed wyjazdem hasło. Dla zabawki, idąc drogą, strzelali do spokojnych „nieprzyja-
ciół”, pracujących w polu! Inni wypróbowywali w ten sposób celność i donośność swych 
karabinów. Inni, złapawszy gromadę przestraszonego biedactwa, kazali owym „jeńcom” 
wykopać doły i stanąć nad nimi: każdy zabity wpadał od razu w swój grób. Głowami 
ściętych tak ugarnirowano wsie i miasta „dla przestrogi”, że aż „powietrze się popsuło”. 
A jak w rabunkach hulały zacne rzesze! Szukając pieniędzy w pałacach cesarskich, rozbi-
jano wszystko, nawet posągi. (...) W bibliotekach obdzierano z książek oprawy jedwabne 
i aksamitne. (...) Jeden z żołnierzy niemieckich nazbierał duży worek zegarków kieszon-
kowych, które sprzedawał po 2 dolary za sztukę. (...) Dawno już cywilizacyjne posłannic-
two narodów oświeconych względem „dzikich” nie objawiło się tak wspaniale42. 

Jak widzimy, Świętochowski i jego tygodnik zapisał się w dziejach naszej prasy 
sprawiedliwym i zarazem odważnym myśleniem o tragicznym epizodzie w dziejach 
chińskich. Myśleniem, do którego po latach możemy wracać bez zażenowania.

Summary

alekSander świętochowSki’S “the truth” on chineSe boXer upriSinG 

Boxer Uprising broke out in China in years 1900-1901 in response to expansion of  Euro-
pean powers on territory of  China. “The Truth” (“Prawda”), a literary magazine of  social and 
political subject matter edited by Aleksander Świętochowski was one of  those few magazines 
that exposed acquisitiveness in European policy towards China and the Boxer Uprising.

The author recalls articles published in “The Truth” at that time. He considers expressed 
point of  view on the tragic episode to be right and somehow brave. In years 1900-1901 “The 
Truth” (in column Political Week) was systematically publishing information about current 
events in China. Since June 1900 readers of  “The Truth” could also find there problem arti-
cles and articles expressing opinion on situation in China. Moreover, the magazine reprinted 
an interview with a Chinese inhabitant of  London who belonged to the “boxer caste”. The 
purpose of  the interview was to present a standpoint of  a person directly involved in the 
events. The articles that were coming up invalidated stereotypes regarding China, and denied 
unjust and untrue information concerning discussed events. “The Truth” was also publish-
ing articles emphasizing culture-making role of  China in the world.

41 A. Świętochowski, Liberum veto, t. 2, wyboru dokonał i wstępem opatrzył S. Sandler, komen-
tarze opracowała M. Brykalska, Warszawa 1976, s. 353. Tytuł cytowanego felietonu: Szczepienie 
kultury.

42 Ibidem, s. 355-356. 
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o chinach i chińczykach  
w Juwenaliach i kronikach boleSława pruSa

Bolesław Prus 18 kwietnia 1904 roku zapisał w notesie sen z ostatniej nocy, 
który był związany z wojną rosyjsko-japońską:

Dziś, 18 IV przed 5-tą z rana, śniło mi się, że Japończycy wysadzili armię daleko 
na zachód kolei Port Artur-Charbini, że napadli Rosjan gdzieś poniżej Mukadenu i po 
strasznej bitwie rozproszyli armię. Mnóstwo ludzi tułało się i umierało z głodu.

W tym wszystkim odegrała jakąś rolę armia chińska. Ale już nie pamiętam, czy Chiń-
czycy osłaniali ruchy Japończyków, czy Japończycy byli przebrani za Chińczyków.

W każdym razie atak japoński był wykonany w takiej sile i z takiej strony, że w Euro-
pie nikt tego nie mógł przypuścić1.

Tyle sen! Bolesław Prus ani w Japonii, ani w Chinach nigdy nie był. Intereso-
wał się natomiast bieżącymi wydarzeniami politycznymi na Dalekim Wschodzie, 
co potwierdza dłuższy szkic o Japonii i Japończykach drukowany w „Kurierze Co-
dziennym” (1904, nr 108–180 z przerwami), w którym mówił również o Chinach 
(nr 180). Prus we Wstępie do studium przyznał, że na skutek sprzecznych opinii, 
krążących o tym kraju, postanowił „zbadać bliżej fizyczne i duchowe cechy tego 
interesującego narodu”.

Studium Prusa jest oparte na rozległej lekturze prac polskich i obcych o życiu Ja-
ponii i Japończyków: między innymi Georga Bosqueta Led Japon de nos jours, Wilhel-
ma Deppinga Japonia, André Bellesorta Podróż do Japonii, Juliana Adolfa Święcickiego 
Historia literatury chińskiej i japońskiej oraz książki nieznanej autorki niemieckiej Listy, 
które go nie doszły w tłumaczeniu Jadwigi Miczyńskiej2.

Cykl artykułów pt. Japonia i Japończycy był wyrazem zainteresowania – nie tylko 
Prusa – Dalekim Wschodem na przełomie wieków. Najpierw powstanie bokserów, 
czyli zryw ludowy Chińczyków przeciwko gospodarczemu i wojskowemu panosze-

1 Zob. Bolesław Prus 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna i S. Fita, pod 
red. Z. Szweykowskiego, Warszawa 1909, s. 607.

2 Ibidem. Studium Prusa omówił Tokimasa Sekiguchi: Bolesław Prus o Japonii i Japończykach, 
[w:] Jubileuszowe „żniwo u Prusa”, pod red. Z. Przybyły, Częstochowa 1998, s. 319-331.



Jan Data360

niu się mocarstw w ich państwie3, później wojna rosyjsko-japońska4. Największe 
zainteresowanie Prusa-publicysty Dalekim Wschodem przypada na początek XX 
wieku.

Pierwsze motywy chińskie pochodzą z okresu Prusowskich juwenaliów, a więc 
z czasu, kiedy „zabawianie czytelnika za pomocą żartobliwie przedstawionych scen 
z życia obyczajowego społeczeństwa” było celem głównym, a nawet jedynym5. 
Pierwsze utwory (wierszyki, humoreski, „odezwy”, „przypowieści” itp.) Głowacki 
drukował anonimowo w tzw. pismach humorystycznych („Mucha” i „Kolce”) i wy-
dał częściowo w zbiorze To i owo, właściwie zaś: ani to, ani owo, czyli 48 powiastek dla 
pełnoletnich dzieci (1874). Tom To i owo, dedykowany „czeladzi literackiej”, Głowacki 
poprzedził dewizą: „Dobry humor jest jak oset, który chętnie wyrasta na zwalis-
kach, kaleczy dobrze uformowaną gębę, a cieszy niewymownie osłów”6.

W trzech utworach ze wspomnianego tomu Głowacki wykorzystał motyw chiń-
ski. Są nimi: Z roczników chińskich (inc. „Niedawnymi czasy do uczonego Fiu-Fiu...”)7, 
Z roczników chińskich (inc. „Onego czasu uczony Ya-o-tse...”)8 oraz Filozof  i prostak9.

W dwóch pierwszych utworach, które można określić przypowieściami, tenden-
cja moralistyczna jest aż nadto widoczna. Także ich struktura jest podobna – po-
cząwszy od tytułu, który może wskazywać na historyczny, a więc prawdziwy rocz-
nik, poprzez skondensowany, mocno uschematyzowany wstęp: 

3 Józef  Bachórz potwierdzenie zainteresowań Chinami w Polsce dostrzega w Weselu Stani-
sława Wyspiańskiego, którego premiera (16 marca 1901) odbyła się w końcowej fazie powstania 
bokserów. Chłop z podkarpackiej wsi indaguje tu krakowskiego Dziennikarza:

Co tam, panie, w polityce?
Chińczyki trzymają się mocno?

Dziennikarz, zirytowany pytaniem, odpowiada:
A, mój miły przyjacielu,
mam przez cały dzień dosyć Chińczyków.

(S. Wyspiański, Dzieła zebrane, t. 4: Wesele, redakcja zbiorowa pod kierownictwem L. Płoszowskie-
go, Kraków 1958, s. 8). Zob. J. Bachórz, Wacław Sieroszewski o Chińczykach i Chinach, [w:] Początki 
wiedzy o Chinach w Polsce, pod red. I. Kadulskiej i J. Włodarskiego, Gdańsk 2008, s. 91.

4 Zob. Bolesław Prus 1847–1912..., s. 605 i passim.
5 Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, wyd. 2, Warszawa 1972, s. 58.
6 B. Prus, Pisma, pod red. I. Chrzanowskiego i Z. Szweykowskiego, t. 1: To i owo, właściwie 

zaś: ani to, ani owo, czyli 48 powiastek dla pełnoletnich dzieci, Warszawa 1935, s. 24. „Prus dość udat-
nie imitował mądrościowy styl chińskiej i w ogóle orientalnej aforystyki”. B. Mazan, Z obrazów 
Chin i Chińczyków w piśmiennictwie polskim drugiej połowy XIX wieku, [w:] Pozytywizm i negatywizm. 
My i wy po stu latach, pod red. nauk. B. Mazana przy współpracy S. Tyneckiej-Makowskiej, Łódź 
2005, s. 262.

7 B. Prus, Z roczników chińskich, „Mucha” 1873, nr 12.
8 B. Prus, Z roczników chińskich, „Mucha” 1873, nr 56.
9 B. Prus, Filozof  i prostak, „Mucha” 1873, nr 58.
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Niedawnymi czasy, do uczonego Fju-Fju, który się sztuką lekarską trudnił, przyszedł 
ubogi Fu, młodzieniec ze szkoły bonzów...10;

Onego czasu, uczony Ya-o-tse, który po mądrość za granicę Państwa Niebieskiego 
wyjeżdżał i między obcymi cudów nauczył się dokazywać, wrócił do Pekinu i przed obli-
cze syna wielkiego smoka przyprowadzony został11,

dalej poprzez krótką anegdotę, której wydarzenia nie są ważne ze względu na swe 
cechy jednostkowe, lecz jako przykłady uniwersalnych prawideł ludzkiej egzysten-
cji czy postaw wobec życia, po zamykający utwór jednoznaczny morał. Pouczenie 
w pierwszym utworze zawarte jest w apostrofie: 

O uczeni dobroczyńcy, pilnujcie swych warków! o młodzieńcy, pilnujcie waszych czapek, 
abyście nie potrzebowali wstydzić się i kłopotać za tak niestosowne małżeństwo, jak mię-
dzy cudzym warkiem i własną czapką!...12, 

w drugim – mimo że bohater w dalszym ciągu żyje w kłamstwie – pojawia się prze-
stroga o charakterze uniwersalnym:

Ale biada mu! Albowiem jest Ktoś, co zarówno nad lotem komara jak i nad kradzie-
żami mandarynów czuwa; ma tysiące oczu otwartych, przed którymi nic się nie skryje 
i tysiące rąk zbrojnych w miecze, przed których blaskiem drży tłum i mandaryni wołają: 
a – och!...13

Opowiadanie Filozof  i prostak ukazuje zupełnie inne możliwości artystyczne 
trzydziestoletniego pisarza aniżeli w większości dotychczasowych utworów. Rzecz 
dzieje się w Chinach, a problemem jest chciwość i przewrotność wyższych warstw 
społecznych, wyzyskujących cynicznie i okrutnie ludzi pracy oraz – jak pisał Szwey-
kowski – „bezcelowość pustego teoretyzowania nad życiem, teoretyzowania, które 
w rzeczywistości w niczym nie zmienia, nie usuwa cierpienia”14. Właśnie krzywda 
bliźniego i potępienie krzywdzicieli stanowią dominantę ideową utworu, a środkami 
służącymi jej pokazaniu są satyra, ironia i sarkazm.

W przywołanych utworach, mimo występujących stereotypów i stylizacji (miasto 
Pekin, nazwiska budowane na wzór rzeczywistych nazwisk chińskich, charakterys-
tyczna składnia), nie chodziło pisarzowi ani o pokazanie egzotyzmu wschodniego, 
ani o prawdziwość realiów. Chodziło Głowackiemu o przedstawienie pewnej tezy 
moralno-społecznej, która ukazana na tle obcym nabiera ogólnoludzkiego piętna. 
Postacie w przywołanych utworach są podzielone na dwie zasadnicze grupy: po-

10 B. Prus, Pisma, op. cit., s. 200.
11 Ibidem, s. 207.
12 Ibidem, s. 201.
13 Ibidem, s. 208.
14 Z. Szweykowski, Twórczość..., s. 63.
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zytywne i negatywne. Ten podział niewątpliwie jest w początkach twórczości dość 
jeszcze naiwny, a tendencyjność bardzo wyraźna15.

Książka To i owo, jak już wspomniano, była zbiorem drobnych utworów zamiesz-
czanych wcześniej w warszawskich pismach humorystycznych. Prus nazwał To i owo 
„kielichem goryczy, nudów, przywidzeń i lichych konceptów”: Edward Pieścikowski, 
omawiając debiutancki tom Prusa, stwierdza, że sporo w nim „konceptów lichych, 
a nawet płaskich”. Dodaje jednak zarazem, że z perspektywy lat widać niemało po-
mysłów oryginalnych i nowatorskich: „Pisarz nie tylko okazał się mistrzem parodii 
i obrazka satyrycznego (jakby literackim partnerem Franciszka Kostrzewskiego), 
ale już w latach siedemdziesiątych zręcznie trawestował i parodiował konwencje 
gatunkowe i stylistyczne, śmiało sięgając po groteskę, paradoks, absurd”16. Dodajmy 
także – po parabolę.

Nie mogło motywów chińskich zabraknąć w pisanych przez bez mała 40 lat 
kronikach. Tematyka chińska nie pojawia się w Prusowskich felietonach w takim 
stopniu jak kwestie europejskie; występuje marginalnie i zazwyczaj w funkcji przy-
kładu, analogii lub kontrastu. Motywy chińskie służą przede wszystkim do charakte-
rystyki polityki zaborców, szczególnie pruskiego, bowiem aż do 1905 roku, do czasu 
zniesienia cenzury prewencyjnej, Prus nie miał praktycznie możliwości powiedzieć 
niczego o Rosji. Ale nie tylko!

W kronice z roku 1875, pisząc o miejscowych bieżących wydarzeniach, Prus na 
pierwszym miejscu wymienia... błoto, które „u nas rozlewało się po ulicach, płynęło 
rynsztokiem, rozłaziło się po chodnikach, wskakiwało do dorożek tudzież spadało 
z dachów na głowy i paletoty przechodniów. Pod tym względem Warszawa stała się 
na równi z najgłośniejszymi miastami globu: Pekinem i Konstantynopolem”17.

Bardzo często w kronikach Prusa Chiny i Chińczycy występują w sąsiedztwie 
z Japonią i Japończykami. W kronice z roku 1889 czytamy: 

Mój przyjacielu (ty, który lubisz pękać ze śmiechu), czy wiesz, o czym w tej chwili my-
ślą w Japonii?... W tej prawdziwej Japonii, która, jeśli pamięć mnie nie zawodzi, leży na 
wschód od Chin na Oceanie Spokojnym...

Małe objaśnienie. Japończycy z zewnętrznego wyglądu bardzo przypominają Chiń-
czyków, których możesz zobaczyć na pierwszym lepszym pudełku od herbaty. Mają oni 
cerę żółtą, skośne oczy, ubierają się co dzień w pantofle z zakrzywionymi nosami tudzież 
w bardzo długie i obszerne koszule, pod którymi nie jestem pewny czy noszą tę część 
ubioru, która niekiedy pęka dżokejom od strony siodła18. 

15 Ibidem, s. 64.
16 E. Pieścikowski, Bolesław Prus, Warszawa 1977, s. 23.
17 B. Prus, Kroniki, t. 1, cz. II, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1956, s. 304.
18 B. Prus, Kroniki, t. 12, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1962, s. 235.
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Pisząc o malarstwie Jana Matejki („styl Matejki jest ponury i gwałtowny”) i Hen-
ryka Siemiradzkiego (styl „spokojny i wykwintny”), Prus poczynił szerszą refleksję 
dotyczącą stylu. Pisał: 

Narody mają także swój styl. Ciężkie olbrzymie piramidy z kamienia – to Egipt. Równo-
ległościany z cegieł ustawione jeden na drugim od pięciu do siedmiu pięter – to Asyria. 
Porcelanowe wieże z dachami w formie spiczastych kapeluszy z zadartymi rondami – to 
Chiny19.

Chiny i Chińczycy w kronikach są przywoływani nie tylko w odniesieniu do 
zjawisk kultury. Motywy chińskie pojawiają się przede wszystkim w kontekstach po-
litycznych.

W jednej z kronik (1884) pisarz posłużył się ulubioną figurą fingowanej rozmo-
wy z przyjacielem, którą puentował następująco: 

Duch ludzki – kończył mój przyjaciel – nie kontentuje się tym szczupłym miejscem 
i czasem, jakie mu zakreśliła natura. Interesuje się nie tylko naszymi brukami i wodo-
ciągami, ale jeszcze okolicami podbiegunowymi, których nie tknęła dotychczas ludzka 
stopa. Wdzieramy się poza ziemską sferę i badamy liczbę gwiazd, ich odległość, materiał, 
z jakiego są utworzone. Gdy znuży nas wędrówka po wszechświecie, zaglądamy do kropli 
wody i przypatrujemy się jej mieszkańcom, niewidzialnym dla gołego oka. Następnie, 
przez miłość kontrastów, śledzimy osnowę dyplomatycznej sieci, jaką Bismarck oplą-
tał Europę, zastanawiamy się nad kłopotami Anglii w Egipcie i nad tryumfami Francji 
w Tonkinie20.

Prus nie omieszkał w kronikach informować swych czytelników o kataklizmach 
i katastrofach spowodowanych między innymi wielkim wylewem rzeki Żółtej („ileś 
tam setek tysięcy Chińczyków utopiło się, a ileś tam stało się pastwą głodu”)21 oraz 
o rzeziach22 związanych z powstaniem w Chinach przeciwko rządowi i Europejczy-
kom. Wymordowano wówczas wielu chrześcijan, zarówno Chińczyków, jak i Euro-
pejczyków23.

Nie mogło zabraknąć w kronikach odwołań do powstania bokserów (1899–
1901). W jednej z kronik (maj 1899) Prus przedstawia fikcyjną rozmowę kronikarza 
z emerytem:

19 B. Prus, Kroniki, t. 13, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1963, s. 302.
20 B. Prus, Kroniki, t. 7, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1958, s. 145. Edytor Kronik tak 

objaśnia passus dotyczący „tryumfów Francji w Tankinie”: „Mimo początkowych trudności i po-
ważnych porażek, mimo militarnej pomocy chińskiej, Francuzi zaczęli osiągać w Tankinie szereg 
sukcesów i byli na drodze do opanowania całego kraju”. Zob. Z. Szweykowski, Przypisy, [w:] 
B. Prus, Kroniki, t. 7, s. 460.

21 B. Prus, Kroniki, t. 11, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1961, s. 86.
22 B. Prus, Kroniki, t. 13, s. 146.
23 Cyt. za: Z. Szweykowski, Przypisy, [w:] ibidem, s. 466.



Jan Data364

– A co tam ciekawego ma pan dobrodziej na warsztacie?
– Zawsze to samo. Z rana ptaki i rośliny, ku wieczorowi polityka.
– Wojna Boerów z Anglikami?
– Ech, to tylko młodych polityków zajmuje – Transwald, Chiny, Maroko, albo wystawa 

paryska. Ja zaś, po dawnemu nie spuszczam oka z Niemiec24.

Prus miał na myśli – komentuje Z. Szweykowski – wrogi dla cudzoziemców 
ruch organizacji bractwa bokserów, które powstało w maju 1899 roku pod dowódz-
twem Czu-hung-tenga. Znakiem rozpoznawczym sekty była pięść, a istotę progra-
mu zawierało zdanie: „Pięść patriotyzmu i pokoju dąży do spotężnienia dynastii 
mandżurskiej i wytępienia cudzoziemców”25.

W innej kronice, w której mowa także o wojnie chińskiej, prowadzonej przez 
księcia Tuan i bokserów26, Prus, wykorzystując opinię sinologa, porównał wady i za-
lety Prusaków i Chińczyków. Pisał o łapownictwie urzędników policji berlińskiej, 
które porównał z łapownictwem w Chinach, istniejącym od dawna i ogarniającym 
wszystkie klasy. Policja berlińska – twierdzi rzekomy sinolog – jest zaledwie po-
czątkującym uczniem chińskich łapowników. Na koniec wymienia najważniejsze 
podobieństwa między Niemcami i Chińczykami, a mianowicie okrucieństwo, wy-
łączność, zbiorową odpowiedzialność i wiarę we własną doskonałość: 

Niemcy uważają się za naród jedynie mądry i dobry i mający prawo do panowania nad 
światem. Zupełnie taki sam pogląd na swoją wartość od wieków głoszą Chińczycy27. 

Bolesław Prus często w kronikach pisał o „duchu epoki”, którego charaktery-
zuje szybki rozwój cywilizacyjny. Często przeciwstawiał dynamicznie zmieniające 
się Stany Zjednoczone czy modernizującą się Japonię tradycjonalistycznym Chi-
nom. Szukał prawidłowości dziejowych. Japonia i Stany Zjednoczone zwyciężają 
– przekonywał – ponieważ reprezentują zdrowy organizm społeczny28. Doskonałą 

24 B. Prus, Kroniki, t. 16, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1966, s. 470.
25 Cyt. za: Z. Szweykowski, Przypisy, [w:] ibidem, s. 675.
26 „Dyplomatyczna interwencja mocarstw do rządu chińskiego – napisał w komentarzu Szwey-

kowski – aby stłumił on rewoltę bokserów, nie dała rezultatów. Bokserzy dzięki wysunięciu hasła 
wyzwolenia Chin spod władzy i wyzysku cudzoziemców zyskiwali coraz większą popularność. 
Przystąpiła do nich część wojsk rządowych. Cesarzowa-wdowa, nienawidząca białych najeźdź-
ców, jak również książę Tuan, ojciec następcy tronu, sprzyjali ruchowi bokserów i uzgodnili 
z nimi wspólne działanie. Tuan, który we wrześniu został przewodniczącym wielkiej rady rzą-
dowej, kierował wojskami atakującymi cudzoziemców. Wobec tego mocarstwa zarządziły inter-
wencję zbrojną. Do portu Taku przybyły okręty wojenne angielskie, amerykańskie, francuskie, 
rosyjskie, niemieckie, włoskie i austriackie; wysadzono z nich wojska i ruszono na Pekin, który 
też został zdobyty”. Cyt. za: ibidem, s. 695.

27 B. Prus, Kroniki, t. 16, s. 538.
28 Por. J. Bachórz, Wstęp, [w:] B. Prus, Kroniki, wybór i oprac. J. Bachórz, Wrocław–Warsza-

wa–Kraków 1994, s. LXXXVI.
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egzemplifikacją omawianych poglądów Prusa jest kronika zatytułowana Wojna chiń-
sko-japońska – Mandarynizm, egoizm klasowy i konserwatyzm z 1894 roku.

Walkę Chin z Japonią o Koreę określił Prus mianem „najciekawszego wypadku 
sezonu”. 

Pobili się: pantera ze słoniem o zdechłego zająca, przy czym okazało się, że i sam słoń 
– już cuchnie. (...) Oto państwo o czterdziestomilionowej ludności, silnej, sprytnej, pra-
cowitej, obywającej się byle czym i pogardzającej śmiercią, jak żaden inny lud na świecie, 
państwo to – rozpada się, wywraca do góry nogami – pod pierwszym ciosem dziesięć 
razy słabszego przeciwnika.

Przeciwnika, który setki lat był uczniem Chin: w literaturze, wiedzy, sztuce, handlu, 
przemyśle, nawet wojskowości29. 

Przyczynę zaistniałej sytuacji kronikarz widzi w „upodleniu chińskich inteligentów 
zwanych mandarynami, których pierwszą cechą jest egoizm oraz konserwatyzm”30.

Hasłem współczesnej Europy i Ameryki – przekonywał Prus – jest olbrzymi 
wyścig na wszelkich polach pracy, który powoduje, że w „dziesięć lat przeżywa się 
wieki. A człowiek współczesny z każdym nieomal miesiącem staje się mądrzejszy, 
bogatszy i jeśli nie lepszy, to przynajmniej mocniejszy”31. W Chinach natomiast cały 
naród ma oczy zwrócone na przeszłość, a największy patriotyzm polega na pielęg-
nowaniu, chwaleniu i praktykowaniu „tradycji”, choćby nie miała najmniejszych za-
stosowań w praktyce. Natomiast „Japonia przez dwadzieścia lat, gromadząc dzieła 
nowożytnego postępu, posunęła się naprzód o dwieście lat. I dziś nie tylko podbiła 
ich armię, ale wywraca państwo i grozi społecznemu życiu”32.

Jedna z kronik pozornie w całości została poświęcona tematyce chińskiej. Tak 
sugeruje tytuł kroniki: List młodego Chińczyka Yang-tze-kinga do starego Chińczyka Li-
-yang-tze33. W rzeczywistości, podobnie jak w większości kronik, chiński kostium 
służy pokazaniu państwa zaborczego – Niemiec, które jest dzisiaj bardzo mocne, 
ale „na jego ogromnym ciele już widać te małe punkciki, z których kiedyś wykwit-

29 B. Prus, Kroniki, t. 14, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1966, s. 177-178. „Datująca się od 
kilku wieków rywalizacja Chin i Japonii o opanowanie Korei, będącej tylko nominalnie niepodle-
głą monarchią, doprowadziła w r. 1894 do wojny, której zwycięstwa Chiny były pewne. Nadzieje 
te nie spełniły się: Chińczycy wojnę sromotnie przegrali zarówno na lądzie (bitwa pod Piong-
jang), jak i na morzu (nad rzeką Yalu). Cyt. za: Z. Szweykowski, Przypisy, [w:] ibidem, s. 454-455.

30 B. Prus, Kroniki, t. 14, s. 179. Należy zgodzić się z opinią Bogdana Mazana, że „Konser-
watywny mandarynizm wykorzystał Prus dla społecznej dydaktyki i doraźnej interwencyjności, 
ganiąc brak przedsiębiorczości wśród warszawiaków...”, B. Mazan, Mandaryn polsko-chiński i ogólno-
kulturowy, [w:] Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, pod red. nauk. B. Mazana przy współ-
pracy S. Tyneckiej-Makowskiej, Łódź 2008, s. 370.

31 B. Prus, Kroniki, t. 14, s. 180.
32 Ibidem, s. 180.
33 B. Prus, Kroniki, t. 17, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1967, s. 108-116.
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nie gangrena. Pierwszym zarodkiem zgnilizny tego narodu jest nienawiść”34. Nie-
miecka nienawiść do obcych – nawet rasy białej – zaszła tak daleko, że „chcieliby 
wszystkich wytępić, którzy nie mówią ich językiem, nie wyznają ich mędrców i nie 
słuchają ich generałów. Anglików, Francuzów, Rosjan, Włochów starliby Niemcy 
z ziemi albo przerobili na swoich niewolników, gdyby się ich nie bali. Natomiast ze 
słabszymi od siebie postępują w taki niegodziwy sposób, tak ich wyzyskują, dręczą 
i upokarzają, że doprawdy lepiej być w Chinach krową, aniżeli między Niemcami 
obcymi”35. Dalej Prus pisze o prześladowaniach Polaków, których zaborca usuwa 
z urzędów, nie pozwala uczyć się języka rodzinnego, a w końcu wykupuje od Pola-
ków ziemię i osadza tam Niemców.

Kronika, mimo sugerującego tematykę chińską tytułu oraz występujących w tek-
ście chińskich „rekwizytów”, dotyczy w zasadzie polityki zaborcy w stosunku do 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich. I taka jest dominująca funk-
cja motywów chińskich w publicystyce Bolesława Prusa36. Pisarz wykorzystywał je 
bądź do egzemplifikacji ogólniejszych procesów, prawidłowości, bądź jako środek 
służący do pełniejszego opisu i zdiagnozowania stanu społeczeństwa polskiego 
drugiej połowy XIX wieku.

Summary

about china and chineSe people in JuvenileS and chronicleS oF boleSław 
prus

The article brings up a subject of  Bolesław Prus’s fascination with Chinese issues. Al-
though Prus has never been to China or Japan, as publicist he interested in the Far East, and 
his interest in the region peaked at the beginning of  the twentieth century.

For the first time Chinese themes came up in the works of  the Doll ’s author in juveniles, 
in volume This and that... in form of  three stories (two of  them titled From Chinese annals are 
parables and the third one is a story titled Philosopher and boor). In Chronicles on the other side, 
Chinese themes which are used as analogy to policy of  foreign rulers, in particular Prus-
sian, are marginal and mostly perform a function of  example, analogy of  contrast. Prus 
used Chinese themes in his articles either to exemplify general processes or some kind of  
regularity, or to present and analyze condition of  Polish society of  the second half  of  the 
nineteenth century.

34 Ibidem, s. 110.
35 Ibidem, s. 110-111.
36 O motywach chińskich w piśmiennictwie polskim i w „Lalce” pisał w rozbudowanym i eru-

dycyjnym studium Bogdan Mazan: B. Mazan, Z obrazów Chin i Chińczyków w piśmiennictwie polskim 
drugiej połowy XIX wieku. „Chińskie cienie” w „Lalce” Bolesława Prusa, [w:] Pozytywizm i negatywizm..., 
s. 317-404. W jednym z B. Mazanem zgodzić należy się niewątpliwie, a mianowicie: „Generalnie 
motywom chińskim w Lalce brakuje (...) światła wyraziście skonkretyzowanej materii tekstowej” 
(s. 404).
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inSpiracJe chińSkie  
w poezJi polSkieJ XiX i XX wieku. wybór

Chiny kojarzą się z tym, co odległe, tajemnicze, efemeryczne, delikatne i wy-
kwintne, a przede wszystkim bardzo odległe od kultury europejskiej, przez co często 
dla nas niezrozumiałe, a jednocześnie bardzo kuszące i fascynujące. Ze względu na 
tę odmienność zaczerpnięte z nich elementy wprowadzają do literatury europejskiej 
odrobinę egzotyki, są sposobem na przeniesienie się do świata z pogranicza ma-
gii i rzeczywistości, potrafią to, co najbardziej prozaiczne, zaczarować i przemienić 
w coś niezwykłego. Świadomi tego twórcy korzystają z repertuaru orientalnego ob-
razowania w swoich utworach. Choć zwykle odwołują się do tego, co powszechnie 
kojarzone z Chinami, już samo sięgnięcie do elementów kultury orientalnej pobu-
dza wyobraźnię i otwiera nowe ciągi semantyczne. Często są to jednorazowe odwo-
łania, mające na celu nie przybliżenie nam Chin i ich kultury, ale właśnie trafniej-
sze zobrazowanie własnej myśli, niejednokrotnie wynikające z istnienia w kulturze 
skonwencjonalizowanych metafor i stałych epitetów. 

Z chińskich ziół ciągnione treści...

Utworów, których tematem jest Państwo Środka czy też jego mieszkańcy, jest nie-
wiele. Nie wynika to bynajmniej z braku zainteresowania tym tematem, wszak kultu-
ra chińska od XVIII wieku stał się modna i chętnie sięgano po motywy orientalne1, 
jednakże – jak w przypadku mody bywa – zainteresowanie to często było bardzo 
powierzchowne. Mickiewicz fascynował się Dalekim Wschodem, ale przedmiotem 

1 Chiny są obecne w literaturze polskiej od XVIII wieku, a zainteresowanie nimi zostało zaini-
cjowane relacjami z podróży poselskich oraz misyjnych na Daleki Wschód. Wówczas zapanowała 
moda na chińszczyznę, którą kojarzono przede wszystkim z „luksusowymi towarami importo-
wanymi, takimi jak herbata, jedwab i porcelana”. Te elementy weszły na stałe do języka jako 
typowe dla cywilizacji chińskiej i z epoki świateł przeniknęły również do literatury późniejszej. 
Por. M. Kwietniewska, Wiedza o Chinach w polskim Oświeceniu, [w:] Początki wiedzy o Chinach w Polsce, 
pod red. I. Kadulskiej i J. Włodarskiego, Gdańsk 2009, s. 38.
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jego twórczej inspiracji stała się raczej Arabia2. Jednak nie można zapomnieć mu 
tego, że właśnie on w Zimie miejskiej 3 zamieścił wers, na którym wszystkie pokolenia 
uczą się, czym jest peryfraza. Jego z chińskich ziół ciągnione treści stały się modelowym 
przykładem zastąpienia jednego wyrazu przez szereg innych, oddających jego treść 
w sposób metaforyczny4. I może owo wyrażenie przepadłoby wśród tysięcy wersów 
skreślonych ręką wieszcza (wszak bardziej znamy Mickiewicza z jego tęsknot do oj-
czystej Litwy i mesjanistycznych wizji, a nawet z owych egzotycznych i tajemniczych 
wzruszeń nad przyrodą orientalną), gdyby teoretycy literatury nie przywoływali go 
w swoich refleksjach nad istotą peryfrazy. Mickiewicz, sięgając po tę metaforę5, picie 
herbaty w przyjacielskim gronie młodzieży przedstawił jako niezwykłe doświadcze-
nie, egzotyczne i piękne6. 

Chińskość stała się tutaj narzędziem do wyrażenia swoich odczuć poprzez od-
wołanie się do bazy doświadczeniowej odbiorców. Tak więc Chiny docierają do 
nas z literatury już na poziomie nauki o niej (na zajęciach z poetyki), ale występu-
jące w utworach poetyckich odwołania do tamtejszej kultury świadczą o tym, że 
o Państwie Środka w Polsce, przynajmniej w wieku XIX, wiedziano raczej niewiele. 
Dowodzi tego nie tylko bardzo powierzchowny obraz Chin i ich mieszkańców, ale 
i uwagi w dziewiętnastowiecznej prasie, żeby przywołać choćby wypowiedź Józe-
fa Chociszewskiego (1837–1914), redaktora „Lecha” i pisarza: „«Lech» zasługuje 
z dwóch względów na poparcie: raz jako pismo ilustrowane, popularyzujące wie-
dzę, a po wtóre jako pismo z dążnością słowiańską zapoznające publiczność polską 
ze sprawami słowiańskimi, które niestety naszemu ogółowi  s ą  t y l e  z n a n e , 
c o  s p r a w y  c h i ń s k i e” (podkreśl. – J.K.)7. Choć sprawy chińskie interesują 
nas, wszak u początku XX wieku pyta o nie nawet chłop – słynne pytanie Czepca 
z Wesela Wyspiańskiego, skierowane do Dziennikarza, dotyczy właśnie powstania 
bokserów8 – wiemy o nich mało. I jak się zdaje, wiedza ta przekłada się na to, 

2 Zafascynowany Arabią Mickiewicz przetłumaczył Giaura George’a Byrona, a w Konradzie 
Wallenrodzie zawarł Balladę Alpuhara, której bohaterem uczynił Almanzora, króla muzułmanów, 
podstępnie przynoszącego zarazę oblegającym Alpuharę Hiszpanom. 

3 A. Mickiewicz, Zima miejska, [w:] idem, Dzieła, t. 1: Wiersze. Wydanie Narodowe, Warszawa 
1949.

4 Zob. Peryfraza, [w:] Zarys teorii literatury, pod red. M. Głowińskiego, A. Okopień-Sławińskiej 
i J. Sławińskiego, wyd. 2 zmienione, Warszawa 1967, s. 120.

5 Metafora stanowi pojęcie bardzo ogólne. Peryfraza może mieć znaczenie metaforyczne 
i wówczas można ją zaliczyć do metafor.

6 Metafora, jak mówi Max Black, niesie ze sobą inny sposób postrzegania rzeczywistości, nie 
jest tylko kwestią estetyki, zmienia sposób postrzegania rzeczy. Zob. M. Black, Metafora, „Pamięt-
nik Literacki” R. LXII, 1971, z. 3, s. 85-100.

7 Od redakcji, „Lech” 1878, nr 52.
8 SCENA 1.

CZEPIEC, DZIENNIKARZ
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że trudno doszukać się w tym czasie utworów poetyckich traktujących o Chinach 
i przybliżających odbiorcy tę tematykę. Dlatego, kiedy Pawlikowska-Jasnorzewska 
pisze w Dwudziestoleciu Międzywojennym swe wiersze, w których często odwołu-
je się do Dalekiego Wschodu (zwłaszcza Chin i Japonii), wspomina o nieznanych 
Chinach i tajemniczych Chińczykach. Zastosowane przez nią epitety, powracające 
nie raz, podkreślają powyższe opinie. 

Chiny – źródło poetyckiego obrazowania

Poezja Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej to nie tylko wspaniałe erotyki (z nich poet-
ka jest najbardziej znana), ale też wiersze czerpiące z chińskiej kultury. Dlatego znaj-
dziemy u niej utwory, w których elementy chińskie pojawiają się tylko jako narzędzia 
obrazowania, są poetyckim porównaniem, epitetem, częścią opisu sytuacji lirycznej 
albo bohatera lirycznego. Z tą ostatnią sytuacją mamy do czynienia w wierszu La 
précieuse9, w którym „chiński piesek” staje się jednym z elementów opisujących adre-
satkę wypowiedzi lirycznej, charakteryzuje ją. Owa dama wtulona w futro, „z chiń-
skim pieskiem pod pachą, z parasolem i z różą...” zostaje przedstawiona jako osoba 
wyrafinowana, ale też bardzo delikatna, pełna obaw. Wszystkie przydane jej przez 
poetkę akcesoria składają się na elegancję, oderwanie od rzeczywistości, umiłowanie 
wykwintu, podkreślają też jej kruchość. 

Z kolei poetyckie porównanie zostało przez młodopolską poetkę wykorzysta-
ne w utworze Zachód słońca na zamku10. Skrzący się w zachodzącym słońcu Wawel 
zachwyca, ożywa niemalże, jego „Szyby żegnają słońce, które w dół się toczy, krzy-
czą swój zachwyt wspólny, złocisty i ślepy, wśród mgieł słodkich jak  c h i ń s k i e 
b l a d o b a r w n e  k r e p y... (podkreśl. –J.K.)”. Nic więcej związanego z Chinami 
się tutaj nie pojawia, w tym wierszu pełnym barw, przesyconym bardzo ostrymi, wy-
razistymi kolorami i grą światła do tego stopnia, że i barwy, i światło stają się bohate-
rami niezwykłego przedstawienia na zamku. „Kąpiel barw” kontrastuje z widmami 
białych postaci, zmarłych królów panujących niegdyś na Wawelu. Gdyby skupić się 
na kolorach, które tak wspaniale zaczarowują ów zamek, to można by dostrzec, że 

CZEPIEC
Cóż tam, panie, w polityce?
Chińczyki trzymają się mocno!?
DZIENNIKARZ
A, mój miły gospodarzu,
mam przez cały dzień dosyć Chińczyków.
S. Wyspiański, Wesele, akt I, sc. 1, [w:] idem, Dzieła zebrane, redakcja zespołowa pod kierownictwem 
L. Płoszowskiego, t. 4, Kraków 1958.

9 M. Pawlikowska-Jasnorzewska, La précieuse, [w:] eadem, Wiersze, Toruń 1994, s. 20.
10 M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Zachód słońca na zamku, [w:] eadem, Być kwiatem?..., wybór, 

układ i wstęp W. Bolecki, Warszawa 2007, s. 104.
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przywołane w porównaniu „chińskie bladobarwne krepy” niwelują kontrast między 
bielą postaci (ich biel zostaje podkreślona przez stworzony tu neologizm: „pogod-
ne bielce”) a wielobarwną tęczą. Istotna jest też delikatność, ulotność, ozdobność 
(w tym wierszu, w którym wszystko jest piękne i nie ma słów poza zachwyt i piękno 
wychodzących), jaką zdołała wydobyć z mgły dzięki zastosowanemu porównaniu 
poetka. Jej mgła nie jest szara, ciężka i brudna ani smutna, nie przeraża i nie niepo-
koi. Wręcz przeciwnie – wydobywa piękno, wywołuje zachwyt, dodaje słodyczy. Czy 
w takich barwach – delikatnych, słodkich, pastelowych – Pawlikowska-Jasnorzew-
ska widzi Chiny, skoro właśnie do nich się odwołuje, poszukując najlepszej palety 
dla swej wyobraźni, i wyobraźnia ta wędruje właśnie do Państwa Środka?

Wiersze poetki, w których znajdziemy wątek chiński, choćby tylko na zasadzie 
krótkiego odwołania, jak wyżej, wskazują, że Pawlikowska-Jasnorzewska tym te-
matem się bawi – jest dla niej fascynujący, kuszący... Wyraźnie na zasadzie zabawy 
stylizacja na język chiński została zastosowana przez autorkę w utworze gwoździk 
z szanghaju11. 

zielony gwoździk chiński całowany deszczem [13]
wzdychał mało o mało tsing tsong [9]
i kołysany wiatrem szeptał jeszcze jeszcze [13]

tsing tsong ho hong [4]
aż chwycony przez ciebie za zielone włosy [13]
krzyknął z płaczem ach dosyć [7]

tsong [1]

Pawlikowska-Jasnorzewska posłużyła się tutaj paronomazją12 jako elementem 
kompozycji całego utworu. Kolejnym znaczącym elementem kompozycyjnym jest 
wersyfikacja13. Obie te komponenty w sposób istotny ze sobą współgrają. Naprze-

11 M. Pawlikowska-Jasnorzewska, gwoździk z szanghaju, [w:] eadem, Wiersze, op. cit., s. 36. Utwór 
pochodzi z tomu Dancing (1927) i ma podtytuł: fokstrot. „Fokstrot, foxtrot – amerykański taniec 
towarzyski, dotarł do Europy około 1918 roku; metrum parzyste, rytm synkopowany, tempo 
szybkie. Słowo ‘foxtrot’ oznacza krok lisa – pochodzi od nazwiska aktora Harry’ego Foksa, który 
wprowadził do tego tańca kroki kłusujące. Fokstrot uważany jest za jeden z najtrudniejszych 
tańców i nazywany «najtrudniejszym spacerem świata». (...) Jednakże w 1914 roku amerykański 
związek nauczycieli tańca ustalił pierwsze zasady tańczenia fokstrota, wprowadzono podział na 
kroki wolne i szybkie tańczone po linii prostej lub w obrotach w prawo. Taniec ten w dalszym cią-
gu był rozwijany przez angielskich nauczycieli tańca, którzy wzbogacili fokstrota o kroki boczne 
i określili rytm tych kroków: wolno, wolno, szybko, szybko. (...) Kroki mogą być wolne (S=1/2 
taktu), szybkie (Q=1/4 taktu) i bardzo szybkie (1/8 taktu, rozliczane jako quick-and-quick)”. Za: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fokstrot (data dostępu: 13.06.2010).

12 Paronomazja to celowe zestawianie ze sobą podobnie brzmiących wyrazów, niezależnie od 
tego, czy zachodzą między nimi inne pokrewieństwa i związki – jeden wyraz staje się dźwiękową 
aluzją do drugiego. Por. Zarys teorii literatury, op. cit., s. 153-154.

13 Rozkład sylab i akcentów w poszczególnych wersach.
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mienne stosowanie wersów długich (trzynastozgłoskowych) z krótkimi (w których 
dominują wyrazy jedno- i dwusylabowe) różnicuje tempo czytania – z wolnego 
przyśpiesza, czasem nagle (jak w wersie 4), co nawiązuje do rytmu fokstrota. Styli-
zowane na język chiński wyrazy ułatwiają ten zabieg, są krótkie, wypowiadane jakby 
gwałtownie, na jednym oddechu. Kontrastują z przeciągłymi wyrazami z wersów 
trzynastozgłoskowych, w których nie ma aluzji brzmieniowych do chińskiego, ale 
pojawiające się współbrzmienie (deszczem – jeszcze) oraz powtórzenie (jeszcze 
jeszcze) również pełni funkcję instrumentacyjną. Głoski szumiące wprowadzają 
zmysłowość, jaka przejawia się także w tańcu. W tym sensie zastosowane aluzje 
brzmieniowe miały spełnić określoną funkcję – nadać odpowiednie tempo oraz 
charakter utworowi-tańcowi. 

Chcę jechać do chińskiej miłości, chcę jechać do chińskiej wiśni... 

Wątki chińskie najwyraźniej zostają przez Pawlikowską-Jasnorzewską przywo-
łane w utworze Chinoiserie14, na co wskazuje już w tytule. W formie liryki bezpo-
średniej poetka snuje opowieść o swoim marzeniu – podróży do Chin, dokonując 
w rzeczywistości swoistej autoprezentacji. Podmiot liryczny to kobieta, którą można 
uznać za porte parole autorki. Mówi o sobie, własnych potrzebach i pragnieniach, ale 
przez nie pośrednio opowiada również o Chinach, swoim wyobrażeniu o tym dale-
kim kraju. Postrzega go jako krainę niezwykłą, tajemniczą, nieznaną i fascynującą. 
Podróż do Chin jest marzeniem, ale nie zabytki i spotkanie z kulturą materialną tak 
kuszą poetkę w Państwie Środka, o czym dowiadujemy się już na początku utworu. 
Najpierw mówi ona bowiem o tym, co w tym odległym kraju jej nie interesuje, a co 
jest głównym celem dla podróżujących tam turystów:

Nie po to chcę jechać do Chin, 
by widzieć piękne świątynie, 
wieżę jakąś Ming czy Tsin, 
lub pejzaż w Kao-linie.

Wyliczając elementy rodem z przewodników turystycznych, mówi o nich raczej 
lekceważąco, o czym świadczy epitet „jakąś”, określający wieżę. Pawlikowska-Jasno-
rzewska nie jest zatem zafascynowana tamtejszą architekturą i nie interesuje jej tu-
rystyka. Dlaczego? Czy dlatego, że nie ceni wytworów chińskiej kultury materialnej? 
Może dlatego, że na poznanie ich zawsze będzie czas, a póki jest się młodą i piękną 
kobietą, pragnie się czegoś innego?

14 M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Chinoiserie, [w:] Poezja polska od średniowiecza do współczesności. 
Antologia, wybór A. Rajca i J. Polanicki, Warszawa 2001, s. 374; wiersz pochodzi z tomu Wachlarz 
(1927). 
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Przecież 
póki mam twarz białą z różowym, 
bez kurzych łapek na skroni, 
marzyć o tym lub owym 
nikt mi nie wzbroni.

„Chcę jechać do chińskiej miłości, chcę jechać do chińskiej wiśni” – wyznaje 
poetka, a zastosowana przez nią anafora podkreśla, jak wielkie jest to pragnienie, 
i jednocześnie wyraża niecierpliwość. Marzenie wypowiedziane przez kobietę brzmi 
pięknie, tajemniczo, obiecująco... Wpływa na to czterokrotne zastosowanie epitetu 
chiński: chińska miłość, chińska wiśnia, chiński sen i chińskie tajemnice. Nadaje on 
szczególnego znaczenia przywołanym elementom – stają się dzięki niemu bardziej 
niezwykłe, egzotyczne. Zdaje się, że poetka daje się uwieść tej „chińskości”, więc 
dalej snuje swą fantazję o spełnieniu chińskiego snu: 

Może 
jakiś szumiący dostojnik 
nieznany, żółty i ciemny, 
w ramionach jedwabiem strojnych 
nauczy mnie chińskich tajemnic? 

Podróż do Chin ma być więc podróżą do miłości i wspaniałej przygody, a uoso-
bieniem tego jest ów szumiący, nieznany, żółty i ciemny mężczyzna. Epitety, za 
pomocą których został przedstawiony (a może raczej wyobrażony, wszak na razie 
poetka udaje się do Chin tylko w wyobraźni), czynią go bardzo tajemniczym, fas-
cynującym. Dwuznaczny zwrot: „dostojnik (...) w ramionach jedwabiem strojnych 
nauczy mnie chińskich tajemnic” z jednej strony wskazuje na strój mężczyzny, iden-
tyfikując go jak najbardziej z Chinami, z drugiej zaś pozwala nam zobaczyć kobietę 
wtuloną w ramiona zagadkowego Chińczyka. To w jego objęciach będzie uczyć się 
chińskich tajemnic. 

Jakich? 
Tajemnic laki, herbaty, 
płaskich jak liść kapeluszy, 
pagód i smoków rogatych, 
i mojej własnej duszy.

Podobnie jak na początku, tak i na końcu utworu zostają przywołane elementy, 
z którymi są utożsamiane Chiny w powszechnym wyobrażeniu. Jednakże autorka 
zupełnie inaczej się do nich odnosi, zalicza je do tych, które pragnie poznać, zgłębić 
ich tajemnicę. Nie chce do kraju tego jechać po to, by go oglądać, chce go przeżyć, 
doświadczyć go. Na końcu tej enumeracji wymienia własną duszę, przez co niejako 
podnosi wartość wyliczonych wcześniej rzeczy, nadaje im głębię – kryją one bo-
wiem, podobnie jak dusza kobiety, swoją tajemnicę. A w odkryciu wszystkich tych 
tajemnic ma pomóc miłość. 
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W lirycznej podróży do fascynującej krainy, w której można liczyć na to, że „sen 
chiński się wyśni”, Pawlikowska-Jasnorzewska pokazuje Państwo Środka jako kraj 
marzeń, a poznawanie go jest jednocześnie podróżą w głąb siebie. 

O miłości pisze też Olga Jackowska w utworze Chińskie morze15. Tytułowe chiń-
skie morze jest metaforą, nie ma nic wspólnego z morzem w sensie geograficznym. 
Autorka odnosi się tutaj raczej do symboliki morza jako bezkresu, nieskończoności, 
nieokiełznanej wolności, tajemnicy, ale też zmysłowości i namiętności16. Podmiot 
liryczny – zakochana kobieta – zwraca się do mężczyzny i opowiada o tym, cze-
go doświadcza, kochając. Zaczyna niewinnie i nawet banalnie, odwołując się do 
dość konwencjonalnych sposobów ukazania miłości, która często przychodzi nagle, 
z ogromną siłą (odwołanie się do frazeologizmu „spaść jak grom z jasnego nieba”) 
i nadaje życiu sens:

Świat bez nas był i bez nas będzie 
Spadłeś jak grom z jasnego nieba 
Czasami tak niewiele trzeba 
By znowu śmiać się znowu żyć 

Odchodzi jednak od tradycyjnego sposobu opisu miłości w strofie drugiej, 
w której posługuje się tytułową metaforą. Otwiera ona nowe konteksty, pokazuje 
ogrom i niezwykłość doświadczenia kobiety podczas miłosnego aktu z ukochanym 
mężczyzną. Ów akt zostaje przedstawiony jako egzotyczna podróż, choć słowo to 
wprost nie zostaje wypowiedziane. Kobieta wyznaje jednak:

Gdy z twojej twarzy krople słone 
Cicho spadają mi do ust 
Smakuję morza już poznane 
A  t o  j e s t  w o d a  z  c h i ń s k i c h  m ó r z  (podkreśl. – J.K.)

Przywołany przez nią opis jest bardzo zmysłowy, cielesny, odsyła do odczyty-
wania podróży morskiej jako przygody seksualnej17. Fizyczność zostaje przekazana 
w sposób metaforyczny, przez co nabiera dodatkowego wymiaru – akt seksual-
ny jest czymś więcej niż tylko spełnieniem pragnienia, staje się niezwykłym do-
świadczeniem, przenoszącym kobietę w zupełnie inną przestrzeń, pozwalającym jej 
unieść się na falach rozkoszy ponad ziemią („bo tylko ty mnie tak unosisz/Lekko 
nad ziemią w dzień i w nocy” – wyznaje otwarcie, podkreślając jednocześnie wy-
jątkowość mężczyzny – t y l k o  ty), doświadczyć spełnienia tak absolutnego, że 

15 O. Jackowska [Kora], Chińskie morze, z płyty Maanam, Hotel Nirwana (2001). Cyt. za: http://
www.tekstowo.pl/piosenka,maanam,chi_skie_morze.html (data dostępu: 11.06.2010).

16 Por. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2006, s. 230-232.
17 Zob. ibidem, s. 232. Warto tu nadmienić, że „Afrodyta, bogini miłości, jest opiekunką wysp 

i wybrzeży (...) fal symbolizujących bezwolne unoszenie się przez wzbierającą rozkosz orgazmu” 
(ibidem, s. 231). 
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kończy się świat, znika wszystko, pozostaje tylko ona i mężczyzna, pragnienie, by 
zawsze patrzeć w jego oczy. 

Bo tylko ty mnie tak unosisz 
Lekko nad ziemią w dzień i w nocy 
Mam ciało śmiałe i gorące 
W zimie jest lato w nocy słońce 

Gwiazdy choć piękne obojętne 
bez końca patrzeć w twoje oczy 
Jestem przechodniem zawsze w drodze 
A koniec świata noszę w sobie

Gdyby przyjrzeć się środkom, za pomocą których została zbudowana ta lirycz-
na opowieść-wyznanie, to widać, że: jest paradoks („W zimie jest lato w nocy słoń-
ce), są gwiazdy, jest pragnienie, by zawsze być razem („bez końca patrzeć w twoje 
oczy”), jest uniesienie i nawet to, że w ramionach mężczyzny w chwili erotyczne-
go spełnienia kończy się świat („A koniec świata noszę w sobie”) – wszystko to 
wzięte z repertuaru miłosnego wyznania, z erotyku, ale to właśnie morze chińskie 
stanowi klucz do całego wiersza, wszak zostało przez autorkę wyeksponowane 
w tytule jako najważniejsze, jako jego temat. W tej metaforze jest wszystko – i ta-
jemnica, i bezkres, i zmysłowość, i smak kropel potu z twarzy mężczyzny. Morze 
symbolizuje bezmiar intymnego doświadczenia, natomiast epitet chińskie potęgu-
je jego niezwykłość, czyni atrakcyjniejszym, bo tajemniczym, bardziej odległym. 
Niby o Chinach nie mówi się tu wcale – znów to, co chińskie, staje się środkiem 
artystycznego wyrazu, ale jakże kluczowym dla całości utworu, więc szkoda by, 
przywołując wiersze sięgające do tego obszaru, pominąć Chińskie morze. Wszak 
sposób wykorzystania metafory i konotacje, jakie twórca w związku z nią otwiera, 
pośrednio mówią o Chinach. 

Chiny dla dorosłych i dla dzieci

Bezpośrednie przywołanie elementów kultury chińskiej występuje natomiast 
w wierszu Bronisławy Ostrowskiej Z panoptikum18. Utwór jest poetycką zabawą, jego 
radosny i lekki charakter zostaje podkreślony przez rymy żeńskie, regularną budowę 
oraz elementy obrazowania. Zarysowana w pierwszej strofie sytuacja liryczna poka-
zuje, że przedmiotem tytułowej wystawy są chińskie osobliwości:

18 B. Ostrowska, Z panoptikum, [w:] Nić babiego lata. Ostrowska, Jasnorzewska, Poświatowska, pod 
red. B. Drozdowskiego, Warszawa 1996, s. 9.
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W bambusowym chińskim kiosku,
Co barwami oczy bawi,
Siedzi strojna w zwój jedwabi,
Uśmiechnięta Chinka z wosku.

Pojawia się tutaj muzealna stylizacja ukazująca najbardziej znane elementy chiń-
skiej kultury. Zostaje podkreślona wielobarwność Chin, ich bogactwo – wszak 
kiosk „barwami oczy bawi”, a woskowa Chinka jest przystrojona w „zwój jedwabi”. 
Wszystko jest tu urokliwe, pogodne, egzotyczne i ma spełniać jedną funkcję – bawić 
przechodzące tłumy, na co wskazuje dwukrotne zastosowanie tego czasownika – 
bawi barwami kiosk, ale bawi też lalka:

Lalka trzyma wachlarz pawi
I woskowym swym urokiem
Przechodzące tłumy bawi

Choć nie mówi się o tym wprost – bawi zapewne i papuga, która buja się na drążku 
nad głową owej Chinki i stroszy skrzydła. Wszystko ku uciesze tłumu. Obraz Chin 
jest tu powierzchowny, autorka wydobywa te elementy, które są powszechnie z Pań-
stwem Środka kojarzone (bambusowy kiosk, jedwab, wachlarz, skośnoocy ludzie), 
ale – mimo że funkcjonują w społecznym wyobrażeniu o tym kraju i jego mieszkań-
cach – nadal pozostają atrakcyjne. Powierzchowność tego opisu współgra zresztą 
z pogodną tonacją wiersza i raczej zabawowym charakterem. Zdaje się, że nie tylko 
owo panoptikum zostało przygotowane, by bawić obserwatorów, ale i wiersz został 
napisany, by bawić czytelnika. 

Dla zabawy wykorzystuje elementy chińskie w swoich bajeczkach dla dzieci Jan 
Brzechwa. Bohaterowie chińscy, pojawiający się zarówno w Trzech wesołych krasno-
ludkach19, jak i w Wyprawie na „Ariadnie” 20 uatrakcyjniają opowieść, wzmacniają po-
czucie odległości, bo – jak wiadomo – akcje baśni i bajeczek zawsze rozgrywają się 
w dalekich, nieznanych krainach. Chińskość wyróżnia przywołane postaci na tle po-
zostałych bohaterów. Brzechwa przypisuje im atrybuty typowe dla kultury chińskiej, 
przez co zapoznaje dziecięcych odbiorców swoich poematów z Państwem Środka 
i jego mieszkańcami. 

W utworze Trzy wesołe krasnoludki obok dwóch krasnoludków polskich – Po-
ziomki i Modraczka – pojawia się chiński Żółtaszek:

W tej bajeczce, moje dzieci,
Krasnoludków trzech znajdziecie:
Jeden chodzić zwykł w czerwieni,

19 J. Brzechwa, Trzy wesołe krasnoludki, [w:] idem, Baśnie i poematy, cyt. za: http://www.albedo.art.
pl/~adam/brzechwa/basnie.php?r=7801 (data dostępu: 30.05.2010).

20 J. Brzechwa, Wyprawa na „Ariadnie”, [w:] idem, Baśnie i poematy, cyt. za: http://www.albedo.art.
pl/~adam/brzechwa/basnie.php?r=8207 (data dostępu: 30.05.2010).
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Więc się też Poziomką mieni,
Drugi zowie się Modraczek,
Bo niebieski nosi fraczek,
No, a trzeci, wiecie, dzieci?
Ma Żółtaszka imię trzeci.
Z Chin pochodzi, skąd przed laty
Przybył w puszce od herbaty,
I jak chińskie krasnoludki
Nosi z tyłu warkocz krótki.

Wzbudza on sympatię, wyróżnia się z całej trójki pomysłowością, odwagą, sprytem, 
przezornością, wybawia przyjaciół z opresji, oczywiście, jak wszystkie krasnoludki, 
lubi psoty, ale też jako jedyny wygłasza w bajeczce nauki:

Rzekł Żółtaszek: „Trudna rada,
Kto nie lata, ten nie spada,
Kto z powietrzem jest w niezgodzie,
Musi szukać szczęścia w wodzie;
Mam ja dla was łódź podwodną
I bezpieczną, i wygodną”.

Czyżby Brzechwa, właśnie w jego usta wkładając pouczenie, przekazywał dzieciom 
naukę o chińskiej mądrości? Nie jest to, co prawda, myśl mędrca21, ale na taką nie 
ma tu miejsca – utwór ma charakter typowo komiczny, ma przede wszystkim bawić, 
więc nauka Żółtaszka odpowiada charakterowi bajeczki. 

Z kolei w Wyprawie na „Ariadnie” motyw Chinki, zamkniętej w chińskim zębie 
cesarza Czang-Fu z dynastii Min, wpływa na rozwój całej fabuły. Bohater tego baś-
niowego poematu, Brandon, wynajmuje korwetę z całą załogą, by przez morze 
wyruszyć na poszukiwanie przygód. Kapitan statku posiada wiele skarbów, które 
w młodości gdzieś zakopał, ale jeden z nich wciąż ma przy sobie – jest nim zacza-
rowany ząb:

Cesarski ząb ten pono 
Miał moc nadprzyrodzoną: 
Hartował więc żelazo, 
Ochraniał przed zarazą, 
Strach rzucał na załogę, 
Wskazywał w nocy drogę 
I strzegł od morskich trąb 
Ten czarodziejski ząb.

21 W prozatorskiej Bajeczce chińskiej, której ze względu na ograniczenie materiału do utworów 
poetyckich nie analizuję, Brzechwa przywołuje myśl Konfucjusza: „Nikogo to nie zdziwiło, albo-
wiem – jak uczy Konfucjusz – nawet najlepszy szewc nie może dać z siebie więcej, niż potrafi”. 
Zob. J. Brzechwa, Bajka chińska; cyt. za: http://www.poema.art.pl/site/itm_18837_bajka_chin-
ska.html (data dostępu: 30.05.2010).
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Kiedy Brandon przejmuje siłą dowodzenie na statku i otrzymuje od Kapitana 
ów niezwykły skarb, zaczyna się przygoda. Brandon odkrywa bowiem, że w zębie 
mieszka Chinka, gotowa za ziarnko ryżu spełnić marzenie22:

Jął ząb cesarsko-chiński 
Oglądać i obracać, 
Paznokciem pilnie macać, 
Aż niespodzianie wpadł 
Na mały złoty ślad, 

Na mały punkcik złoty. 
Wnet wziął się do roboty 
I punkcik wcisnął igłą. 
Wtem serce w nim zastygło: 
Zabrzmiała pozytywka, 
Rozległa się przygrywka, 
Która pieściła słuch 
Niby bzykanie much. 

Następnie spod sprężynki 
Wyjrzała główka Chinki 
Maleńka jak ziarenko 
I przemówiła cienko: 
„Ktokolwiek jest w pobliżu, 
Kto da ziarenko ryżu 
Księżniczce Sun-Li-Tse, 
Otrzyma to, co chce”. 

Po chwili Chinka znikła, 
Tylko przygrywka nikła 
Jak mucha znów bzyknęła. 
Sprężynka się zamknęła

Od tej chwili Brandon słucha przepowiedni i rad Chinki zaklętej w zębie, wy-
ruszając jej tropem na poszukiwanie skarbu. Brzechwa nie prowadzi swych boha-
terów do Chin, docierają do niezwykłego kraju, o którym nie wiadomo nawet, czy 
jest rzeczywisty i czy nie zniknie razem z nimi. Jednak pokazuje dzieciom, poprzez 
zastosowane w obu utworach zapożyczenia z tamtejszej kultury, że Chiny to daleki 
kraj, zamieszkały przez ludzi o żółtych twarzach, mężczyzn z krótkim warkoczy-
kiem i drobne Chinki mówiące cieniutkim głosem, gdzie jada się ryż i wytwarza 
herbatę. Znów wiedza o Chinach bardzo ogólna i powierzchowna, ale to tylko opo-
wieść dla zabawy.

22 Trudno nie dopatrzeć się tu skojarzeń z cudowną Lampą Alladyna.



Joanna Kamień378

Chińska myśl w cenie u polskich poetów

Patrząc na wyżej przywołane utwory poetyckie pod kątem obecności w nich 
wątków chińskich, trudno oprzeć się wrażeniu, że poeci przede wszystkim bazu-
ją na stypizowanym obrazie Chin i Chińczyków, odwołują się do stałych epitetów 
i skonwencjonalizowanych metafor, sięgają po przyjętą paletę barw. Otóż Chiny są 
przede wszystkim „żółte, złote, nieznane, tajemnicze”, a ich mieszkańcy „skośno-
ocy i oplecieni w zwój jedwabi”. Choć taki typ wykorzystania motywu Chin zdaje się 
dominujący, nie jest on jednak jedyny. By to ukazać, warto odwołać się do fragmen-
tu Norwidowej Rzeczy o wolności słowa23. Poeta przywołuje Chiny, żeby przeciwstawić 
je, na zasadzie pozytywnego wzorca, Słowianom. Przedmiotem jego wypowiedzi 
jest słowo pisane. Zawarł tu pochwałę szacunku Chińczyków do papieru (wynalaz-
ku chińskiego) i tego, co na nim utrwalono:

W Chinach jest do dziś zakon, który ma uznane
Za cnotę, żeby świstki szanować pisane,
Podejmując je z pyłu, który wicher miecie,
By się litera marnie nie nurzyła w świecie.

Ów szacunek dla pisma jest dla mieszkańców Państwa Środka cnotą, do tego stop-
nia, że ta sama myśl, która u Słowian przepada bez echa, u nich zostaje pochwycona 
i doceniona:

Myśl niejedna u Słowian, w niedojrzałym-czynie
Spełzła, byłaby książką-dojrzałą w Pekinie!...
Dlategoż zawdy Chińczyk ten sam jako wieczność,
Dla owego – u Słowian luźna niestateczność.

Chińczyków cechuje precyzja, szczegółowość, staranność, o czym mówi poeta 
wprost, ale także bogactwo kompozycji, ozdobność i misterność ich wyrobów, na 
co wskazuje Norwid, porównując ich prace do flamandzkich wyrobów24:

U Chińczyków stąd idzie, w rzeczy najdrobniejszéj,
Staranne dopełnienie, lubo zapał mniejszy:

23 C.K. Norwid, Rzecz o wolności słowa (1869), XIII, [w:] idem, Pisma wszystkie, cz. 3: Poematy, 
Gdańsk 2000, s. 292.

24 Sztuka flamandzka rozwijała się w południowych prowincjach Niderlandów od końca XVI 
do początku XIX wieku, tj. do czasu powstania na tym obszarze niepodległej Belgii (1830). Kształ-
towała się na podłożu gotyckiej i renesansowej tradycji niderlandzkiej, ulegając wpływom baro-
ku włoskiego, później francuskiego rokoka i klasycyzmu. Jej rozkwit nastąpił w okresie baroku. 
Sztuka flamandzka wypowiedziała się najpełniej w malarstwie, głównym jego reprezentantem był 
P.P. Rubens; także A. van Dyck i J. Jordaens. Malarstwo flamandzkie cechuje różnorodność tema-
tyki, bogactwo inwencji, rozmach kompozycji. W XVIII wieku rozwijała się również sztuka zdob-
nicza (koronki, dywany, wyroby ze szkła i metalu). Por. hasło sztuka flamandzka, [w:] Encyklopedia 
PWN, cyt. za: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3901400 (data dostępu: 11.06.2010).
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Prace ich do flamandzkich podobne wyrobów,
Mimo różnicę pojęć i zapas sposobów.

Dziewiętnastowieczny twórca docenia i dostrzega w narodzie chińskim cechy, 
o których powszechnie się nie mówi, a jednak są one jak najbardziej godne naślado-
wania. Zastosowana w utworze zasada kontrastu między dwoma narodami podkre-
śla pozytywny obraz Chińczyków. To, co łączy jego sposób przedstawiania tematyki 
chińskiej z wierszami przedstawionymi wyżej, to podkreślanie odmienności między 
nami (mieszkańcami Europy Wschodniej) a nimi (mieszkańcami Dalekiego Wscho-
du). Przy czym odmienność, którą eksponuje poeta, tkwi głębiej, jest kwestią ich 
mentalności, a nie typu urody czy stroju. 

Odwoływanie się do chińskiej myśli, filozofii, kultury stanowi więc drugi typ in-
spiracji dla polskich poetów, tu już nie można mówić o powierzchowności. Istotnym 
źródłem, z którego czerpie poezja, jest buddyzm, a najlepiej widać to na przykładzie 
utworów Czesława Miłosza25. Sam poeta przyznawał się do czerpania z myśli Wscho-
du: „Cała moja poezja, myślenie, zawiera bardzo silne pierwiastki buddyjskie, a to z po-
wodu wrażliwości na ból wszechświata i ciągłej refleksji nad czasem, nad heraklitejską 
rzeką, to jest poczucie nietrwałości – nas, naszych wytworów, naszych wyobrażeń, 
czyli poczucie ciągłej zmiany, co harmonizuje z buddyjskim oglądem świata”26. Cenił 
poetów chińskich za ich głęboką identyfikację przedmiotu z podmiotem, której próż-
no szukać w poezji europejskiej. O fascynacji Miłosza takim sposobem postrzegania 
przedmiotu, konkretnością, zakorzenieniem w tu i teraz świadczą jego tłumaczenia 
poetów chińskich i japońskich, zawarte w antologii Haiku oraz w Wypisach z ksiąg 
użytecznych. Odwołania do buddyzmu znajdują się jednak nie tylko w przekładach, 
ale również w jego własnych utworach. Z nauk Buddy czerpie Miłosz przekonanie 
o powszechności cierpienia, przed którym człowiek nie jest w stanie uciec, a także 
potrzebę współczucia, poczucie wspólności losu z każdym człowiekiem na ziemi. 

W wierszu Twój głos zwraca się bezpośrednio do jednostkowego odbiorcy, ale jego 
wypowiedź, pełna goryczy i niezgody na marność ludzkiej egzystencji, jest skierowana 
do człowieka w ogólności. Miłosz staje tu przed odbiorcą jako bliźni, nie jako poeta, 
ale – co warte podkreślenia – jako człowiek obdarzony gorzką świadomością, jako ten, 
który wie, że za „te trochę ambicji, pożądliwości i marzeń (nikt – J.K.) nie zasługuje na 
karę przydługiej agonii”. Tymczasem cierpienie jest wszechobecne, dotyka wszystkich 
– „dzieci oblanych ogniem, kobiet rażonych śrutem, oślepłych żołnierzy”. Śmierć 
trwa, dokonuje się nieustannie, a człowiek pozostaje wobec niej samotny i bezsilny. 
Dodatkowy ból sprawia właśnie konieczność patrzenia na cierpienie innych, przeko-

25 Zagadnienie to zostało zbadane i opisane przez Edytę Tuz-Jurecką w pracy: Buddyjskie intuicje 
w twórczości Czesława Miłosza, [w:] eadem, Natura w poezji Czesława Miłosza, Jelenia Góra 2007, s. 58-
73. W niniejszym artykule zostaną przywołane tylko wybrane utwory nawiązujące do buddyzmu. 

26 Cz. Miłosz, Metafizyczna pauza, Wolę polegać na łasce – albo na braku łaski. O buddyzmie z Czesła-
wem Miłoszem rozmawia I. Kania, Kraków 1995, s. 245; cyt. za: E. Tuz-Jurecka, op. cit., s. 65. 
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nanie o własnej niemocy. I choć podmiot mówiący ma świadomość wyższą – wszak 
zwraca się do odbiorcy w formie imperatywnej, jakby poucza – to i tak przyznaje:

Nie wiem tylko, co możesz zrobić, sam, ze śmiercią innych,
dzieci oblanych ogniem, kobiet rażonych śrutem, oślepłych żołnierzy,
która trwa wiele dni, tu, obok ciebie.
Bezdomna twoja litość, nieme twoje słowo,
i boisz się wyroku, za to, że nic nie mogłeś.

Pozostaje tylko błagać bogów o „łatwe umieranie” albo zapomnieć, jak nakazuje 
poeta27: 

Zapomnij o cierpieniach,
Które sam zadałeś.
Zapomnij o cierpieniach,
Które tobie zadano.

W wierszu tym, obok cierpienia, pojawia się kolejny istotny motyw poezji Miło-
sza – przemijalność i odwołanie się do heraklitejskiego panta rhei, co również łączy 
go z buddyzmem. Poeta podkreśla, że trzeba zapomnieć o tym, co było, ponieważ 
wszystko podlega czasowi, nieustannej zmianie, a w końcu zniszczeniu. 

Wody płyną i płyną,
Wiosny błysną i giną,
Idziesz ziemią ledwie pamiętaną.

Czasem słyszysz daleko piosenkę.
Co to znaczy, pytasz, kto tam śpiewa?
Dziecinne słońce wschodzi,
Wnuk i prawnuk się rodzi.
Teraz ciebie prowadza za rękę.

Tylko rzeki, w swoim ciągłym ruchu, przepływie, pozostają trwałe. 
Zapomnienie, cierpienie, przemijalność – słowa te wielokrotnie wracają w poezji 

polskiego noblisty – jest w nim jakaś konieczność dzielenia się z odbiorcą bólem 
świata, mówienia o nim, współodczuwania, litowania się nad kruchym bytem ludz-
kim, może też próba pocieszenia, jak w słowach: 

Jest taka cierpienia granica,
Za którą się uśmiech pogodny zaczyna,
I mija tak człowiek, i już zapomina,
O co miał walczyć i po co28.

– tak często przywoływanych – na pocieszenie Cierpiącemu Każdemu. Jest też 
chyba jakaś potrzeba prowadzenia zagubionego w podlegającym ciągłej zmianie 

27 Cz. Miłosz, Zapomnij, [w:] idem, Wybór wierszy, cyt. za: www.milosz.pl/t_wiersze.php (data 
dostępu: 15.06.2010).

28 Cz. Miłosz, Walc, [w:] idem, Wiersze wybrane, Warszawa 1996, s. 41.
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świecie i oniemiałego człowieka za rękę – bo takie ma się wrażenie, kiedy poeta, 
zwracając się do swoich odbiorców, używa formy trybu rozkazującego. Jednak nie 
tyle nakaz wyczuwa się w tej poezji, ile naukę – Budda też nie nakazywał, ale na-
uczał swoich uczniów.

Jaka jest Miłosza recepta na marność i smutek ludzkiego losu? Czy ze świado-
mością nieustannie dokonującej się śmierci, własnej bezsilności wobec cierpienia 
świata można odnaleźć szczęście? Autor Hymnu o perle radzi skupienie się na tu 
i teraz, na rzeczy, bez myślenia o cierpieniu, bez oczekiwania na to, co ma nadejść. 
Trzeba umieć złapać chwilę w jej ulotności, w niej można dostrzec piękno, odnaleźć 
radość. Należy zapomnieć o swoim powolnym umieraniu i być obecnym w momen-
cie, który trwa:

Jest takie olśnienie w bydlęcym spokoju,
Gdy patrzy na chmury i gwiazdy, i zorze,
Choć inni umarli, on umrzeć nie może
I wtedy powoli umiera.

Z a p o m n i j .  N i c  n i e  m a  p r ó c z  j a s n e j  t e j  s a l i
I  w a l c a ,  i  k w i a t ó w,  i  ś w i a t e ł ,  i  e c h .
Ś w i e c z n i k ó w  s t o  w  l u s t r a c h  k o ł y s z ą c  s i ę  p a l i ,
I  o c z y ,  i  u s t a ,  i  w r z a w a ,  i  ś m i e c h .  (podkreśl. – J.K.)

Naprawdę po ciebie nie sięga dłoń żadna,
Przed lustrem na palcach unosząc się stań.
Na dworze jutrzenka i gwiazda poranna,
I dzwonią wesoło dzwoneczki u sań29.

Poeta skupia się na drobnych elementach, wymienia szczegóły, rozpościera 
przed adresatem świat wydobywający się niejako z olśnienia, pozwalający zamknąć 
się choćby na moment przed cierpieniem i strachem, a w olśnieniu tym – graniczą-
cym z epifanią, w której objawia się piękno „i walca, i kwiatów, i świateł, i ech” – 
zachwyca. Jak zauważa Edyta Tuz-Jurecka: „(...) skoncentrowanie się na widzialnej 
rzeczy, upodobanie do szczegółu, jakże Miłoszowe przecież, tworzą płaszczyznę 
wspólną dla niego i dawnych poetów Chin i Japonii”30. 

W wierszu Stan poetycki 31 podmiot mówiący – poeta wyznaje, że do „bycia tu 
i teraz” musiał dojrzeć, jest to umiejętność, którą zdobył z czasem. Przyznaje:

Byłem niecierpliwy i drażniło mnie tracenie czasu na głupstwa, do których zaliczałem 
sprzątanie i gotowanie. Teraz z uwagą kroję cebulę, wyciskam cytryny, przyrządzam różne 
gatunki sosów.

29 Ibidem.
30 E. Tuz-Jurecka, op. cit., s. 71.
31 Cz. Miłosz, Stan poetycki, [w:] idem, Wybór poezji, cyt. za: www.milosz.pl/w_sp.php (data dos- 

tępu: 15.06.2010).
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Jedynie to teraz – skupianie się na każdej czynności, kontemplowanie rzeczy i chwil 
– ma sens. Poeta wie o tym, dlatego jest w stanie postawić diagnozę: 

Dopiero teraz jestem zdrów a byłem chory, ponieważ mój czas galopował i udręczał 
mnie strach przed tym co będzie.

W każdej minucie widowisko świata jest dla mnie na nowo zadziwiające i tak komiczne, 
że nie mogę zrozumieć jak mogła chcieć temu podołać literatura.

Potrafi też dać receptę na życie pozbawione strachu przed cierpieniem, które 
przecież i tak nadejdzie, bo dotyka każdego, stanowi wyznacznik ludzkiej egzysten-
cji, jest rozciągnięte na wszelki byt, a skoro wszystkich dotyczy, trzeba je przyjąć, 
Bóg nie robi wyjątków:

Czując cieleśnie, dotykalnie, każdą minutę, oswajam nieszczęście i nie proszę Boga żeby 
zechciał je odwrócić, bo dlaczego miałby odwrócić ode mnie jeżeli nie odwraca od in-
nych?

Edyta Tuz-Jurecka dodaje: „Od cierpienia możemy wyzwolić się tylko pod warun-
kiem, że zgodzimy się cierpieć i że będziemy świadomi faktu jego istnienia”32.

Co zaś powie poeta, gdy to cierpienie rzeczywiście nadejdzie, w swej najbar-
dziej dotykalnej postaci, w patrzeniu na śmierć, a nawet unicestwienie (wszak ogień 
unicestwia) najbliższej i najukochańszej osoby – jego własnej żony33? Zamilknie? 
(„Mnie było nie do języków. Ani do słów modlitwy”) Patrząc na trawione krema-
cyjnym ogniem ciało, znów doznaje kruchości bytu, cierpi, wracają chwile przeżyte 
razem i poeta staje w zdumieniu: 

Zaznaliśmy wiele szczęścia i wiele nieszczęścia,
Rozłąki, cudownych ocaleń. A tutaj ten popiół.
I morze bijące o brzegi kiedy idę pustą aleją.
I morze bijące o brzegi. I uniwersalność doświadczenia.

Jak to możliwe, że zostaje tylko tyle – popiół? Ogień i woda – płomień jako to, 
co niszczy i morze – fale bijące o brzegi, przypływ i odpływ, ciągły ruch świata, 
nieustająca przemiana. To przywołanie wody i ognia znów odsyła nas do buddyzmu 
i zarazem do Heraklita. Buddyzm „w metaforze wody i płomienia widzi nie tylko 
ruch, ale – i przede wszystkim – złowrogą dla ludzkiego życia, unicestwiającą potęgę 
tego ruchu”34. Owo unicestwienie spełnia się w wierszu poety, ale jest też rozpacz-
liwe pytanie: „Jak bronić się przeciw nicości?” Według nauki buddyzmu śmierć nie 
jest kresem, po niej przychodzą nowe narodziny, ale też nowe cierpienia – i znów 

32 E. Tuz-Jurecka, op. cit., s. 64.
33 Cz. Miłosz, Na pożegnanie mojej żony Janiny, [w:] Klejnoty poezji polskiej. Od Mickiewicza do Herber-

ta, Warszawa 2006, s. 86.
34 E. Tuz-Jurecka, op. cit., s. 64.
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śmierć. Może dlatego poeta, który nie wierzy w ciał zmartwychwstanie – „Nie tego 
popiołu” – wzywa i zaklina:

(...) rozwiążcie się elementy!
Ulatujcie w inne, niech przyjdzie, królestwo!
Za ogniem ziemskim złóżcie się na nowo!

W jakimś sensie zatem oczekuje zmartwychwstania: „niech przyjdzie królestwo!”
I tak stoi człowiek nagi w swoim cierpieniu, człowiek, który próbuje obronić 

się przed nicością, ale nie wie jak, więc „oswaja nieszczęście” i stara się zapomnieć 
o cierpieniu, spokrewniony w bólu z całym światem, a jednak bezdomny i samotny 
w swoim współczuciu, bo jakże bezsilny. Mimo to z nadzieją spogląda w morze, 
uczy się akceptować przemijalność i kruchość własnego bytu, a także tak kierować 
swój wzrok, by dostrzec w olśnieniu piękno drobnych elementów, urok chwil – 
i stanąć przed światem nie tylko w cierpieniu, ale i w zachwycie. Ukuty na filozofii 
buddyjskiej podmiot, adresat i bohater poezji Miłosza.

Summary

chineSe inSpirationS in poliSh poetry oF XiX and XX century. Selection

The articles contains an analysis of  poetries from the nineteenth and the twentieth cen-
tury selected due to Chinese themes they bring up. This analysis becomes a basis on which 
the author shows main directions of  presenting Chinese themes in poetry. 

On one hand, references to China made in the nineteenth and the twentieth century 
poetry are considered superficial. Poets base on conventional view of  China and Chinese 
people, they use Chinese themes as elements of  poetical illustrating, they refer to well es-
tablished epithets and clichés, they reach for typical palette of  colours. Means used by poets 
are not aimed at shedding more lights on China and its culture but at expressing thoughts 
more aptly. By following these methods authors achieve impression of  something unusual, 
mystery, a sense of  exoticism, like in Mickiewicz’s Urban winter or Sunset on a castle by Paw-
likowska-Jasnorzewska. The other time oriental illustrating shows unique power of  love, like 
in Olga Jackowska’s song Chinese sea or is consider a part of  play, like in poem of  Ostrowska 
From panoptikum or fables by Brzechwa.

On the other hand, poets refer also to Chinese thought and such references are much 
deeper, they become the crux, the heart of  a work. Poetry of  Miłosz sets a perfect example. 
In his poems we can find numerous references to Buddhism that express temporary nature 
of  a human and that we all are doomed to continuous suffering, but they also emphasize 
necessity to experience trivial things, to concentrate on here and now.
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Kamil Zeidler 

chińSkie nauki o nauczaniu 

„Nie ten jest mistrzem, kto ucz y,
a ten, kto ma uczniów.”

Wprowadzenie 

W starożytnych Chinach ukształtował się specyficzny model edukacyjny, pole-
gający na stworzeniu szczególnej więzi pomiędzy nauczającym a uczącym się. W tej 
relacji z jednej strony występował mistrz-nauczyciel, z drugiej zaś jego uczniowie. 
Od samego procesu przekazywania wiedzy ważniejsze stawało się nauczanie, ro-
zumiane jako przekazywanie mądrości, podpowiadanie rozwiązania, wskazywanie 
najlepszego wyjścia z danej sytuacji, nie zaś proste, jednokierunkowe przekazywanie 
informacji1. Jak czytamy we wstępie do jednego z polskich wydań Drogi Lao Tsy: 
„Mądrość według taoisty nie polega na gromadzeniu konwencjonalnej wiedzy; jeśli 
chcesz osiągnąć szczyt wiedzy, musisz mieć świadomość, że tak naprawdę niczego 
nie wiesz. (...) Mądrość według taoisty zawiera się w nabywaniu umiejętności zacho-
wywania i przedłużania własnego istnienia, w sposobach umożliwiających człowie-
kowi osiągnięcie jak największej fizycznej i psychicznej mocy”2. 

Aby relacja mistrza i ucznia mogła zaistnieć i trwać, konieczne było spełnienie kilku 
podstawowych warunków. Po pierwsze, mistrz nie był zwykłym nauczycielem, który, 
mając określoną wiedzę fachową, przekazywał ją zainteresowanym nauką. Winien on 
być mędrcem i wzorem osobowym, a zarazem ideałem, zdawałoby się, nieosiągalnym 
dla swych uczniów. Po drugie, konieczne było absolutne oddanie się w ręce mistrza, 
tak że uczniowi nie wolno było wątpić w jego wiedzę, słowa, zachowanie. To ostatnie 
miało sprawdzać wielokrotne poddawanie ucznia różnym próbom i testom. 

Dla człowieka Wschodu niemal nieograniczony szacunek dla nauczyciela jest 
zatem czymś całkowicie naturalnym. Skoro nauczyciel dzieli się tym, co ma najcen-

1 Lao Tsy zauważał na przykład, że „Wiedza to nie erudycja. Erudycja to nie wiedza”; Aforyz-
my chińskie, pod red. M.J. Künstlera, Warszawa 1977, s. 33. 

2 E. Obarski, Zaciemnione i oświetlone zbocza tej samej góry, [w:] Lao Tsy, Droga (tao te king), przeł. 
M. Fosforowicz-Zahorski, Wrocław 2001, s. XI. 
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niejszego, czyli wiedzą, a dokładniej mądrością, to uczniowi nie pozostaje nic inne-
go, jak z pokorą przyjmować ją. Jest to więc poświęcenie dwustronne – zarówno 
nauczyciela, jak i ucznia. Natomiast jeśli uczeń osiągnie „oświecenie”, to będzie to 
zasługa tak jego samego, jak jego mistrza. Nauczyciel jest więc dla uczniów osobo-
wym wzorem, który nie tylko im imponuje, ale także wskazuje kierunek rozwoju 
i zarazem jego cel. Relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem opiera się na niemal 
całkowitym zaufaniu i oddawaniu czci. Mistrz zaś akceptuje to uznanie i szacunek, 
jednak nie chełpi się tym, gdyż, gdyby tak było, nie zasługiwałby on na miano na-
uczyciela. Objawia się to nie tylko w bezpośrednim obcowaniu z mistrzem, ale także 
w mówieniu o nim pod jego nieobecność. 

Oczywiście tak zarysowany wzorzec jest uogólnieniem i zarazem prowadzi do 
modelu idealizacyjnego. Rzeczywistość, zwłaszcza wielość prawdziwych, ale też sa-
mozwańczych nauczycieli, w praktyce różnie go weryfikowała. Różnice tkwią także 
w szczegółach, gdyż, pomimo pewnych cech wspólnych, inaczej kształtował się 
model edukacji konfucjańskiej, taoistycznej, buddyjskiej oraz innych chińskich dok-
tryn filozoficzno-religijnych3. 

Warto jednak nie tyle nawet starać się dokonać tu syntezy wspomnianego mo-
delu, ile raczej przyjrzeć się poszczególnym wątkom, zwłaszcza mającym charakter 
aforystyczny wypowiedziom myślicieli Dalekiego Wschodu, aby zobrazować isto-
tę tegoż wzorca4. Zatem w dalszej części artykułu nie będzie miał tak wielkiego 
znaczenia podział na poszczególne kierunki filozoficzno-religijne, pomimo tego, 
że większość z przywoływanych autorów można zakwalifikować albo do jednego 
z trzech głównych, czyli konfucjanizmu, taoizmu, buddyzmu, albo innego nurtu fi-
lozoficzno-religijnego. To jednak nie ma znaczenia w kontekście rozważań uniwer-
salizujących opisywany model. Również w powiedzeniach i przysłowiach chińskich, 
które często odrywały się od swych autorów i zaczynały funkcjonować samodziel-
nie, znajdujemy wiele myśli dotyczących mistrza, ucznia, ich wzajemnych relacji, 
a także nauczania i uczenia się. 

Nauczyciel i uczeń 

W aforystyce rysuje się obraz mędrca jako człowieka wielkiego, ale skromnego, 
świadomego swej wartości, jednak nieafiszującego się z nią: „Mędrzec zna swoją 
wartość, lecz nie wpatruje się w siebie. Ma o siebie staranie, lecz nie wynosi się nad 
innych”5. Taka postawa wynika z przekonania, że to, co najcenniejsze, jest skrywane 
głęboko. W fundamentalnym dziele taoizmu, jakim jest Droga Lao Tsy, czytamy: 

3 Por. A. Zwoliński, Chiny. Historia teraźniejszości, Kraków 2007, s. 103 i n. 
4 Por. K. Zeidler, R. Król, Aforyzm chiński jako wypowiedź normatywna, [w:] Początki wiedzy o Chi-

nach w Polsce, pod. red. I. Kadulskiej, J. Włodarskiego, Gdańsk 2008, s. 143 i n. 
5 Lao-Tzu, Tao Te Ching, [w:] Istota tao, pod red. T. Cleary'ego, Poznań 2000, s. 62. 
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„mędrzec nigdy nie wysławia swej wielkości, dlatego może stać się wielki”6; w in-
nym miejscu Lao Tsy zauważał: „mędrcy noszą skromne odzienie i skrywają to, 
co cenne”7. Z kolei Konfucjusz w swoich rozważaniach podkreślał, że nauczyciel 
wyróżnia się spośród innych ludzi ciągłym doskonaleniem siebie, nie każdy może 
nim zostać: „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może 
być nauczycielem innych”8. Ponadto ważna jest postawa nauczyciela: „Mistrz uczy 
się, będąc grzecznym, uprzejmym, miłym i pełnym szacunku. Jego sposób rozpyty-
wania jest inny niż wszystkich”9. Ów mędrzec zastrzegał też: „Z tego, iż ktoś o cno-
tach rozprawia, nie można wnosić, że sam cnoty posiadł”10; bowiem „Człowiek 
cnotliwy dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, 
jest cnotliwy”11. Ważne było stosowanie się do wskazówek nauczyciela, korzystanie 
z jego mądrości, o czym mówi Mencjusz: „Umieć dostrzec świętego męża, lecz nie 
iść jego drogą, to tak, jakby chcieć, by przybył, a drzwi przed nim zamknąć”12.

Mimo wielkiego poważania dla mędrców, ich życie nie było łatwe i często nie 
opływało w dostatek, wszak, jak czytamy: „Bieda to zwykły los nauczyciela”13. 
Wbrew tej niekorzystnej sytuacji, w Chinach było wielu nauczycieli, bowiem Chiń-
czycy wiedzieli, że „Uczony jest skarbem swojego narodu”14. Jest tak ze względu na 
swoiste dziedzictwo, jakie otrzymali mędrcy, zwane dziedzictwem jasności, a związa-
ne zapewne z ich oświeceniem. Jak czytamy: „Tak też mędrcy mogą zawsze zbawić 
lud, dlatego nikt nie zostanie odtrącony, zawsze mogą uratować dobytek, dlatego 
nic się nie zmarnuje”15. Mądrość była swoistym atrybutem starości, nabywano ją 
z wiekiem i doświadczeniem, toteż kultura Dalekiego Wschodu była przepełniona 
szacunkiem dla ludzi starszych i ich wiedzy: „Nie widzisz – wejdź na górę, nie ro-
zumiesz – spytaj starego człowieka”16. Jednocześnie jednak dostrzegano potrzebę 
otwarcia się na to, co nowe: „Chroń stare, ale poznawaj nowe”17. Nie wykluczało to 
dbania o ludzi starszych, opierania się na ich doświadczeniu, a było zgodne z powra-

6 Ibidem, s. 36. 
7 Ibidem, s. 61. 
8 Aforyzmy chińskie, op. cit., s. 10. 
9 Konfucjusz, Dialogi, Warszawa 2008, s. 28. 
10 Ibidem, s. 14. 
11 Ibidem, s. 15. 
12 Aforyzmy chińskie, op. cit., s. 25. 
13 Mądrości Wschodu. Przysłowia, sentencje i maksymy chińskie, pod red. W. Księżopolskiego, Sopot 

1993, s. 56.
14 Ibidem, s. 56.
15 Lao Tse, Wielka księga Tao, przeł. J. Zawadzki, Warszawa 2009, s. 65.
16 Mądrości Wschodu..., s. 40.
17 Ibidem, s. 54; Konfucjusz pisał: „Badanie starego i odkrywanie nowego – oto rola nauczycie-

la”; Konfucjusz, op. cit., s. 49.
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cającą u myślicieli chińskich potrzebą ciągłego rozwoju, koniecznością zdobywania 
wiedzy i dążenia do mądrości.

Istotne było jednak to, od kogo tę wiedzę i mądrość się otrzymuje. Chińczycy, 
szanując wszystkich nauczycieli, mają jednak świadomość, że nie wszyscy są sobie 
równi. Chińskie powiedzenie stanowi: „Niektórzy ludzie, góry i inne rzeczy, choć 
pochodzą z tego samego rodzaju, to wyróżniają się wielkością. Tak się dzieje z Kon-
fucjuszem pośród innych nauczycieli, górą Tai pośród pagórków. Ich natura jest 
taka sama, lecz skala wielkości już nie”18. Być może wynika to z wielości nauczają-
cych w Państwie Środka. Godne uwagi jest stwierdzenie, że: „W Chinach jest więcej 
nauczycieli niż uczniów i więcej lekarzy niż pacjentów”19. Mencjusz zaś zauważał: 
„Nieszczęściem ludzi jest to, że lubią być nauczycielami innych”20.

Między nauczycielem i uczniem występowała oczywista zależność i jasny podział 
ról – nauczyciel jako ten, który umie, miał nauczać swych uczniów, dbać o ich dob-
ro i okazywać szacunek, natomiast uczeń jako ten, który nie umie, winien słuchać 
i cenić swego nauczyciela. Stanowiło to gwarancję ładu i podążania właściwą drogą, 
bowiem: „Jeśli nie cenimy swego nauczyciela, czy też nie szanujemy swego ucznia, 
choćby się nam to wydawało czymś słusznym, błądzimy potwornie”21.

Nauczanie i uczenie się 

Świątynia miała na Dalekim Wschodzie także inne funkcje obok religijnych, była 
miejscem, w którym ludzie praktykowali drogę, czyli była szczególnym rodzajem 
szkoły. Panowały tam swoiste zasady, a uczniów poddawano specyficznemu rygo-
rowi. Niemniej jednak podkreślano, że „Kapłan może wprowadzić cię do świątyni, 
ale ćwiczyć się w doskonałości musisz sam”22. Zatem dopiero swoją własną pracą 
można osiągnąć oświecenie, nie jest ono czymś danym. Ważne, by uczeń właściwie 
potrafił korzystać ze sposobności ku nauce i wskazówek nauczyciela: „Kiedy ręka 
wskazuje cel, naiwny patrzy na rękę”23. Istotnym elementem osiągania doskonałości 
jest umiejętność dostrzegania własnych błędów, a nie szukanie ich usprawiedliwie-
nia: „Mądry łucznik, chybiwszy tarczy, ma pretensje do samego siebie”24; bowiem, 
jak podkreślał Lao Tsy: „Kto błędy swe dostrzegł, więcej nie błądzi”25. W procesie 

18 Początki wiedzy o Chinach..., s. 2. 
19 Mądrości Wschodu..., s. 95. 
20 Aforyzmy chińskie, op. cit., s. 25; myśl ta jest szeroko rozwijana; Lao Tsy zauważał na przykład, 

że „Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie”; ibidem, s. 31. 
21 Lao Tse, Wielka księga..., s. 65.
22 Mądrości Wschodu..., s. 12. 
23 Ibidem, s. 16. 
24 Ibidem, s. 15. 
25 Aforyzmy chińskie, op. cit., s. 32. 
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zdobywania wiedzy trzeba uzbroić się w cierpliwość: „Temu, kto umie czekać, czas 
otwiera drzwi”26, oraz pamiętać wciąż o nadrzędnej roli rozumu, bo, jak mawiał 
Konfucjusz: „Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną 
myśleć, a nie uczyć się niczego”27. W nauce „Od cudzych przeżyć lepsze jest włas-
ne doświadczenie; lepiej raz zobaczyć niż sto razy słyszeć”28. Istota mądrości nie 
kryje się jednak w wyszukanym słownictwie i skomplikowanej terminologii – rzecz 
w tym, by głęboki sens oddać prostymi słowami, o czym poucza Mencjusz: „Dobra 
to maksyma, gdy słowa są proste, a ich sens głęboki”29. 

Chińczycy nie pochwalają ani fałszywej skromności, ani unikania okazania włas-
nej niewiedzy. Dlatego Konfucjusz radził: „Jeśli coś wiesz, przyznaj, że wiesz. Gdy 
zaś czegoś nie wiesz, przyznaj, że nie wiesz. Oto prawdziwa wiedza”30. Na temat 
właściwego przygotowania mędrzec ów nauczał: „Cieśla, który chce dobrze robotę 
wykonać, musi wpierw naostrzyć swe narzędzia”31. Według niego nauka i wiedza 
stają się źródłem szlachetności, są cnotą: „Człowiek szlachetny nie szuka sytości 
w jedzeniu, nie szuka wygody w życiu, jest szybki w działaniu i roztropny w mowie, 
i postępuje słusznie, jak ci, co spełniają wolę niebios. Można go opisać jako zaanga-
żowanego w naukę”32. 

Bardzo ważna była też osobista relacja mistrza-nauczyciela oraz jego ucznia: 
„Noc spędzona na rozmowie z mędrcem starczy za dziesięć lat studiów”33. Kon-
fucjusz podkreślał jednak: „Nie oświecę moich uczniów, dopóki nie będą oni na-
prawdę bardzo się starać”34. Słowami tymi nawiązywał do wspomnianego wcześniej 
przekonania, że każdy musi własną pracą zdobyć mądrość, mistrz odgrywa zaś waż-
ną rolę drogowskazu.

Dostrzegano również, że wiele można nauczyć się także od innego człowie-
ka, który wcale nie musi być nauczycielem. Konfucjusz zauważał, że trzeba szukać 
towarzystwa takiego człowieka, od którego można się czegoś nauczyć35. Ponadto 
należy dużo studiować i nigdy nie czuć się zadowolonym i usatysfakcjonowanym 

26 Mądrości Wschodu..., s. 20. Cierpliwość była jedną z naczelnych i powszechnie wychwalanych 
cnót. Konfucjusz na przykład podkreślał, że brak cierpliwości w małych sprawach przyniesie 
zniszczenie dla dalekosiężnych planów; Confucius Says. Wise Man Talking Series, Beijing 2006, s. 12. 

27 Aforyzmy chińskie, op. cit., s. 11; czy w innych słowach: „Uczyć się bez myślenia to zmarnowa-
na praca. Myśleć bez uczenia się to pustka”; Konfucjusz, op. cit., s. 53. 

28 Mądrości Wschodu..., s. 57. 
29 Ibidem, s. 27. 
30 Ibidem, s. 11; Confucius Says..., s. 14; por. Konfucjusz, op. cit., s. 55. 
31 Aforyzmy chińskie, op. cit., s. 16. 
32 Konfucjusz, op. cit., s. 32. 
33 Mądrości Wschodu..., s. 15. 
34 Confucius Says..., s. 9. 
35 Ibidem, s. 132. 
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z rezultatów, jak również nigdy nie należy być zmęczonym uczeniem innych, czyli 
tych, którzy mogą się czegoś od nas samych nauczyć36. 

Przywołane wyżej maksymy-nauki podkreślają wielką wagę wiedzy w życiu Chiń-
czyków, szacunek, jakim darzono mędrców, ale też każdego człowieka, który dążył 
do doskonałości, pragnął posiąść mądrość, słuchając rad nauczyciela, podążając 
wskazaną przez niego drogą, jednocześnie ucząc się na własnych doświadczeniach. 
Owa doskonałość jednak nie polegała, zdaniem chińskich filozofów, na wszech-
wiedzy, ale również na świadomości, że wciąż się uczymy, na ciągłym dążeniu do 
wyeliminowania błędów poprzez dostrzeżenie ich w sobie – wszak „Poznanie siebie 
to oświecenie”37.

Książki 

W starożytnych Chinach, gdzie wynaleziono papier, wielkie znaczenie przypi-
sywano księgom, choć warto zaznaczyć, że to właśnie w Państwie Środka spotyka-
my się z pierwszym na taką skalę paleniem książek nieodpowiadających panującej 
władzy38. Niemniej jednak była to kultura nie tylko mądrości przekazywanej przez 
nauczyciela, ale także mądrości zapisanej na kartach ksiąg: „Nie można otworzyć 
książki i nie nauczyć się czegoś”39; „Od nieprzeczytanych książek nie przybywa ro-
zumu”40; „Nie jesz – będziesz głodny, nie czytasz – będziesz głupi”41. Stąd książki 
darzono ogromnym szacunkiem: „Nie wolno zabijać wołu, który orze ziemię, nie 
wolno wyrzucać zadrukowanego papieru”42, a nawet uważano za szczególne bogac-
two: „Lepiej zostawić synowi jedną książkę niż garnek złota”43. 

Samorozwój 

Bardzo ważne były też starania o nieustanny samorozwój: „Uczyć się to jak wio-
słować pod prąd rzeki, gdy tylko przestaniesz, zaraz unosi cię z powrotem”44. Kon-
fucjusz podkreślał: „Niechaj ten, komu powierzono stanowisko, wpierw obowiązki 

36 Ibidem, s. 12. 
37 Zob. T. Gudzowaty, R. Bogusławski, Shaolin Temple, Warszawa 2003, s. 8. 
38 Miało to miejsce po zjednoczeniu Chin, podczas rządów Pierwszego Cesarza, jego minister 

Li Si nakazał palenie książek, w wyniku którego zostało zniszczonych wiele wartościowych dzieł; 
Sun Zi Says. Wise Man Talking Series, Beijing 2006, s. IV. 

39 Mądrości Wschodu..., s. 54. 
40 Ibidem, s. 54. 
41 Ibidem, s. 55. 
42 Ibidem, s. 92. 
43 Ibidem, s. 56. 
44 Ibidem, s. 55. 
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wypełnia, a gdy mu czasu jeszcze zostanie, niechaj się uczy”45. Wszak człowiek cały 
czas się zmienia, zaś w tej zmianie ważne jest, aby starać się cały czas o własny 
rozwój46. Jednakże dalekowschodni model samorozwoju został podporządkowany 
potrzebie zbiorowości, wspólnoty, której jednostka jest członkiem, i tym samym 
znacznie odbiega od europejskiego indywidualizmu. 

W tym też kontekście zostaje ukazana walka z samym sobą, jako ta najważniejsza 
dla rozwoju i zarazem najtrudniejsza, bo: „Panowanie nad sobą wymaga mocy”47. 
Lao Tsy podkreślał: „Kto innych pokona, ten siłę posiadł. Kto zaś sam się pokonać 
zdoła, ten jest naprawdę potężny”48. 

Wartość mądrości 

Podkreślano wielką wartość mądrości, nie zaś tylko samej wiedzy, jako sumy 
informacji na dany temat: „Wiedza to skarb, który zawsze podąża za właś ci cie-
lem”49; „Maksymom mędrców i świętych oddają szacunek bogowie, a demony są 
im posłuszne”50. Dlatego w Chinach tak ceniono tych, którzy mądrość posiedli, 
a także tych, którzy dążyli do jej osiągnięcia: „Kto nie szanuje nauczyciela lub nie 
dba o ucznia, wielce się myli, nawet jeśli posiadł wiedzę”51. 

Choć krytycznie Konfucjusz zauważał: „Dawniej ludzie uczyli się dla samych 
siebie, dziś robią to na pokaz”52. Wiedza i nieustanne dążenie do doskonałości, 
ciągły rozwój są istotą człowieczeństwa, a ci, którzy nie postępują zgodnie z tym 
przekonaniem, tracą swą godność, przed czym przestrzega Mencjusz: „Każdy ma 
wrodzone poczucie prawości. Jeśli jednak jest syty i dobrze ubrany, a w próżniac-
twie tonie i nauk nie pobiera, bliski staje się bydlęciu”53. 

W zakończeniu 

W świetle powyżej przywołanych aforyzmów jawi się nam ideał mędrca-nauczy-
ciela, będącego centralną postacią w chińskim modelu nauczania. Na miano to nie 
zasługiwał jednak każdy nauczający, a tylko ten, który spełniał określone warunki, 
w tym wiele postulatów etycznych; jak zauważał Lie-cy: „Mędrzec, którego cnota 

45 Aforyzmy chińskie, op. cit., s. 18. 
46 Lie-cy zauważał: „Ciekawi cię to, iż wszystko się zmienia, nie wiesz jednak, że i ty taki sam 

nie pozostajesz”; ibidem, s. 36. 
47 Zob. T. Gudzowaty, R. Bogusławski, op. cit., s. 20.
48 Aforyzmy chińskie, op. cit., s. 30. 
49 Mądrości Wschodu..., s. 55. 
50 Ibidem, s. 15. 
51 Lao-Tzu, op. cit., s. 31.
52 Aforyzmy chińskie, op. cit., s. 15. 
53 Ibidem, s. 23. 
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jest doskonała, potrafi sprawić, że posłuszne są mu przedmioty”54. Szczególną wagę 
przywiązywano przy tym do skromności, ciągłej pracy nad samym sobą, co dotyczy 
zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Lie-cy podkreślał, że „Kto z powodu zdobytej 
wiedzy z góry na innych spogląda, nigdy serc ludzkich nie zdobędzie”55. W szcze-
gólności właśnie taoizm cenił życie skromne, ciche i samowystarczalne, a nie świa-
towe bogactwa i zaszczyty, zaś jedynie zachowując umiar, można zachować własną 
naturę56. Taoizm wartości życia nakazuje odnajdywać w rezygnacji z własnych prag-
nień; nie należy więc nadmiernie się od nich uzależniać, ponieważ prowadzi to do 
utraty wolności57. 

W końcu warto zauważyć, że wyżej przedstawiony typ relacji nie pozostaje wcale 
odległy od znanego kulturze europejskiej modelu edukacji uniwersyteckiej, ale tak-
że pośrednio cechowej – zawodowej. Tu również występowała ta szczególna rela-
cja mistrza i uczniów. Niemniej jednak można dostrzec istotną różnicę, polegającą 
w szczególności na założeniu wszechwiedzy wschodniego mistrza, w tym sensie, 
że nie pozostawał on specjalistą od wąskiej dziedziny wiedzy, a winien był stanowić 
wzorzec uniwersalny, mogący służyć radą na niemal każdej płaszczyźnie życia.

Summary

chineSe leSSonS on teachinG

The article contains a synthesis of  teaching model in China based on lessons of  the Far 
East thinkers on teaching and relation between teacher and apprentice. 

The author selects aphoristic lessons on basis of  which he presents an image of  a teach-
er-sage. The teacher is wise and highly respected. He is aware of  his wisdom but he is still 
modest, he does not place himself  above the others. The author presents also an image of  
a willing to learn apprentice, who prizes his teacher and draws from him his wisdom which 
he treats as the greatest value. Relation between them is based on respect. The teacher’s role 
is to lead his apprentice skillfully, to give him advice and hints, and the apprentice’s task is to 
train to reach perfection because enlightenment is not something given and can be achieved 
only through own work.

Due to the fact that books play essential role in gaining knowledge, also attitude of  Chi-
nese people to books is presented. The author emphasizes the great value of  wisdom.

54 Ibidem, s. 35. 
55 Ibidem, s. 37. 
56 E. Obarski, op. cit., s. XII. 
57 Ibidem, s. XIII. 
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konFucJańSki przewodnik SamodoJrzewania

Wstęp

Żadna rozległa tradycja filozoficzno-społeczno-polityczna nie jest monolitem. 
Obok ortodoksji jest także miejsce dla nurtów pobocznych, odmiennych interpre-
tacji kanonu i innego rozłożenia akcentów. W efekcie, pod wpływem rodzących 
się wewnątrz wątpliwości, nieprzystawania do zachodzących zmian w otoczeniu 
(w tym pojawiania się innych, konkurencyjnych propozycji) może dojść do odrzu-
cenia, reinterpretacji lub uwypuklenia i wyeksponowania określonych jej elementów. 
Jednak tylko w obrębie tzw. refleksyjnych tradycji stawiane są autokrytyczne pyta-
nia i zarzuty oraz formułowane są obiekcje odnośnie niej samej, a także występuje 
autentyczny dialog pomiędzy ortodoksją a „autsajderami”. To wszystko przekłada 
się na nieustanne aktualizowanie jej zdolności do rozwiązywania dylematów i pro-
blemów człowieka1. 

Z tak szerokiej perspektywy chcę spojrzeć na zagadnienie żywotności i donio-
słości tradycji konfucjańskiej w XXI wieku oraz zadać pytanie o jej szanse stania 
się tradycją refleksyjną. Jest to tym bardziej interesujące, że współcześnie rzadko 
traktuje się konfucjanizm jako „muzealną tradycję”, „pomnik historii”, „ostoję kon-
serwatyzmu” czy „barierę modernizacyjną”. Przeciwnie, coraz częściej pojawiają się 
głosy uznające – z pewnymi zastrzeżeniami – znaczenie tej tradycji nie tylko dla 
rozwoju państw azjatyckich, ale także dla dobrostanu całego globu2.

1 A. MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007, s. 489, 516. Dalej Mac-
Intyre zauważa, że „dana tradycja dojrzewa wraz z umiejętnością jej członków stawiania czoła 
konfliktowi i znajdowania wyjścia lub obejścia sytuacji spotkań z radykalnie odmiennymi i nie-
zgodnymi stanowiskami, które stawiają przed nimi problemy niewspółmierności i nieprzekładal-
ności”; ibidem, s. 444.

2 Przykładowo R. Fan traktuje odrodzenie konfucjanizmu we współczesnych Chinach jako 
szansę na uzupełnienie „moralnej pustki” stanowiącej efekt ery Mao, ale także wynik postko-
munistycznych reform; R. Fan, Reconstructionist Confucianism, Dordreht 2010, s. 231-249. O wpły-
wie konfucjanizmu na globalną etykę zob. np. Tu Weiming, Rodzina, naród i świat: etyka globalna 
jako współczesne wyzwanie konfucjanizmu, [w:] Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 
1978–2000, Warszawa 2001, s. 96-105; Xinzhong Yao, Konfucjanizm. Wprowadzenie, Kraków 2009, 
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Najciekawszym filozoficznym elementem tej tradycji jest, w moim przekonaniu, 
wizja samodojrzewania człowieka3. W jej skład wchodzi procesualna koncepcja oso-
by oraz natury ludzkiej, która łączy umiarkowany natywizm (wrodzone dyspozycje) 
z uznaniem wagi czynników środowiskowych (rola kulturowych wyzwalaczy i kata-
lizatorów „naturalnych” procesów) i osobowych (znaczenie czynnika indywidualne-
go). Mądrość mistrzów konfucjańskich zawiera także zestaw ogólnych zaleceń oraz 
opis niezbędnych warunków dla właściwego zachodzenia tego procesu. Poniżej 
zaprezentuję konfucjańską wizję samodojrzewania oraz zrekonstruuję podstawowe 
drogowskazy dla osób kroczących lub zamierzających dopiero wejść na tę ścieżkę. 
Nim jednak przedstawię moją interpretację „konfucjańskiej drogi samokultywacji”, 
opartą na studiach klasycznych ksiąg tej tradycji, pragnę przybliżyć w kilku zdaniach 
ogólną charakterystykę doktryny konfucjańskiej.

Humanizm konfucjański jako ekologia społeczna

Konfucjanizm to „podstawowy czynnik cywilizacji chińskiej, a także ważna de-
terminanta chińskiej mentalności”4, szkoła, „która skierowała na nowe tory poli-
tykę Azji Wschodniej”5. Oczywiście rozległa tradycja konfucjańska nie rozpoczęła 
się wraz z Kong Zi 孔子 (551–479 p.n.e.), którego nauki były raczej zasadniczym 
elementem jej konsolidacji. Zredagowany przez uczniów mistrza Konga zbiór opo-
wieści i relacji, znany jako Dialogi Konfucjańskie 論語 (Lun Yu), jak żadna inna księga 
(może oprócz Starego Testamentu) przez tak długi czas wywierał wpływ na tak 
znacz ną część ludzkości. Usystematyzowanie pomysłów mistrza Konga zawdzię-
czamy jego wnukowi Zi Si 子思 (483?–402 p.n.e.), którego tradycyjnie uznaje się za 
autora Wielkiej Nauki 大學 (Da Xue) oraz Doktryny Środka 中庸 (Zhong Yong). Szcze-
gólne zaś miejsce przypisywane Meng Zi 孟子 (372–?289 p.n.e.) wynika z tego, że 
rozwinął on na kartach Księgi Mencjusza niektóre intuicje Konfucjusza, a także zapro-
ponował ich nowe interpretacje. Wspomniane księgi zostały w czasie rządów dynas-
tii Song zebrane i opatrzone komentarzem przez neokonfucjanistę Zhu Xi 朱熹 
(1130–1200). Od tamtej pory stanowią tzw. Czteroksiąg Konfucjański 四書 (Si Shu)6.

s. 274-286; D. Munro, A Chinese Ethics for the New Century: The Ch’ien Mu Lectures in History and 
Culture, and Other Essays on Science and Confucian Ethics, Hongkong 2005, s. 6, 66. 

3 H. Coward wskazuje na różnice pomiędzy Zachodem i Wschodem w kwestii wizji natury 
człowieka i jego samodojrzewania; idem, The Perfectibility of  Human Nature in Eastern and Western 
Thought, Albany 2008. 

4 Shu-Hsien Liu, Understanding Confucian Philsophy, London 1998, s. 9.
5 Xinzhong Yao, op. cit., s. 72. 
6 W niniejszej pracy opieram się na dostępnych w języku polskim przekładach Czteroksięgu 

Konfucjańskiego, które jednak w licznych fragmentach modyfikuję za tekstami oryginalnymi. Oto 
polskie przekłady wykorzystane przeze mnie w pracy: Dialogi Konfucjańskie (Lunyu), w przekła-
dzie dokonanym przez K. Czyżewską-Madajewicz, M. J. Künslera i Z. Tłumskiego (Dialogi Kon-
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Zgodnie z najogólniejszą charakterystyką, konfucjanizm to doktryna określająca 
warunki i metody niezbędne dla ustanowienia oraz trwania w długiej perspektywie 
czasu należycie zorganizowanego społeczeństwa. Nie można powiedzieć, że jest to 
wyłącznie odmiana etyki czy też rodzaj filozofii moralnej lub politycznej. Zresztą, 
sam podział na filozofię społeczną, moralności czy polityki jest nieadekwatny, gdyż 
w tym przypadku mamy do czynienia z podejściem organicznym, które można za-
sadnie nazwać ekologią społeczną. W centrum zainteresowania konfucjanizmu znaj-
dują się bowiem sprawy ludzkie, rozpatrywane z perspektywy wielorakich powiązań 
człowieka ze środowiskiem: innymi ludźmi (przedmiot uwagi klasycznego konfucja-
nizmu) oraz z ładem kosmicznym (raczej przedmiot zainteresowania neokonfucja-
nizmu). W tym sensie można powiedzieć, że konfucjanizm rozważa człowieka jako 
podmiot powiązany relacjami z innymi elementami koncentrycznie i hierarchicznie 
zorganizowanej kosmicznej ekumeny. Konfucjańscy uczeni wnikliwie analizowali 
prawidłowości związane ze wzajemnym oddziaływaniem poszczególnych elemen-
tów. Specjalną uwagę poświęcili wpływowi zachowań, trwałych dyspozycji charakte-
ru, a nawet motywacji, myśli i emocji człowieka – przede wszystkim zaś władcy – na 
przebieg spraw rodzinnych, społecznych, politycznych, a także przyrodniczych.

Konfucjanizm jest także szczególnego rodzaju humanizmem. Co to oznacza? 
Po pierwsze – w najwęższym znaczeniu – tylko to, że „przede wszystkim interesu-
je się raczej życiem niż śmiercią, raczej ludźmi niż duchami”7. Brak w klasycznym 
konfucjanizmie studiów nad metafizyką (tematyka ta pojawia się dopiero częściowo 
w studiach myślicieli neokonfucjańskich z XI–XII wieku n.e.), światem pozaziem-
skim czy też sferą sakralną. Po drugie, w najczęściej przyjmowanym rozumieniu, 
podejście humanistyczne oznacza skoncentrowanie na sprawach ludzkich, sferze 
społecznej, a w szczególności – politycznej. Konfucjanizm jest humanizmem, gdyż 
wskazuje warunki dla dobrze zorganizowanego społeczeństwa i rządów, które mają 
służyć dobrostanowi ludzi. Po trzecie, w najszerszym znaczeniu, uznaje się, że „hu-
manizm konfucjański” polega na umieszczeniu w centrum rozważań samodojrze-
wania człowieka, uznawanego za podstawę i niezbędny warunek dla realizowania 
harmonijnej wspólnoty. W tym znaczeniu trzeba rozumieć tezę, że konfucjanizm 
jest etyką cnót, a w związku z tym określa, (a) czym jest wzrastające życie ludzkie, 
(b) jakie cnoty do niego prowadzą, (c) jak osiągać i kultywować te cnoty8. 

fucjańskie, Warszawa 1979); Księga Mencjusza (Mengzi), Wielka Nauka (Daxue) oraz Księga Środka 
(Zhongyong) w przekładzie A.I. Wójcik (Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, Kraków 2002). Cytowane 
fragmenty Czteroksięgu, które nie są zawarte we wspomnianych przekładach, podaję we własnym 
tłumaczeniu.

7 Xinzhong Yao, op. cit., s. 155. 
8 B. van Norden, Virtue Ethics and Consequentialism in Early Chinese Philosophy, Cambridge 2007, 

s. 37-59.
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Dojrzewający człowiek

Konfucjanizm opiera się na dynamicznej koncepcji człowieka, który jest „samo-
kreującym się procesem”, a nie posiadaczem niezmiennego rdzenia – esencji, „gdzie 
wszystkie wartości pochodzą albo od przyrody, albo z boskiej kreacji”9. Uczeni kon-
fucjańscy uznali, że jaźń jest relacjonalna i społeczna, a zatem stanowi raczej „pro-
ces aniżeli statyczną substancję”. Człowiek nie jest skończonym tworem, nie jest 
także posiadaczem apriorycznych, przedspołecznych uprawnień. Charakteryzuje go 
raczej naturalna możliwość transgresji od form mniej dojrzałych ku bardziej dojrza-
łym. Zresztą podstawowa dla całej cywilizacji chińskiej metaforyka Drogi 道 (Dao) 
podkreśla taką dynamiczną, procesualną antropologię, uznającą osobowość, jaźń za 
program na całe życie, a nie punkt wyjścia.

Realizowanie Drogi polega na samodojrzewaniu. Wielka Nauka wprost mówi, że 
w dobrych antycznych czasach nie tylko Syn Nieba, ale też ludzie pospolici „musieli 
swoje własne dojrzewanie 修身 (xiu shen) uważać za korzeń, za podstawę”. Przecież 
„nie zdarzyło się jeszcze, by, gdy korzenie są zaniedbane, to, co z nich wyrośnie, 
było uporządkowane”. Nie oznacza to jednak egoizmu, preferowania własnych in-
teresów kosztem interesów rodziny, wspólnoty lub całego ekosystemu. W nauce 
tej tkwi raczej przekonanie, że samodojrzewanie ludzi jest warunkiem koniecznym 
i punktem wyjścia dla osiągnięcia dobrostanu całej wspólnoty, a nawet harmonijne-
go funkcjonowania kosmicznego makroorganizmu. Bez wątpienia wizja samodoj-
rzewającego podmiotu nie może być analizowana w izolacji, bez odniesień do oto-
czenia. Można wręcz powiedzieć, że bycie człowiekiem zorientowanym społecznie, 
nakierowanym na innych, wspólnotowym musi wynikać i opierać się na procesie 
samodoskonalenia, który z kolei zachodzi w środowisku kulturowym. Inaczej mó-
wiąc, warunkiem dobrze urządzonego społeczeństwa jest dojrzały człowiek, a tenże 
dla osiągnięcia takiego stanu wymaga stymulującego – przynajmniej w minimalnym 
stopniu – otoczenia kulturowego. Przy czym rozważać, który z tych aspektów jest 
ważniejszy, to jak pytać, co było najpierw: „jajko czy kura”.

Konfucjanizm stoi na stanowisku, że każdy człowiek może się samodoskonalić 
i dojrzewać. W tym sensie należy zrozumieć stwierdzenia: „Mędrzec i ja jesteśmy 
tego samego rodzaju” (Księga Mencjusza 6A:7); „mędrcy w rodzaju Yao i Shuna są 
tacy sami jak wszyscy inni” (Księga Mencjusza 4B:32). Zajmowanie każdej pozycji 
społecznej daje możliwość samorozwoju i tylko w takim znaczeniu można powie-
dzieć, że ludzie są równi (Księga Mencjusza 6A:6). Co więcej, wszyscy „swą drogę roz-
poczynają tam, gdzie zaczynają prości mężczyźni i kobiety” (Doktryna Środka 12). 
Dopiero wytrwałe podążanie Drogą powoduje, że nawet „głupi na pewno stanie się 
rozumny; choć słaby na pewno stanie się silny” (Doktryna Środka 20). 

9 N.F. Gier, Whitehead, Confucius, and the Aesthetics of  Virtue, „Asian Philosophy” 2004, vol. 14, 
No 2, s. 174.
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Każdy jest zdolny wejść na drogę samodojrzewania, gdyż wszyscy ludzie po-
siadają zdolność do rozwijania swych naturalnych emocji moralnych, czyli wro-
dzonych czterech „początków” 四端 (si duan). Ponieważ doktryna konfucjańska 
niejednokrotnie odwołuje się do metafor agrarnych, a w znaku 端 (duan) wyraźnie 
zakodowany jest obraz rosnącej rośliny, najlepiej tłumaczyć go jako „zarodek” lub 
„nasiono”. Meng Zi pisze o następujących naturalnych „zarodkach”: współczuciu, 
wstydzie, rozróżnianiu dobra i zła, szacunku (Księga Mencjusza 2A:6). 

Wspominane „cztery początki” są częścią ludzkiej natury, zatem posiadamy je 
już w momencie urodzin tak samo jak „cztery kończyny”. Nie są one narzucane 
przez zewnętrzne czynniki (socjalizację, autorytet władzy, siły boskie). Środowisko 
zewnętrzne stwarza tylko warunki dla ich rozwijania, ale prawdziwie determinują-
cy czynnik jest w nas. Ich umiejętne kultywowanie jest jak „eksplodująca wiosną 
natura” (Księga Mencjusza 2A: 6), a sama „skłonność ludzkiej natury do dobra jest 
taka, jak skłonność wody do spływania w dół” (Księga Mencjusza 6A:2). Trzeba to 
rozumieć w ten sposób, że człowiek ma wrodzone predyspozycje do bycia dobrym, 
co wymaga rozwijania czterech „zarodków”. Tylko w tym sensie można powiedzieć, 
że natura ludzka 人性 (ren xing) jest dobra10. Owe „cztery początki” funkcjonują 
automatycznie, niemal intuicyjnie (Księga Mencjusza 2A:6):

kiedy mówię, że każdy człowiek ma umysł, który nie może znieść widoku cierpienia 
innych, moje myślenie może być zilustrowane tak: Gdy człowiek spostrzega dziecko na-
gle wpadające do studni, to każdy poczuje trwogę i niepokój. I nie dlatego, że liczy na 
przyjaźń rodziców dziecka, nie po to, aby szukać nagród u jego sąsiadów i przyjaciół, i nie 
z powodu tego, że nie lubi, by miano o nim złe mniemanie. W każdym z tych przypadków 
widzimy, że człowiek bez współczucia (...) wstydu i dezaprobaty, (...) bez umiejętności 
rozróżniania dobra i zła, (...) poczucia godności i szacunku nie jest człowiekiem. Współ-
czucie jest początkiem humanitarności 仁 (ren), poczucie wstydu i dezaprobaty jest po-
czątkiem sprawiedliwości 義 (yi), poczucie godności i szacunku jest początkiem obyczaju 
禮 (li), umiejętność rozróżniania dobra i zła jest początkiem mądrości 智 (zhi).

Ludzi różni sposób wykorzystywania naturalnej możliwości samodoskonalenia, 
polegającej na kultywowaniu wrodzonych emocji moralnych poprzez uczestnicze-
nie w kulturze, co w efekcie ma prowadzić do wykształcania się cnót charakteru (ren, 
yi, li, zhi). To chyba miał na myśli Konfucjusz, gdy powiedział: „ludzie z natury 性 
(xing) są podobni do siebie, ale przez przyzwyczajenia stają się całkowicie odmienni” 
(Dialogi Konfucjańskie 17:2). Różni ich stopień rozwoju owych „czterech nasion”, któ-
ry zależy od świadomego wybory takich, a nie innych nawyków. Aby to zilustrować, 
Meng Zi opowiada historię nauki dwóch uczniów gry w szachy. Pierwszy z nich 
całkowicie koncentruje się na radach Mistrza szachowego, podczas gdy drugi myśli 
o innych rzeczach. Ten drugi, „nawet gdy uczy się wspólnie z innym człowiekiem, 

10 Zob. Zhang Pengei, Guo Qiyong, New Insight Into Mencius’ Theory of  the Original Goodnes in 
Human Nature, „Frontiers of  Philosophy in China” 2008, vol. 3, No 1, s. 36-38.
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nigdy nie będzie mu równy. Czy wynika to z różnicy inteligencji? Oczywiście nie” 
(Księga Mencjusza 6A:9). Różnica leży w nastawieniu, determinacji, w świadomym 
dążeniu do doskonałości, czego brak człowiekowi „małemu” 小人 (xiao ren). 

Trzeba wykorzystać możliwość dojrzewania, gdyż zaniedbania w tej dziedzinie 
prowadzą do negatywnych konsekwencji. Meng Zi o wspomnianych wyżej czte-
rech „zarodkach” mówi: „mieć je i mówić, że nie można ich rozwijać, to niszczyć 
siebie samego”. Jeżeli „górskie ścieżki będą używane należycie, staną się podob-
ne drogom. Ale jeżeli nie będą używane choćby przez chwilę, zarosną chwastami. 
Współcześnie chwasty rozrastają się w naszych umysłach” (Księga Mencjusza 7B:21). 
Pomimo tego, że rodzimy się naturalnie uzdolnieni do rozwijania „czterech nasion” 
w cnoty, często nie tylko nie dojrzewamy, ale wręcz zapominamy o naszych gatun-
kowych predyspozycjach. 

Pamiętajmy przy tym, że nie ma w konfucjanizmie idei absolutnego lub meta-
fizycznego zła, a także brak jest wizji człowieka złego z natury. Uważa się, że zło 
pojawia się, ponieważ ludzka naturalna zdolność do transgresji, do rozwijania czte-
rech „początków” nie została zrealizowana przez konkretnego człowieka żyjące-
go w określonym (stymulującym lub petryfikującym samodojrzewanie) środowisku 
kulturowym. W tym sensie można powiedzieć, że zło jest spowodowanym przez 
człowieka zaburzeniem harmonijnych relacji zachodzących w rodzinie, państwie, 
a nawet w obrębie całej kosmicznej ekumeny. Jednak nawet w takich przypadkach 
zdecydowanie nie można twierdzić, że człowiek jest z natury zły11. Sugestywnie 
mówi o tym następująca opowieść (Księga Mencjusza 6A:8):

Roślinność na górze Niu była niegdyś wspaniała, lecz odkąd w pobliżu [powstało] wiel-
kie miasto, las karczowali drwale. Jakże więc mógł zachować swą piękność? Nieustannie 
wystawiony na promienie słoneczne i deszcz, jak mógłby nie rodzić nowych pędów? 
Lecz przyszło bydło i owce, które karmiły się nimi, aż [młode pędy] z czasem zniknęły 
i pozostało pustkowie. Czy nie jest tak, że jeżeli ludzie zobaczą to pustkowie, to mogą 
uznać, że nigdy nie było tu lasu? Czy jednak góra może być tak [jałowa] z natury? Odnoś-
nie ludzi, czy mogą być pozbawieni [cnót] humanitarności i sprawiedliwości? Codzienne 
naruszanie dobroci ich umysłów jest jak wycinka na [stokach] góry. Doświadczając wy-
cinki dzień w dzień, jak mogą [ludzie] manifestować swoje naturalne piękno? Możesz 
oddychać świeżym powietrzem dzień i noc, jeżeli jednak dopuścisz się rozkoszowania 
złymi uczynkami z ludźmi, którzy cię otaczają, powietrze zacznie się rozrzedzać i twoje 
codzienne aktywności przygniotą cię. Z tego powodu świeże powietrze już nie wystarczy. 
Gdy nie wystarcza, twoja dobroć umysłu nie jest rozwijana, a zatem będzie niewielka 
różnica pomiędzy tobą i zwierzęciem. Ludzie widzą naszą zwierzęcą naturę i zakładają, 
że nie mieliśmy nigdy wielkich zdolności. Jak mogłaby to być nasza prawdziwa natura? 
Przeto, jeżeli jest właściwie pielęgnowane, z pewnością zakwitnie. Jeżeli nie jest właści-
wie pielęgnowane, z pewnością uschnie. Konfucjusz powiedział „użyj a zatrzymasz go; 
zignoruj a stracisz. Nikt nie zna czasu jego przyjścia ani miejsca”. O czym innym mógł 
on mówić jak nie o umyśle?

11 Zob. J. Konior, Zagadnienie grzechu w kulturze chińskiej, Kraków 2006, s. 41-114.
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Warunki i narzędzia samorozwoju

Poznaliśmy konfucjańską procesualną wizję człowieka kroczącego drogą samo-
dojrzewania. Wiemy także, że każdy posiada naturalne, wrodzone zdolności (cztery 
„nasiona”) niezbędne do jej rozpoczęcia. Nauka mędrców nie pozostawia adeptów 
bez wsparcia, wskazując narzędzia i zasady pomocne dla kroczenia ścieżką rozwoju. 
Jednak brak jest w konfucjanizmie jakichkolwiek gotowych algorytmów procesu 
samodoskonalenia, czyli konkretnych środków, których zastosowanie na pewno 
umożliwiłoby rozwinięcie owych czterech „początków” w cnoty. Nie znajdziemy 
w klasycznych pismach kanonu żadnych rozważań teoretycznych na ten temat, brak 
także definitywnej formuły, podobnej do imperatywu kategorycznego I. Kanta lub 
zasady użyteczności J. Benthama, która mogłaby być uniwersalnym drogowskazem 
dla człowieka12. 

Nie można także ograniczyć konfucjanizmu do nakazu ścisłego, mechaniczne-
go powielania wzorców czasów starożytnych, związanych z nazwiskami wielkich 
i podziwianych królów-mędrców: Shuna, Yao i Wena. Podkreśla się raczej, że każdy 
człowiek – biorąc pod uwagę zajmowaną pozycję społeczną, okoliczności i czasy – 
musi wybrać i kroczyć swoją niepowtarzalną „drogą” samorozwoju w równie oso-
bisty sposób. Różne sposoby osiągania Dao są podobne do tysięcy traktów i ścieżek 
prowadzących do określonego miejsca. Można zatem wejść na ścieżkę rozwoju tyl-
ko wówczas, gdy się ją samemu ustanowiło. Nie można przecież nabyć umiejętności 
niezbędnych do realizowania programu samorozwoju przez przyswajanie teorii albo 
mechaniczne naśladowanie tych, którzy znajdują się na tej drodze przed nami lub 
przez bezmyślne kopiowanie wzorców z czasów antycznych. Konfucjanizm wska-
zuje przede wszystkim warunki ramowe procesu samodojrzewania oraz określa jego 
ogólne zasady i podstawowe narzędzia. Oto garść odnalezionych w pismach konfu-
cjańskich drogowskazów.

W przeciwieństwie do buddystów niektórych szkół (na przykład zen), uznają-
cych możliwość szybkiego, nagłego oświecenia (jap. satori), konfucjaniści podkreśla-
ją konieczność czasochłonnego, wytrwałego, ale radosnego podążania drogą wzros-
tu. Już w Księdze Pieśni dojrzewanie zostało zobrazowane jako długotrwały proces 
szlifowania – na pierwszy rzut oka pospolitego – kamienia, który niechybnie sta-
nie się kamieniem szlachetnym (Dialogi Konfucjańskie 1:15). Ten powolny proces nie 
może być sztucznie przyspieszany. Takie stanowisko obrazuje przywołana w Dia-
logach Konfucjańskich rozmowa o chłopcu pracującym jako posłaniec. Ktoś zapytał 
Mistrza, „czy on (chłopiec – M.S.) dojrzewa?”. Kong Fu odpowiedział: „widzę, że 
lubi przesiadywać w miejscach, w których przebywają dorośli i lubi być przez star-

12 W tym sensie trzeba zrozumieć stwierdzenie Shu-Hsien Liu, uważającego, że Konfucjusz 
uczy etyki sytuacyjnej, której nie można sprowadzić do abstrakcyjnych formuł; idem, op. cit., s. 16.
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szych traktowany jak kolega. Jednak nie poszukuje rozwoju samego siebie. Pragnie 
urosnąć zbyt szybko” (14:47).

Ta miniaturowa opowieść ukazuje, jak istotne dla procesu samorozwoju jest 
tempo „obrastania w cnoty”. Wszystkie zjawiska mają swój czas i miejsce. Zbyt 
duża ingerencja w ten proces może zakończyć się katastrofą. Doskonale ilustruje to 
Meng Zi, opowiadając historię rolnika z klanu Sung, który zaniepokojony powol-
nym wzrostem zboża postanowił przyspieszyć dojrzewanie uprawy, wyciągając ku 
górze poszczególne rośliny. W efekcie karkołomnej pracy zboże uschło na słońcu 
niedługo potem (Księga Mencjusza 2A:2). Zdaniem Mistrza wielu ludzi zachowuje 
się tak samo niecierpliwie w odniesieniu do procesu samodojrzewania. Nie można 
jednak popaść w drugą skrajność i zaprzestać działania („nie podlewać”, „nie ple-
wić”). Proces wzrostu rośliny, tak jak droga samorozwoju, nie jest natychmiastowy. 
Polega raczej na gromadzeniu, a nie na jednostkowym akcie. Docelowy stan bycia 
człowiekiem szlachetnym, pełnym, dojrzałym nie może być nagle „zdobyty”; trzeba 
delikatnie pomagać, aby osiągnąć go w naturalny sposób. Inaczej mówiąc, proces 
wzrostu posiada swoją marszrutę, której nie można ominąć, przeskoczyć, próbując 
„iść na skróty”.

Droga dojrzewania jest podobna do dalekiej podróży, którą trzeba zacząć tu 
i teraz – od najbliższego miejsca – i wytrwale nią podążać. Przypomina wspinaczkę: 
„zacząć musisz na dole, zanim wejdziesz wysoko” (Doktryna Środka 15). Nie trze-
ba jej szukać gdzieś daleko – zawsze znajduje się tuż obok, w codziennym życiu 
i w najdrobniejszych sprawach. Droga jest „na wyciągnięcie ręki”, choć większość 
ludzi tego nie rozumie. Można nawet powiedzieć, że kto uparcie szuka jej gdzie 
indziej, ten już jej nie odnalazł, a nawet oddalił się od niej. Wejścia na Drogę roz-
woju nie można odkładać na później. Gdy ktoś mówi, że „zacznie jutro”, już się 
w niej cofnął.

Uczeni konfucjańscy wyraźnie twierdzą, że kroczenie ścieżką samodojrzewania 
musi obejmować wszystkie aspekty życia. Jest to całościowy proces stawania się 
odpowiednim człowiekiem, a nie fragmentaryczny wysiłek nabywania zdolności 
i cech niezbędnych i ograniczonych tylko do jednego obszaru życia. Konfucjanizm 
uznaje dojrzewanie jako projekt na całe życie; coś, co obejmuje wszystkie wymia-
ry i momenty ludzkiej egzystencji. Dlatego osoba, która wstąpiła na ścieżkę sa-
modojrzewania, gdziekolwiek się znajduje, zawsze się uczy. W towarzystwie ludzi 
wartościowych bierze z nich przykład, w towarzystwie ludzi małych zastanawia się 
nad sobą samym (Dialogi Konfucjańskie 4:17 oraz 7:21). Kroczenie tą drogą wyklucza 
jakiekolwiek przerwy, wyjątki oraz „dojrzewanie na pokaz”. Tak trzeba rozumieć 
stwierdzenie mówiące, że realizujący marszrutę samorozwoju „jest uważny nawet 
wtedy, gdy jest sam” (Doktryna Środka 1).
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Pomocą w samodojrzewaniu są mędrcy, którzy na tej drodze znajdują się przed 
nami. Bezpośredni lub nawet zapośredniczony przekazem tradycji kontakt z nimi oraz 
ich nauką stanowi katalizator samorozwoju. Na kartach Doktryny Środka czytamy:

Droga mędrca – jakżeż jest wielka! Jak występująca z brzegów rzeka (która zalewa pola 
ryżowe), wszystko płodzi i dba o wszystko, by ku niebu wzrastało (Doktryna Środka 27).

Postać mędrca wpływa na innych siłą przykładu. Tak jak „cyrkiel i kąt prosty sta-
nowią podstawowy wzorzec dla okręgów i kwadratów”, tak „mędrzec jest podsta-
wowym wzorcem w relacjach ludzkich” (Księga Mencjusza 4A:2). Mądrość emanuje 
od Mistrza w sposób ciągły, całościowy, wszechogarniający, z jego gestu, słowa, mil-
czenia. Meng Zi zauważa: „są różne sposoby kształcenia. Kiedy nie zgadzam się, by 
kogoś kształcić, to także jest pewien sposób kształcenia” (Księga Mencjusza 6B:16).

Szerzej rzecz ujmując, sam przekaz tradycji to „tylko” przewodnik, wskazujący, 
jak kształtować siebie samego oraz uświadamiający związki tego procesu z inny-
mi elementami organicznej ekumeny. Dlatego właściwą rolą indywidualnych stu-
diów nad spuścizną starożytności jest dojrzewanie. Z żalem mistrz Kong zauwa-
ża, że starożytni uczeni podejmowali badania dla własnej doskonałości, podczas 
gdy współcześni uczeni czynią to dla zaimponowania innym (Dialogi Konfucjańskie 
14:24). Odwołania do historii i tradycji mitycznych podziwianych czasów staro-
żytnych funkcjonują w konfucjańskiej wizji samodoskonalenia jako: (1) przykłady 
mające zobrazować, nakierować na pewne treści; (2) narzędzia wiedzy o antycznych 
normach i zwyczajach; (3) środki uwrażliwiające jednostki na złożoność i niepowta-
rzalność każdej sytuacji i wielość możliwych reakcji; (4) materiał służący rozwojowi 
krytycznego myślenia i zdolności do refleksyjnych analiz oraz (5) paradygmatyczny 
model ukazujący konkretne cnoty w działaniu.

Pomimo olbrzymiego znaczenia mistrzów proces wzrostu jest samodojrzewa-
niem (xiu shen). Mechaniczne naśladowanie wzorów lub kopiowanie drogi mędrców 
to tylko pozór rozwoju. Przecież postawa i słowa mędrców stanowią wskazówki, 
umożliwiające osobiste „smakowanie” pewnych treści, pobudzające do przemian. 
Można powiedzieć, że mistrz „tylko” przygotowuje ucznia, który całą pracę musi 
wykonać własnym wysiłkiem, dyscypliną, samokontrolą, „samouważnością”. „Do-
broć wobec ludzi (ren) musi się narodzić w Tobie samym. Jakże mogłaby zależeć od 
innych?” (Dialogi Konfucjańskie 12:1). Mistrz jedynie pobudza przekształcenia, po-
dobne do tych, „które dokonują się pod wpływem dobroczynnego deszczu” (Księga 
Mencjusza 7A:40). Temu służy zasada minimalnej interwencji z jego strony, polega-
jąca na stosowaniu metod pozwalających samemu uczniowi dokonać ważnych od-
kryć13. Wynika też z tego, że droga dojrzewania nie jest zewnętrzna wobec nas, two-
rzymy ją sami małymi krokami, poprzez refleksyjne ustanawianie siebie, budowanie 
swego charakteru. Droga jest czymś obiektywnym, ale nigdy się nie urzeczywistni, 

13 F. Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i Grecji, Kraków 2006, s. 134.
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dopóki ludzie nie odnajdą jej w sobie. Bez ludzkich starań nic się w tej kwestii nie 
wydarzy – to „człowiek może uczynić Drogę wielką, a nie Droga może uczynić 
człowieka wielkim” (Dialogi Konfucjańskie 15:28). 

Zgodnie z podejściem konfucjańskim każdy posiada naturalne tendencje do by-
cia dobrym („cztery początki”), ale trzeba własnych starań, aby rozwinęły się one 
w cnoty. Pamiętajmy, że antyczny władca-mędrzec Shun jest podziwiany, „ponieważ 
wyrósł na Shuna” (Doktryna Środka 6), czyli w pełni rozwinął wrodzone emocje 
moralne w trwałe dyspozycje charakteru. Wykorzystał możliwość dojrzewania zwią-
zaną z zajmowanym przez siebie miejscem w obrębie społeczeństwa i nie dopuścił 
do „rozrastania się chwastów” w swym umyśle.

Prowadzenie refleksyjnego życia wymaga poszukiwania wyjaśnień zdarzeń w sa-
mym sobie (atrybucje wewnętrzne). Człowiek dojrzewający, gdy zmierza do czegoś 
i „nie trafia dokładnie w środek, odwraca się i szuka przyczyn niepowodzenia w so-
bie samym” (Doktryna Środka 14). Nie oznacza to, że zawsze musi odnaleźć tam 
przyczynę. Powinien jedynie sprawdzić, czy jej tam nie ma. Już z tego wynika, że 
dojrzewający człowiek także popełnia błędy („nie trafia dokładnie w środek”), ale – 
jak zauważył mistrz Kong – „popełnić błąd i nie naprawić go: oto prawdziwy błąd” 
(Dialogi Konfucjańskie 15:29). Człowiek dojrzewający nie zamartwia się chwilowymi 
odstępstwami od Drogi, traktując takie sytuacje jako swoiste wyzwania. Czerpie on 
inspirację i siłę „z tego, co na górze”, a „nie z tego, co na dole” (Dialogi Konfucjańskie 
14:24). Samorozwój to radosny proces, w którym uwaga jest skierowana na to, co 
można zmienić, rozwinąć, polepszyć, a nie na to, na co nie mamy wpływu (Dialogi 
Konfucjańskie 14:28).

Dla rozwijania „czterech nasion” w cnoty charakteru człowiek musi przebywać 
w odpowiednim, czyli stymulującym otoczeniu kulturowym 文 (wen). Niezbędne 
jest środowisko stwarzające jak najwięcej okazji do ćwiczenia się w cnotach. Jak 
zauważa Meng Zi, pomimo tego, że „ziarna pięciu zbóż są najlepsze, jeżeli nie 
przyspieszymy ich dojrzewania, nie będą nawet tak dobre jak dzikie trawy” (Księga 
Mencjusza 6A:19). Potrzeba zatem czynników zewnętrznych dla pobudzenia i akce-
leracji procesów samodojrzewania. Inaczej mówiąc, zdolności, które mamy z natury 
i stanowiące element naszego serca/umysłu 心 (xin), wymagają kultury dla ich roz-
winięcia. W takim znaczeniu trzeba rozumieć słowa mistrza Konga, który z żalem 
zauważył, że człowiek nie może łączyć się we wspólnotę z innymi zwierzętami; jego 
naturalnym miejscem jest społeczeństwo (Dialogi Konfucjańskie 18:6). To jest najbliż-
sze miejsce dla człowieka, najbardziej bezpośredni kontekst i niezbędna determi-
nanta procesu samorozwoju. Tak jak zboże znajdujące się w glebie potrzebuje wody 
i słońca, tak samo „wzrastanie” człowieka wymaga form kulturowych spełniających 
analogiczną funkcję. 

W czasach przed ustanowieniem cesarstwa (przed 221 p.n.e.) takimi „cywilizu-
jącymi” narzędziami były muzyka, poezja i taniec, związane z ceremonialnym wy-
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konywaniem rytuałów 禮 (norm li). Szczególną rolę odgrywała muzyka. Kong Fu 
uznawał śpiewanie utworów Księgi Pieśni, znajomość muzyki obrzędowej oraz grę na 
cytrze za nieodzowne narzędzia w pracy nad sobą. Później podobny status uzyska-
ły kaligrafia, malarstwo, architektura, sztuka ogrodów, a także odpowiedni wygląd 
i zachowanie. W tradycji konfucjańskiej wymienia się sześć sztuk, które powinien 
rozwijać człowiek pragnący dojrzewać. Najbardziej ceniono sztukę obyczaju (li), 
a obok niej, w kolejności: muzykę, łucznictwo, powożenie wozem, kaligrafię i ra-
chunki. Pamiętajmy także, że sam mistrz Kong był nauczycielem rytuałów, a pocho-
dzenie całej szkoły konfucjańskiej wywodzono od dworskich nauczycieli etykiety. 
Ogólnie można powiedzieć, że szeroko rozumiane uczestnictwo w kulturze daje 
sposobność do ćwiczenia się w cnotach, czyli umożliwia samorozwój.

Już z powyższych uwag wynika, że dla podążania drogą samodojrzewania nie 
trzeba wymyślnych metod ani wybujałych praktyk. Tym bardziej nie jest wymagane 
umartwianie się i asceza. Każdą najmniejszą, pozornie nieznaczącą czynność można 
potraktować jako narzędzie do pracy nad sobą. W takim kontekście trzeba rozumieć 
zachowania mistrza Konga, który nie siadał, gdy mata nie była ułożona prosto (Dia-
logi Konfucjańskie 10:12), był przywiązany do sposobu przyrządzania potraw (Dialogi 
Konfucjańskie 10:8), noszenia odpowiedniego do sytuacji stroju (Dialogi Konfucjańskie 
10:6, 10:7). W innym fragmencie mistrz wyraźnie zaleca: „nie patrz, jeżeli nie dzieje 
się to w zgodzie z rytuałem, nie słuchaj, jeżeli nie dzieje się to w zgodzie z rytuałem; 
nie mów, jeżeli nie dzieje się to w zgodzie z rytuałem; nie przemieszczaj się, jeżeli 
nie dzieje się to w zgodzie z rytuałem” (Dialogi Konfucjańskie 12:1). Dla realizowania 
drogi wzrostu należy w odpowiedni sposób, na co składają się także właściwe moty-
wacje i intencje, wykonywać ceremonie (li). Inaczej mówiąc, dla dojrzewania trzeba 
wykorzystać zastaną strukturę, sieć kodów kulturowych, w szczególności normy li, 
czyli konwencjonalne wzory zachowań regulujące relacje pomiędzy osobami zajmu-
jącymi różne szczeble hierarchii rodzinnej, społecznej i politycznej. Ich świadome 
realizowanie pozwala uruchomić i kierować procesem wzrostu.

Kim jest człowiek szlachetny?

Przypomnę, że punkt wyjścia dla procesu samodojrzewania ludzi zajmujących 
różne pozycje społeczne jest taki sam. Podobnie punkt docelowy, którym jest 
osiąg nię cie stanu człowieka szlachetnego 君子 (junzi) lub „zupełnego”, „prawdzi-
wego” 成人 (cheng ren). Według mistrza Konga, na tym poziomie rozwoju „mogę 
iść za pragnieniami mego serca, nie przekraczając przy tym żadnej z reguł” (Dialogi 
Konfucjańskie 2:4). W innym miejscu możemy przeczytać, że człowiek szlachetny to 
ten, „u kogo należyta postawa z cechami wrodzonymi pozostaje w zgodzie” (Dialogi 
Konfucjańskie 6:16), ten, który „zawsze i wszędzie osiąga właściwą danym czasom 
miarę i stopień zaangażowania” (Doktryna Środka 1), „idzie drogą środka” (Doktryna 
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Środka 27); jego „zachowanie jest odpowiednie do sytuacji” (Doktryna Środka 14), 
„jest spokojny i opanowany” (Dialogi Konfucjańskie 7:36). Wiemy już, jakie są warun-
ki i narzędzia dla osiągania tego stanu, ale nie jest jeszcze do końca jasne, na czym 
on polega.

Kluczem dla zrozumienia, na czym polega konfucjańska wizja bycia szlachet-
nym, jest określenie relacji pomiędzy cnotami charakteru a normami li. Zacznijmy 
od analizy kilku fragmentów klasycznych ksiąg: „czyż człowiek pozbawiony hu-
manitarności (ren) może realizować li?” (Dialogi Konfucjańskie 3:3). Na pytanie, jak 
być człowiekiem humanitarnym (ren), mistrz odpowiedział: „pokonywać samego 
siebie i zachowywać li” (Dialogi Konfucjańskie 12:1). Co więcej, „trzysta zasad cere-
monii (li) i trzy tysiące zasad postępowania – to wszystko czeka na odpowiedniego 
człowieka (czyli posiadającego cnoty – M.S.), nim będzie mogło być zastosowane” 
(Doktryna Środka 27). 

Cnoty ujmowane są jako wewnętrzna dynamika li. Ich wzajemne oddziaływanie 
jest dialektyczne. Normy li między innymi umożliwiają wykształcanie cnót, czyli 
rozwój „czterech nasion”. Z kolei posiadanie cnót powoduje, że można w pełny, 
dojrzały, świadomy, refleksyjny sposób realizować rytuały społeczne. W takim przy-
padku stają się one tylko narzędziami znajdującymi się w naszych rękach. Podlega-
nie normom li, a w efekcie reprodukowanie zastanej struktury, jest instrumentem 
wykształcania cnót charakteru, które korygują tę strukturę. W tym sensie człowiek 
dojrzały jest realizatorem i zarazem także reinterpretatorem, a czasem nawet twórcą 
norm li. Gdy patrzymy na tę zależność synchronicznie, biorąc za punkt odniesienia 
określony punkt czasu, to takie stanowisko możemy uznać za nielogiczne (normy 
li pozwalają wykształcić cnoty, które z kolei modyfikują realizowanie norm li). Jed-
nak, gdy przyjmiemy perspektywę procesualną, długookresową, to zaczynamy do-
strzegać subtelność stanowiska konfucjańskiego, które odrzuca alternatywę: struk-
tura albo antystruktura. Oba „momenty” są aspektami jednego procesu. Człowiek 
szlachetny nie wybiera pomiędzy wiernym, odtwórczym „odgrywaniem symfonii 
ludzkiej” a rolą bezwyjątkowego kontestatora zastanej struktury przez przyznanie 
prymatu totalnej (taoistycznej) spontaniczności. Znany fragment Dialogów Konfucjań-
skich pokazuje integrujący rys charakteru człowieka dojrzałego (6:16): 

ten, u kogo naturalna i spontaniczna istota 質 (zhi) góruje nad kulturowym wyrafinowa-
niem (wen), jest nieokrzesany. Ten, u kogo kulturowe wyrafinowanie góruje nad naturalną 
i spontaniczną istotą, jest jak ów skryba, zdolny jeno do przepisywania, lecz nie do two-
rzenia. U kogo zaś kulturowe wyrafinowanie z naturalną i spontaniczną istotą pozostaje 
w zgodzie, ten jest człowiekiem szlachetnym.

Zatem człowiek dojrzały to ten, który odnajduje właściwą proporcję pomię-
dzy czynnikiem indywidualnym, spontanicznym, twórczym, który jest opisywany 
jako naturalny, a strukturalnym, przymuszającym – w jakimś stopniu sztucznym 
– określanym jako kulturowy. Obie skrajności są postrzegane jako negatywne eks-
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cesy. Junzi (człowiek szlachetny), podążający przecież drogą środka 中 (zhong), doj-
rzewa przez znalezienie odpowiedniej relacji pomiędzy kultywowaniem zastanych 
form społecznych – między innymi rytuałów li, które traktuje się jako „formy” 
dla codziennej praktyki – oraz indywidualną, twórczą partycypacją w kulturze, któ-
rą umożliwia rozwój cnót. Człowiek powinien być w związku z tym taki jak góra 
– działający w oparciu o normatywne wymagania struktury, co generuje działania 
przewidywalne, a także taki jak rzeka – zmienny, nieprzywiązany dogmatycznie do 
apriorycznych wzorów działania, zastanych kodów kultury i metod rozwiązywania 
problemów (Dialogi Konfucjańskie 6:21). 

Powtórzmy, stałość gwarantują normy rytualne li, natomiast zmienność i możli-
wość korygowania tego, co zastane, wiąże się z samodojrzewaniem i mechanizma-
mi kultywowania cnót. Bardzo wymownie mówi o tym sam mistrz Kong: punk-
tem docelowym samorozwoju jest sytuacja, w której: „można iść za pragnieniami 
(...) serca, nie przekraczając przy tym żadnej z reguł” (Dialogi Konfucjańskie 2:4). 
Ideałem jest stan osobistego zharmonizowania pomiędzy strukturalnymi wyma-
ganiami (norm li) a twórczą stroną własnej, spontanicznej natury i innowacyjnym 
elementem w działaniach. 

Struktura jest jedynie instrumentem w rękach dojrzewających ludzi, którzy wy-
korzystują rozliczne codzienne praktyki (kłanianie się, rozwijanie maty, ubiór) dla 
ćwiczenia cnót i doskonalenia się, czyli wytwarzania właściwości, które zarazem nio-
są szansę na „ożywczy powiew spontaniczności”. Taką perspektywę doskonale ob-
razuje przykład tańca. Uczymy się sekwencji kroków, przyswajamy określone figury 
i zasady, a więc nabywamy zdolności „strukturalne” po to, by na parkiecie czynić 
z nich użytek w sposób bardziej spontaniczny, dowolny i zindywidualizowany. Do-
piero przyswojenie „struktury” (kroków, ruchów tanecznych) daje nam możliwość 
dokonywania własnych modyfikacji, wykształcenia własnego stylu, tworzenia cze-
goś nowego. W tej perspektywie życie ludzkie jawi się jako nieustanny, indywidualny 
proces wpisywania „siebie” w obręb społecznych norm li, a doktrynę konfucjańską 
można rozumieć jako próbę określenia warunków dla dobrze urządzonego społe-
czeństwa, czyli takiego, w którym oba wymiary (struktura i antystruktura, sponta-
niczność) będą zharmonizowane, stopione na stałe w codziennej praktyce życia. 
Bez repertuaru struktur nie byłoby spontaniczności, a bez tej ostatniej ta pierwsza 
byłaby jedynie pustą i bezwartościową formą. Natomiast człowiek szlachetny to 
ten, który w relacjach społecznych potrafi połączyć oba wymiary.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że konfucjańska wizja samodojrzewania opiera się na określonych 
założeniach co do natury człowieka. Mamy do czynienia z wzajemnymi oddziały-
waniami elementów wrodzonych, środowiskowych i personalnych. Na tej podsta-
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wie sformułowano subtelne dyrektywy pomocne w procesie dojrzewania: (1) trze-
ba przyjąć długą perspektywę czasową wzrostu; (2) rozpocząć drogę „tu i teraz” 
i podążać nią wytrwale; (3) obejmować procesem samodoskonalnia całość nasze-
go życia; (4) traktować przykłady dawane przez mistrzów „tylko” jako katalizatory 
przekształceń, które muszą narodzić się w nas samych; (5) zawsze pytać o własny 
wpływ na zdarzenia, (6) wybierać odpowiednie, czyli stymulujące rozwój otoczenie 
oraz (7) nie poszukiwać wyszukanych narzędzi rozwoju.

Z kilku powodów koncepcja samodojrzewania stanowi element tradycji kon-
fucjańskiej. Wydaje się on szczególnie godny wyeksponowania i mogący stanowić 
ważny składnik międzycywilizacyjnego dialogu etycznego, który wraz z nasilaniem 
się procesów globalizacyjnych staje się coraz bardziej potrzeby. Po pierwsze, kon-
fucjańska procesualna wizja natury człowieka jest zadziwiająco bliska ustaleniom 
współczesnych nauk ewolucyjnych14. Szczególnie kwestia wrodzonych emocji 
moralnych oraz znaczenia czynników ontogenetycznych znajduje potwierdzenie 
w ostatnich odkryciach dokonanych na gruncie psychologii rozwojowej, psychologii 
moralności czy też prymatologii. To powoduje, że propozycje konfucjańskie w du-
żym stopniu opierają się na adekwatnej deskrypcji społecznego życia człowieka. 
Po drugie, konfucjańska doktryna samodoskonalenia jest powiązana z ideą odpo-
wiedzialności środowiskowej, myślenia holistycznego oraz kompleksowej edukacji. 
Wszystkie one są coraz bardziej potrzebne w świecie „zaburzonej równowagi eko-
logicznej”. Po trzecie, jest to podejście proceduralne, niepolegające na określeniu, 
czym jest „dobro”, lecz raczej na wskazaniu warunków jego osiągnięcia15. Jest to 
zatem program „etyczny”, który może dopełniać się z liberalnymi próbami radze-
nia sobie z pluralizmem wartości (nacisk na instytucje i procedury prawne). Inaczej 
mówiąc, konfucjański nacisk na samodojrzewanie człowieka można rozumieć jako 
inny – ale niekoniecznie wykluczający inne projekty (na przykład liberalny) – sposób 
na harmonijne współżycie w świecie różnorodności. Bez wątpienia od rozłożenia 
nacisków w dyskusji prowadzonej w obrębie nowej tradycji konfucjańskiej zależy, 
czy konfucjanizm będzie w XXI wieku jedynie elegancką dekoracją (skrywającą na 
przykład bezwzględne interesy), czy też żywą i refleksyjną tradycją polepszającą ja-
kość ludzkiego życia i dobrostan całej ekumeny.

14 Najszersze studia nad tym zagadnieniem przeprowadził D.J. Munro, który błyskotliwie ze-
stawił cechy konfucjańskiej wizji moralności z odkryciami nauk ewolucyjnych; idem, op. cit. Por. 
I. Bloom, Biology and culture in the Mencian view on human nature, [w:] Mencius: contexts and interpreta-
tions, red. A. Chan, Honolulu 2002. Co do zadziwiającej adekwatności ujęcia natury człowieka 
w konfucjanizmie z nowymi odkryciami w naukach przyrodniczych zob. F. De Waal, Primates and 
Philosophers. How morality evolved, Princeton 2006, s. 49-52.

15 P. Ivanhoe, Confucian Moral Self  Cultivation, Indianapolis 2000, s. IX.
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Summary

the conFucian Guide oF SelF-cultivation

The article presents a concept of  self-cultivation in Confucianism. Starting with general 
characterization of  Confucian thought, the author presents Confucius’s vision of  self-cul-
tivation and reconstructs basic signposts for those already walking that way or intending to 
enter the path of  Confucianism. 

Confucianism is based on dynamic concept of  human that is “self-creating process” 
rather than owner of  unchanging core. Everyone has inborn “four beginnings” (si duan), 
which are: compassion, shame, ability to distinguish between good and evil and respect, 
and the way they are used influence development of  virtues of  character. To cultivate “four 
seeds” human must spent time in proper, stimulating cultural environment. It is also neces-
sary to perform ceremonies in appropriate way (li). Ceremony means conventional signs 
regulating relations between people. 

A human being has an inborn predisposition to be good, and evil is an effect of  caused 
by a human disturbance of  harmonious relations existing within the confines of  family, state 
and world. Self-cultivation is a slow process, where everything has its time and place. The 
path of  growth requires time, persistence and positive attitude. According to teaching of  
Confucianism gaining maturity is a project for a whole life that encompasses every dimen-
sion and every moment of  human existence.





Janusz Sz ymankiewicz 

konFucJuSz, Sun wu i ich naStępcy  
a Formowanie Się i rozwóJ chińSkich Sztuk walki 

Wstęp

Każde działanie treningowe jest nacechowane kulturowo, żadne nie ma walo-
rów uniwersalnych. Ludzi można nauczyć wszystkiego. To cele podlegają ocenie 
etycznej, choć same metody (technologie) są etycznie obojętne, więc nie dostarczają 
żadnych reguł a priori, które pozwalają stwierdzić, że niektóre z tych oddziaływań są 
lepsze od pozostałych1.

Filozofia azjatycka nie wypracowała systemu logiki porównywalnego ze starożyt-
nymi Europejczykami (Grekami i Rzymianami). Filozofia, na przykład Konfucju-
sza, jest fundamentem, na którym ukształtowały się zasady zachowań społecznych 
obywateli Chin (a także krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej), ale dla 
zrozumienia systemu poznawczego Chińczyków konieczne jest odwołanie się też 
do filozofii taoistycznej. Myśl taoistyczna eksponowała koncepcję świata zbudowa-
nego na przeciwieństwach, wobec których normatywną dyrektywą jest akceptacja 
sprzeczności oraz monizm – z europejskiego punktu widzenia jest to filozofia pa-
radoksu, z azjatyckiego – zalecenie poszukiwania drogi środka, bo wszelka absolu-
tyzacja jest zaburzeniem harmonii, zbudowanej na dwóch przeciwieństwach. Takie 
podejście powoduje, że w rozumowaniu Chińczycy znacznie częściej niż ludzie Za-
chodu starają się uwzględniać kontekst, tj. wykorzystywać argumenty holistyczne. 
W sferze nauki odbija się to w sposobie podejścia do zdobywania wiedzy. Odnośnie 
prawdziwości stwierdzeń, Europejczycy identyfikują się z poglądem, że osoby arty-
kułujące swe myśli są na ogół sprawniejsze w myśleniu. Azjaci przeciwnie – uważa-
ją, że głośna artykulacja myśli upośledza procesy poznawcze. Holistyczny sposób 
myślenia wymaga od nich większej koncentracji dla uchwycenia całości powiązań 
występujących między elementami2.

1 P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa 
2009, s. 579, 580.

2 Ibidem, s. 319, 340, 342, 366.
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Zanim zaczniemy rozważania związane z wpływem poglądów Konfucjusza, Sun 
Wu i ich następców na rozwój chińskich sztuk walki, czytelnikom należy się kilka 
uwag na temat formowania się i rozwoju miejscowych sztuk wojennych w okresie 
poprzedzającym działalność tego myśliciela, nauczyciela, filozofa i reformatora ce-
sarstwa chińskiego.

Pierwotne obyczaje plemion zamieszkujących centralne i południowe Chiny 
oraz osiadłych na równinach wzdłuż wschodnich wybrzeży miały charakter rolniczy 
i skłaniały się ku niezbyt agresywnemu podejściu do życia i rekreacji. Niewątpliwie 
jednak wpływ na niektóre z nich na przestrzeni wieków miały plemiona koczow-
ników zamieszkujących północne terytoria i prowadzących tryb życia w trudnych 
warunkach. Obyczaje tych ostatnich opierały się na odwadze, wytrzymałości i wo-
jowniczości, a trening obejmował polowanie, ćwiczenia na koniu oraz szkolenie 
samego konia3.

Shang shu (Księga Dokumentów), w której zawarty jest zapis zdarzeń w czasach 
obejmujących panowanie dynastii Xia, Shang i Zachodniej Zhou (tj. w okresie obej-
mującym lata 2100–771 rok p.n.e.), wymienia „pięć szczęść” w życiu człowieka: 
długie życie, bogactwo, zdrowe ciało i spokój umysłu, umiłowanie cnoty i godny 
koniec wieńczący życie. 

W tym okresie funkcjonowało na dworach kolejnych władców Chin kilka róż-
nych szkół ćwiczeń fizycznych, ale bez względu na ich rodzaj każda kładła nacisk 
na osiągnięcie długowieczności oraz umysłowej i fizycznej harmonii. Zwracały one 
bardziej uwagę na wewnętrzne funkcje organizmu niż muskulaturę, siłę i wigor4.

Wiele ćwiczeń koncentrowało się w pierwszym rzędzie na pielęgnowaniu cnoty. 
Przykładem jest łucznictwo i tohu (rzucanie strzałami do wnętrza naczynia). Od 
uczestników oczekiwano, żeby wartości moralne szły w parze z umiejętnościami 
technicznymi tak, aby zarówno zwycięzca, jak i przegrany cieszyli się szacunkiem. 
Od czasów Konfucjusza zaczęto kłaść nacisk na uczoność i etykietę, jakkolwiek do 
końca panowania dynastii Han (220 rok) mandaryni nosili jeszcze miecze.

Gawlikowski zauważa, że w okresie Zachodniej Dynastii Zhou (XI wiek p.n.e. – 
771 rok p.n.e.) działania wojenne były uważane za ważne zadanie, chociaż odno-
szono się do nich z niechęcią5. W późniejszym okresie, a przynajmniej od począt-
ku epoki Han (206 rok p.n.e.), działania militarne traktowano jako zło konieczne. 
Konfucjańskie idee życzliwej władzy i strategicznych koncepcji najskuteczniejszych 

3 J. Szymankiewicz, Dalekowschodnie systemy sztuk walki (aspekty psychofizyczne i kulturowe), nieopu-
blikowana rozprawa doktorska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział 
Kulturoznawstwa i Komunikowania 2009.

4 J. Riordan, R. Jones, Sport and Physical Education in China, London–New York 1999, s. 23.
5 K. Gawlikowski, Sun Wu at the Founder of  Chinese Praxiology, Theory of  Struggle, and Science, [w:] 

Hemispheres Studies on Cultures and Societies, No 9, Warszawa 1994, s. 9-22.
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akcji stały się przyczyną tendencji unikania rozlewu krwi, jeśli tylko było to możliwe, 
i przyjmowania opiekuńczej postawy w stosunku do ludności cywilnej. 

Warto podkreślić, że mieszkańcy Chin przez wieki byli odwodzeni od indywi-
dualnego współzawodnictwa, a nacisk kładziono na harmonię rozwoju. Od czasów 
Konfucjusza można zatem mówić jedynie o rywalizacji grupowej. W aktywności fi-
zycznej podkreślano bardziej sam proces niż jego rezultaty. Niektóre ćwiczenia wią-
zały się ze zdrowiem i ogólną sprawnością fizyczną, inne miały na celu poszukiwa-
nie harmonii z naturą. Taki rodzaj aktywności, jak na przykład łucznictwo, właściwe 
dla osób szlachetnego pochodzenia i związane z odpowiednią etykietą, wskazywał 
też na pewien porządek w hierarchii społecznej. 

W czasach panowania dynastii Han (206 rok p.n.e. – 220 rok) powstało wiele 
form powszechnej kultury fizycznej (rekreacji). Rozwinęła się walka z użyciem go-
łych rąk i nóg, w ramach której było dozwolone kopanie i uderzanie. Ten rozwój 
musiał być burzliwy, ponieważ istnieją z tego okresu odniesienia do sześciu tekstów 
o walce wręcz, które z kolei odnosiły się do 199 innych prac, dotyczących 13 róż-
nych szkół stosujących ćwiczenia rąk i nóg. Sztuki walki wręcz do tych czasów pre-
zentowały raczej formy indywidualnych wyzwań. Wpływ poglądów Konfucjusza na 
rolę chińskiej arystokracji spowodował stopniowe ich oddzielenie od obyczajów tej 
grupy, ograniczając je do treningu wojskowego i coraz bardziej powszechnej formy 
rekreacji wśród obywateli niższych klas w hierarchii społecznej. Pozwoliło to na 
późniejsze wkomponowanie się w ten system treningu psychofizycznego, znanego 
współcześnie pod nazwą kung fu (nazwa spopularyzowana w świecie w XX wie-
ku, na określenie narodowych, pozawojskowych chińskich sztuk walki), elementów 
z daoyin (energetycznych ćwiczeń gimnastycznych, pochodzących z czasów pano-
wania dynastii Zhou) i akrobatyki. Ćwiczenia te stały się wielofunkcyjnym rodzajem 
aktywności dla zdrowia, utrzymania dobrej formy, samoobrony i rozrywki szerokich 
rzesz społeczeństwa chińskiego6. 

Chiny przez tysiąclecia rozwijały się autonomicznie, a podstawę rozwoju myśli 
wojskowej stanowił dorobek kultury poszczególnych pokoleń, liczący łącznie kil-
ka tysięcy opracowań. Dotyczyło to myśli wojskowej, organizacji armii i oczywiście 
samej sztuki wojennej. W literaturze chińskiej wojskowości od starożytności wy-
odrębniano dzieła z tego obszaru tematycznego. Od czasów panowania dynastii 
Zachodniej Han (206 rok p.n.e. – 25 rok n.e.) wprowadzono zakaz posiadania ich 
w zbiorach prywatnych. Trwał on do początków XX wieku7. Wśród tych opracowań 
w formie rękopisów, obok opisów zasad strategii i samych technik wojennych, znaj-
dowały się dzieła dotyczące astronomii, wróżbiarstwa i problematyki ezoterycznej. 
Obejmowały one całe spektrum kształcenia ciała i ducha ówczesnych wojowników. 

6 J. Riordan, R. Jones, op. cit.
7 K. Gawlikowski, Klasyczna chińska literatura strategiczna i wojskowa, Warszawa 2002.
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Literatura strategiczna, zapoczątkowana przez żyjącego w czasach Konfucjusza 
Sun Wu (Sun Zi), najwybitniejszego w chińskiej historii teoretyka strategii z prze-
łomu VI i V wieku p.n.e., propagowała nową wizję wojny, bardzo odmienną od 
heroicznych wyobrażeń, kultywowanych przez starą wojowniczą arystokrację. Za-
kładała ona precyzyjną ocenę sytuacji, wykorzystanie zorganizowanych mas żołnie-
rzy i opracowywanie forteli. Niewielkie armie niemal zawodowych wojowników- 
-arystokratów, liczące od kilku do 30 tysięcy ludzi, zostały zastąpione armiami skła-
dającymi się z poborowych chłopów, których liczba mogła przekroczyć 100 tysięcy. 
Rycerski kodeks walki został odrzucony jako bezużyteczny, ponieważ wojna nie 
była już kwestią honoru, ale przedsięwzięciem państwa, mającym na celu określone 
korzyści polityczne. Wszystkie środki prowadzące do osiągnięcia celu były uważane 
za uzasadnione, bez rozpatrywania ich jako szlachetne i nieszlachetne. Nowa zasada 
mówiła, że wojna opiera się na podstępie i manipulacji. 

Sun Wu w dziele Sun zi bing fa (wydanym po raz pierwszy, jak się ocenia, w 510 
roku p.n.e.) przedstawia kilka wysoce abstrakcyjnych terminów: formę (xing), ener-
gię (lub siłę) (shi), bezpośrednie działanie (zheng), manewr (qi), pustkę (xu) i pełnię 
(shi). Pojawiają się tu też kluczowe dla jego teorii pary pojęć, takie jak korzyść (li) 
i krzywda (lub niebezpieczeństwo) (hai), jak również atak (gong) i obrona (shou). Nie-
które z nich są bardzo trudne w uchwyceniu ich treści, ponieważ zawierają w sobie 
kilka różnych znaczeń. I tak na przykład shi było interpretowane jako „energia”, 
„siła”, „korzystna sytuacja”, „strategia i taktyka” (sztuki kierowania sytuacją), a przy-
najmniej w jednym przypadku jako „dynamiczne pozycje”. Forma (xing) również 
niesie ze sobą różne znaczenia i nie jest łatwo zrozumieć, co Sun Wu tak naprawdę 
przez nią rozumiał, mówiąc na przykład, że „najwyższą formą jest brak formy”. 
Ten ostatni przykład jest dobrą ilustracją faktu, że jego abstrakcyjne kategorie nie 
mogą być bezpośrednio identyfikowane z konkretnymi działaniami militarnymi czy 
określonymi zagadnieniami, ponieważ działają na znacznie wyższym poziomie8. 

Rozważając na przykład zasadę uderzania pełnią w pustkę, tj. konfrontacji swoich 
mocnych stron ze słabymi przeciwnika, odbiega ona zupełnie od koncepcji kultury 
Zachodu, polegającej na działaniu siłą przeciw sile. Istota wywodów, charakteryzująca 
całą chińską myśl strategii walki, sprowadza się do stwierdzenia, że konfrontacja 
winna mieć przede wszystkim charakter walki umysłów, a nie opierać się na sile 
fizycznej9. Sun Wu zawarł przy pisaniu swego dzieła doświadczenia wcześniejszych 
dynastii oraz toczących się wokół niego wojen i działań z nimi związanych, których 
opis odnajdziemy w księdze Chunqiu (Kronika Wiosen i Jesieni), obejmującej okres 
770–425 roku p.n.e. Warto też w tym miejscu odnotować, że pierwsze tłumaczenie 
(na język francuski) Sun zi bing fa ukazało się w Paryżu w 1772 roku.

8 K. Gawlikowski, Sun Wu at the Founder of  Chinese Praxiology...
9 K. Gawlikowski, Klasyczna chińska literatura...
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Jak dowodzą współczesne badania, wojna odgrywała znaczącą rolę w ewolucji 
państwa chińskiego. Niektóre z chińskich grup etnicznych, na przykład mieszkańcy 
prowincji Hunan czy Hakka (Kejia), były znane ze swojej wojowniczości. Mimo 
wszystko, w ogólnej perspektywie wojny i dążenia militarne nie były zbytnio ce-
nione, a generałowie nie zyskiwali sławy ani nie odgrywali ważnych ról w polityce 
(z wyjątkiem założycieli nowych dynastii), jak to miało miejsce na przykład w Euro-
pie10. Siła kultury chińskiej i struktury państwa, ukształtowana na myśli konfucjań-
skiej, była tak duża, że przejmowali ją jako „własną” nawet koczownicy mongolscy, 
a potem mandżurscy, którzy podbijali cesarstwo chińskie. Na przykład ostatnim 
cesarzem i jednocześnie wojownikiem z mandżurskiej dynastii Qing, panującej w la-
tach 1644–1911 był Qianlong (1711–1799, panował w latach 1735–1796). Można 
powiedzieć, że po czterech pokoleniach cesarzy z dynastii Qing w cesarstwie chiń-
skim wszystko wróciło na swoje miejsce. 

Sun Wu utrzymywał, że zbrojna walka powinna być unikana na tyle, na ile jest 
to możliwe, a wszelkie manipulacje drogą dyplomacji czy pracy tajnych agentów 
powinny być rozwiązaniem preferowanym11. 

Zakładając, że filozofia zajmuje się uogólnieniami, pewne elementy teorii Sun 
Wu mogą być uznawane za szczególną filozofię walki, która nie ma swojego od-
powiednika na Zachodzie. Nie rozważał on, dlaczego wojny są toczone, ale iden-
tyfikował czynniki kluczowe dla ich prowadzenia i prawa dynamiki w najbardziej 
abstrakcyjnym sensie, przedstawiając przy tym wiele terminów, będących w efekcie 
abstrakcjami filozoficznymi. Z tego też powodu jego teorię można stosować dla 
każdego rodzaju walki: między krajami, grupami i jednostkami; zbrojnych konflik-
tów, współzawodnictwa w polityce i biznesie, a nawet społecznych relacji wewnętrz-
nych życia codziennego, w których zachodzi konflikt interesów.

Nie jest tu naszym celem analiza tematyki i zawartości zachowanych historycz-
nych opracowań o sztuce wojennej, o posługiwaniu się w walce własnym ciałem czy 
klasyczną bronią białą. Jednak warto przywołać twierdzenie zawarte w Liji (Księdze 
Obyczajów), dotyczącej między innymi zapisów norm rytualnych i zasad strzelania 
z łuku, a odwołujących się do czasów panowania dynastii Zhou (XI–III wiek p.n.e.), 
mówiące, że: „Trafienie do celu jest rezultatem prawidłowej siły ducha, równowagi 
umysłu oraz sprawnego, prostego ciała”12. 

Jak wspomniano, była to literatura dostępna dla wybranych jednostek, zajmują-
cych stanowiska urzędnicze w hierarchii dowodzenia armiami cesarskimi. Posiada-
nie jej przez osoby prywatne było ścigane prawem. Dlatego powstające klasztorne 

10 K. Gawlikowski, The Western and the Confucian approaches to war: The universe based on struggle 
versus the universe based on harmony, [w:] China Confucian Tradition. Towards and the New Century, red. 
A.W. Jelonek, B.S. Zemanek, Kraków 2008, s. 19-38.

11 K. Gawlikowski, Sun Wu at the Founder of  Chinese Praxiology...
12 K. Gawlikowski, Klasyczna chińska literatura..., s. 34.
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i prywatne szkoły walki posługiwały się sekretnym opisem technik i zawierały wiele 
ukrytej treści. Siłą rzeczy, te rękopisy koncentrowały się przede wszystkim na walce 
wręcz i z użyciem prostej broni, jak kij czy narzędzia codziennego użytku. Czytający 
musiał dopowiedzieć sobie sam wiele kwestii lub zrozumieć je dopiero po osiągnię-
ciu właściwego przygotowania fizycznego i mentalnego.

Istotne dla dalszych rozważań jest też wyjaśnienie chińskiego podejścia do ciała 
i umysłu w procesie poznania. 

Wśród arystokracji chińskiej i na dworach władców działania związane z utrzy-
maniem się w zdrowiu i dobrej formie kładły nacisk głównie na harmonię ruchu, 
umysł i oddech w celu stymulacji energii witalnej. Dla arystokracji rozwój mięśni nie 
stanowił nigdy głównego celu. Tężyzna fizyczna oraz piękno ciała nie były w kon-
fucjanizmie i taoizmie nigdy wysoko cenione. Ważniejsze od wyglądu zewnętrz-
nego były wartości moralne. Fundamentalną rolę w osiągnięciu dobrego zdrowia 
i długowieczności, czyli celów godnych szacunku, przypisuje się cnocie i zdrowiu 
psychicznemu. Wśród nich umysł odgrywał najistotniejszą rolę.

Inne podejście do tężyzny fizycznej panowało jednak wśród szerokich mas spo-
łeczeństwa chińskiego utrzymującego się z pracy na roli, kupców, rzemieślników 
i żołnierzy. Tu, mówiąc ogólnie, panowała zasada od ciała do umysłu. 

Pojęcia yin i yang wywodzą się z najstarszej znanej szkoły filozoficznej Chin – 
Yinyang, a nawet – jak się przypuszcza – z jeszcze wcześniejszych wierzeń chińskich. 
Sama szkoła Yinyang ma swoje korzenie w praktykach chińskich okultystów. Chiński 
okultyzm, który równa się tu magii, zajmował się takimi kategoriami wiedzy, jak: 
astrologia, przemiany pór roku, pięć żywiołów, wróżby z łodyg krwawnika, skorup 
żółwia i kości łopatkowych wołów i inne rodzaje wróżb. Do tej kategorii zalicza się 
też praktyki feng shui i fizjonomikę. Generalnie można powiedzieć, że teoria yin/yang, 
wyjaśniała pochodzenie świata, a pięć żywiołów określało jego strukturę13. Teorię 
yin/yang połączono z bagua i rozwinięto w Yi jing (Księgę Przemian).

Twórcą konfucjanizmu (rujia) był Kong Qiu (551–479 rok p.n.e.), zwany Kong-
fu Zi lub Konfucjuszem. Związany z nim i ustalony w epoce Han tzw. Sześcio- 
ksiąg istniał jednak już wcześniej i był w jego czasach dziedzictwem kulturowym 
przeszłości. Były to Yi jing, czyli Księga Przemian; Shi jing, czyli Księga Pieśni; Shang 
shu, czyli Księga Dokumentów; Liji, czyli Księga Obyczajów (Rytuałów); Yue, czyli Księga 
Muzyki oraz Chunqiu, czyli Kronika Wiosen i Jesieni, obejmujący całe spektrum życia 
Chińczyków14.

W Liji – Księdze Obyczajów, a właściwie rozdziale Zongyong dopisanym przez kon-
fucjanistów w III i II wieku p.n.e., w tym wnuka Konfucjusza Zi Si, w tzw. doktrynie 
środka powiedziane jest: „Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by tobie czynio-

13 Youlan Feng, Krótka historia filozofii chińskiej, Warszawa 2001, s. 159.
14 Ibidem, s. 44, 45.
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no... w służbie ojcu postępuj tak, jak tego wymagasz od swego syna... w służbie 
władcy postępuj tak, jak tego wymagasz od swego podwładnego...”. 

Konfucjaniści wprowadzili ideę prawości w postaci działania bez nagrody. Czło-
wiek robi to, co powinien, po prostu dlatego, że jest to moralnie słuszne, a nie 
z jakichkolwiek innych względów, niezależnych od przymusu moralnego. Człowiek 
stara się (robi co może), ale skutek pozostawia woli Nieba – ming, nie martwiąc się, 
czy w wyniku swojego działania osiągnie powodzenie, czy spotka go porażka15.

W konfucjanizmie porządek świata nie jest dany raz na zawsze, nie ma cha-
rakteru statycznego. Ma charakter dynamiczny, a zmiana zajmuje w nim główne 
miejsce. Jest on stale wzbogacany i kształtowany przez aktywny i twórczy czynnik 
ludzki. Centralnym pojęciem, które odnosi się do kształtowania porządku, jest ren 
(jen). Oznacza ono: miłość, dobroć, altruizm. W relacji do osoby ren ma charakter 
społeczny (odnosi się do wspólnoty). 

Meng Zi (371–289 rok p.n.e.) reprezentował idealistyczny odłam konfucjaniz-
mu. To on rozwinął podstawy teorii siły duchowej qi i do jego rozważań nawiązują 
takie pojęcia, jak yongqi – oznaczające męstwo – i shiqi – morale wojska.

Teoria qi jako energii wszechświata szczegółowo została rozwinięta dopiero 
w X wieku przez Zhang Zi w Zhang Zi quanshu16.

W tym miejscu trzeba też wspomnieć o Mo Zi (Mo Di, który, jak się przypusz-
cza, żył w latach 479–321 roku p.n.e.), nie tylko wybitnym teoretyku chińskiej stra-
tegii wojennej, ale i krytyku filozofii Konfucjusza.

W czasach panowania dynastii Zhou (XI wiek p.n.e. – 221 rok p.n.e.) dwór 
i arys to krac ja miały swoich specjalistów do spraw wojskowych – dziedzicznych wo-
jowników tworzących trzon armii. Wraz z upadkiem okresu feudalnego w Chinach 
pod koniec panowania dynastii Zhou ta grupa wojskowych utraciła swoje stanowis-
ka i rozproszyła się po cesarstwie, oferując swoje usługi każdemu, kogo było na 
nie stać. Nazwano ich yuxia (yu), co można przetłumaczyć jako „błędni rycerze”. 
Istnieją dane pozwalające wnioskować, że Mo Zi i jego zwolennicy wywodzili się 
z yuxia, a on sam był pierwszym yuzi – „wielkim mistrzem” i organizatorem obrony 
państwa Song przed napaścią państwa Chu w Epoce Walczących Królestw (475–
221 rok p.n.e.). W Shiji – Zapiskach Historycznych Syma Qiana (145–86 rok p.n.e.) 
– napisano, że ich: „słowa były zawsze wiarygodne, działania zawsze skuteczne, 
a zobowiązania zawsze szczere”. W tych czasach zarówno ru, czyli konfucjaniści, jak 
i yu (yuxia), błędni rycerze należeli do klas wyższych i działali w domach ówczesnej 
arystokracji. Później ru nadal pochodzili z klas wyższych, podczas gdy yuxia zaczęli 
się wywodzić z klas niższych17.

15 Ibidem, s. 50, 51.
16 Ibidem.
17 Ibidem, s. 57, 58.
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Wreszcie trzeba powiedzieć tu kilka słów o taoizmie i buddyzmie. Taoizm (da-
ojia) jest związany z mistykami i pustelnikami chińskimi. Najstarszy ich teoretyk 
Yang Zhu działał, jak się przypuszcza, w IV wieku p.n.e. Badania dowodzą też, że 
najważniejsza księga taoizmu Daode jing powstała długo po śmierci Konfucjusza 
i Lao Zi (który mógł żyć w czasach działalności Konfucjusza) nie był raczej jej 
autorem18. 

Taoizm jako forma religii rozwinął się w I wieku n.e. W tym samym wieku, ale 
nieco wcześniej, pojawił się w Chinach buddyzm (fojia).

Punktem wyjścia filozofii taoistycznej jest zagadnienie zachowania życia i unika-
nia szkody. Metodą polecaną przez Yang Zhu była ucieczka, nawiązująca do postę-
powania pustelników izolujących się od społeczeństwa i ukrywających się w górach, 
jako sposób unikania zła związanego ze światem ludzi. Było to przeciwstawne do 
podejścia buddyjskiego, które przyjmowało, że szczęście zależne od wykorzystywa-
nia przez człowieka w pełni i swobodnie jego możliwości naturalnych jest szczęś-
ciem ograniczonym i wobec tego względnym19.

W III i IV wieku znani uczeni, będący wtedy zazwyczaj taoistami, często pozo-
stawali w bliskiej przyjaźni z mnichami buddyjskimi i byli dobrze obeznani z bud-
dyjskimi sutrami, a ci ostatni dobrze znali teksty taoistyczne, szczególnie Zhuang Zi. 
Konsekwencją tego było powstanie między innymi odłamu buddyzmu zwanego 
chan (channa, znany powszechnie pod swoją japońską nazwą zen), będącego w rze-
czywistości połączeniem najsubtelniejszych i najdelikatniejszych aspektów buddyz-
mu i filozofii taoistycznej20.

Bodhidharma – począwszy od historycznego Siddharthy Gautamy Buddy, 28. 
patriarcha i spadkobierca jego ezoterycznej wiedzy, przekazywanej w formie bezpo-
średniego doświadczenia z mistrza na ucznia – przybył z Indii do Chin pomiędzy 
520 a 526 rokiem. Tu osiadł ostatecznie w klasztorze Shaolin sy (w 527 roku), słyn-
nym w tym czasie miejscu w Chinach, zajmującym się przekładem sutr buddyjskich 
na język chiński i po latach doświadczeń duchowych i cielesnych został pierwszym 
zu (przodkiem) chińskiej szkoły chan (channa). W jego szkole doszło z czasem do 
rozłamu, spowodowanego przez dwóch głównych uczniów piątego zu Hongrena 
(605–675). Powstały wtedy dwie szkoły chan: północna, założona przez Shenxiu 
(?–706) i południowa, założona przez Huinenga (638–713).

Każdy z tych kierunków obejmował trzy stadia rozwojowe: filozoficzne, mi-
styczne i religijne, choć żaden nie stał się „religią” w pełnym zachodnim rozumieniu 
tego słowa. Ich elementy przenikają się nawzajem do dziś w życiu obywateli Chin. 
Do swoich rozważań i komentarzy przesłania Księgi Przemian, a szczególnie teorię 

18 Ibidem, s. 108.
19 Ibidem, s. 75, 125.
20 Ibidem, s. 240.
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yin/yang i qi, włączyli zarówno neotaoiści, jak i buddyści z sekty chan w IX i X wie-
ku21. Jest to o tyle istotne, że etyka azjatycka, a więc i pochodzące stamtąd sztuki 
walki opierają się na korelacjach yin i yang.

Chińskie ludowe sztuki walki

W tradycji kultury chińskiej umysł i ciało są jednością. Tworzą jeden fenomen 
składający się z dwóch czynników. Stanowią nierozdzielną całość, połączoną we-
wnętrznie poprzez qi, oznaczającą kosmiczną życiodajną energię, która przenika 
ciało i umysł. Trzeba jednak pamiętać, że społeczeństwo chińskie dzieliło się na 
dwie wspomniane wyżej grupy, tj. rządzących (arystokrację), którzy, korzystając 
z pracy rządzonych, dzięki swojej sile intelektu mieli gwarantować harmonię, ład 
i bezpieczeństwo oraz rządzonych, którzy swoją pracą dawali przyczynek do roz-
woju sił wytwórczych kraju. To spowodowało, że z czasem domeną jednych stał się 
przede wszystkim umysł, a drugich przede wszystkim tężyzna fizyczna.

W tradycji związanej z kung fu ważne jest pojęcie rozwoju i kształtowania siebie 
(ducha i ciała) w następującym porządku: ruch ciała (rytuał, energia) właściwy dla 
wykonywanej pracy kształtuje umysł w stopniu zależnym od poziomu intelektualne-
go ćwiczących i miejsca zajmowanego przez nich w hierarchii społecznej; z czasem 
również miejsca powstawania i rozwoju szkoły walki oraz jej przeznaczenia.

Schemat procesu rozwoju poza dworem cesarskim i domami arystokracji prze-
biegał zatem od ciała do umysłu, co oznacza, że poprzez poszczególne ruchy ciała 
kształtowano moralne i intelektualne właściwości ducha człowieka22.

Kung fu zaczęło się rozwijać w cesarstwie chińskim różnymi drogami. W społe-
czeństwie świeckim służyło do obrony przed rabusiami majątków ziemskich, domów 
bogatych mieszczan bądź całych wiosek czy osad w czasie kolejnych powstań chłop-
skich bądź lokalnych rebelii. Stanowiło też element wyszkolenia strażników karawan 
kupieckich. Istotną rolę odegrał tu chiński zwyczaj, zgodnie z którym zamiast utrzy-
mywania ochroniarzy bądź strażników szkoliło się domowników i służbę.

Początki i pochodzenie tych świeckich sztuk walki i pierwszych szkół kung fu 
wiązały się z przekazami elementów sztuki wojennej przez skazanych na banicję 
oficerów bądź dowódców armii cesarskich, czasami leczących też rany z bitew, na 
przykład pierwotne style i systemy kung fu rozwijane w miejscowości i powiecie 
Cangzhou prowincji Shandong. Znana jest na przykład postać Lin Chonga, który 
uczył tu miejscową ludność w czasach dynastii Song (960–1279).

Przypomnijmy w tym miejscu też takie postacie, jak generała Hua Zhongqinga 
z czasów dynastii Tang (618–907 rok), który przebywał jakiś czas w domu rodu Zha 

21 Ibidem. 
22 T. Kasulis, R. Ames, W. Dissanayake, Self  as Body in Asian theory and practice, New York 1993.



Janusz Szymankiewicz424

w powiecie Gunagxian w prowincji Shandong i zapoczątkował to, co współcześnie 
jest znane jako system Zha quan, czy z tego samego okresu oficera armii cesarskiej 
Cai Mao, który w tej samej prowincji stacjonował jakiś czas w mieście Rencheng 
(współczesny Jining) i wprowadził ćwiczony tu styl Hua quan.

Kolejnym źródłem byli wzięci do niewoli dowódcy z okresu powstań chłop-
skich, na przykład początki systemu Taiji quan. Chodzi o mistrza Jiang Fa (1574–?) 
z miasteczka Zhaobao w powiecie Wengxian prowincji Henan. W okresie buntu 
chłopskiego, na którego czele stanął Li Tzucheng (Li Zicheng), a który w konsek-
wencji doprowadził do upadku dynastii Ming, formowały się lokalne milicje mające 
za zadanie stłumienie rebelii. Przywódcą takiej milicji był między innymi Chen Wan-
ting (1597–1664) z wioski Chenjiagou w powiecie Wengxian prowincji Henan.

Wielu członków chińskiej klasy średniej współdziałało jednak z Li Tzuchengiem. 
Jiang Fa z Zhaobao znalazł się również w jego oddziałach jako osobisty służący 
i ochroniarz. Chen Wangting zaskoczony przez podjazd przeciwnika, z daleka od 
własnych oddziałów, przebywał jakiś czas w niewoli u Li Tzuchenga, gdzie miał oka-
zję zapoznać się z pierwotną wersją Taiji quan. Naukę u Jiang Fa kontynuował dalej 
już po upadku dynastii Ming (1644 rok), co doprowadziło do powstania stylu Chen 
Taiji quan, z którego pochodzą wszystkie znane i popularne współcześnie odmiany. 

Kolejna droga rozwoju wiązała się z klasztorami buddyjskimi i taoistycznymi. Je-
żeli chodzi o klasztory buddyjskie, to w wielu opracowaniach pokutuje upowszech-
niany bezkrytycznie mit klasztoru Shaolin jako najważniejszego źródła chińskiej 
narodowej walki wręcz. Ten mit został omówiony szeroko w mojej książce pt. Kung 
Fu – ilustrowana historia chińskich sztuk walki 23. Dla porządku przypomnijmy jednak 
najistotniejsze fakty. 

Wiemy już z tej monografii, że sztuki wojenne i popularne wśród społeczeństwa 
ich odmiany tworzące to, co dziś nazywamy kung fu, sięgają co najmniej czasów 
panowania dynastii Zhou (XI wiek p.n.e. – 221 rok p.n.e.). Kiedy Bodhidharma 
pojawił się w VI wieku w Shaolin sy i rozwijał swoją doktrynę buddyjską, na której 
kanwie rozwinęły się sekty chan (japoński zen), wśród społeczeństwa popularne już 
były różne odmiany walki wręcz i taoistyczne ćwiczenia zdrowotne qi gong, pocho-
dzące chociażby od lekarza Hua Tuo z II wieku. Gdyby jakaś forma sztuki wal-
ki była integralną częścią jego doktryny buddyjskiej, to jako „świętość” musiałaby 
przetrwać przynajmniej w jednej ze szkół, po ich rozpadzie na północną Shenxiu 
i południową Huinenga. Również przeniesione na grunt japoński (XII–XVI wiek) 
nie są obecne w praktykach sekt zen Rinzai, Soto czy Obaku.

Shaolin sy swoje znaczenie w historii Chin osiągnął dzięki pomocy udzielonej 
generałowi Li Shiminowi (598–649) w 627 roku. Ten był synem pierwszego ce-
sarza z dynastii Tang – Li Yuana. Talenty pierwszego cesarza jako administratora 

23 J. Szymankiewicz, Kung fu – ilustrowana historia chińskich sztuk walki, Warszawa 2006.
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państwa okazały się mierne do tego stopnia, że domowi Li groził szybki i tragiczny 
upadek. Li Shimin obalił swego ojca, rozprawił się z braćmi i objął tron jako cesarz 
Taizong. 

Mnisi buddyjscy z Shaolin sy, z definicji nie będąc ludźmi walki, dla celów obro-
ny przed rabusiami i dla ochrony wędrujących mnichów opracowali jednak technikę 
walki kijem, którym powszechnie posługiwano się, wędrując w górzystych terenach. 
W czasach, gdy dynastia Tang toczyła walkę o władzę, mnisi z tego klasztoru byli 
znani przede wszystkim z tej umiejętności. Cesarz Taizong w dowód wdzięczności 
wyniósł Shaolin sy do pozycji pierwszego w państwie. Kolejne zapiski historycz-
ne, dotyczące umiejętności walki (również kijem) mnichów z Shaolin sy, pochodzą 
z czasów panowania cesarza Jiajing (1553 rok) z dynastii Ming (1368–1644). Mnisi 
z Shaolin sy uporali się wtedy z będącymi plagą japońskimi piratami wako atakujący-
mi wschodnie wybrzeża cesarstwa. Czterdziestu mnichów pod wodzą Yue Konga, 
używając kijów, stoczyło z nimi bój pod Songjiang nieopodal Szanghaju. 

Współcześnie wiele stylów walki wręcz, zwanych ogólnie chang quan (długa pięść), 
a utożsamianych z Shaolin sy z prowincji Henan, ma jednak swoje korzenie w pro-
wincji Shangong. Wiadomo też, że twórcą walki bez broni białej mnichów w Shaolin 
sy miał być działający dopiero w XVI wieku mnich Jue Yuan. Być może był on jed-
nym z uczestników walczących pod Songjiang i tu zetknął się z walką wręcz, którą 
postanowił włączyć w doświadczenia klasztorne. Sprowadził do tego celu nawet 
świeckiego mistrza, wymienianego pod nazwiskiem Pai Yufen (Pai Yu Fung). 

Dwa wiodące systemy kung fu walki wręcz bez broni, a związane z Shaolin wy-
kształciły się jednak, jak już powiedziano, w prowincji Shandong. Yonqing quan (Mi-
zongyi) pochodzi od mistrza Sun Tonga’i, osiadłego w powiecie Cangzhou w XVIII 
wieku. Słynnym przedstawicielem tego systemu i jednocześnie twórcą pierwszej 
narodowej organizacji Jingwu, propagującej różne odmiany kung fu, a współcześnie 
i inne dziedziny kultury fizycznej był Huo Yuanjia (1868–1909). Inny system to 
Tang Lang quan pochodzący od mistrza i opata klasztoru Huayuan – Shang Shan 
Xiahe (1609–1702). Na bazie siedemnastu sekwencji walki z Saolin sy, sposobu po-
ruszania się wzorowanego na małpach i ruchach odnóży modliszki przeniesionych 
na techniki ręczne stworzył nowy system, rozwinięty współcześnie w kilka odmian 
stylowych.

Inaczej sprawa miała się z grupą stylów, znanych współcześnie pod ogólną naz-
wą neijia, a związanych z klasztorami taoistycznymi. Pierwsze wzmianki o kung fu 
z klasztorów w górach Wudang usytuowanych w północno-zachodniej części pro-
wincji Hubei pojawiają się w XIII i XIV wieku. Odnalezione zapiski wskazują, że 
jego twórca Zhan Sanfeng żył i działał tu pod koniec panowania dynastii Song (1279 
rok). Kroniki z klasztorów Wudang wspominają jednak o dwóch osobach (kapłanie 
i alchemiku), noszących nazwisko Zhan Sanfeng. Równocześnie żadne źródło nie 
wspomina, by którykolwiek z nich trudnił się sztukami walki. Trzeba jednak pamię-
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tać, że od czasów Konfucjusza osoby zajmujące znaczące pozycje społeczne rzadko 
popisywały się publicznie takimi zainteresowaniami czy umiejętnościami.

Zhan Sanfeng po wieloletnich doświadczeniach stworzył nowy system kung fu, 
zwany pierwotnie Wudang quan. Ta defensywna metoda, oparta na koncepcji pa-
sywnego ruchu i kontroli oddechu, łączyła w sobie trzy elementy mistyki taoistów: 
jing – esencję życia, qi – energię wewnętrzną i shen – ducha. Ta sztuka walki była 
przekazywana jedynie w ekskluzywnych kręgach taoistów, a dokumenty o niej są 
nieliczne. Stała się znana nie tyle dzięki pustelnikom i mnichom z Wudang, ile ich 
świeckim uczniom, którzy na bazie tego, co wynieśli z tych nauk, konstruowali włas-
ne systemy kung fu24.

Niektóre style pochodziły więc od wędrownych mnichów buddyjskich bądź tao-
istycznych, którzy osiadali w jakimś miejscu i obok doktryny religijnej przekazywali 
osobom, które je gościły, fragment klasztornej sztuki walki. 

Kung fu stało się wreszcie formą powszechnej rozrywki, zarówno w formie jar-
marcznych pokazów w postaci na przykład tak zwanych walk na platformie (rodza-
ju sceny, by wszyscy mieli dobrą widoczność i uciechę), jak i legend-opowieści, prze-
kazywanych ustnie, a potem w formie pisemnej. Wszędzie eksponowano element 
siły fizycznej i nieskutecznej konfrontacji sprawnego w walce rozbójnika (przedsta-
wianego jako dziki, nieogolony i nieokrzesany) z pokrzywdzonym członkiem spo-
łeczeństwa, żyjącym zgodnie z ideałami Konfucjusza, wspomaganym przez różne 
duchy lub mnichów sprawnych w walce, a uważanych z tego powodu za czarno-
księżników (prawie dokładnie tak brzmi tytuł jednej z tych powieści).

Kung fu stało się ponownie również częścią sztuki wojennej Chin dopiero w okre-
sie pomiędzy XII (działalność generała Yue Fei [1103–1142]) a XVI wiekiem (dzia-
łalność generałów: słynnego, toczącego z wako wojny generała i teoretyka myśli 
wojskowej Qi Jiguanga [1528–1588], Yu Daiyou [1503–1580] i Tan Luna [1520–
1577]). Szczególnie generał Yu Daiyou, który był uczniem sztuki walki z Shaolin 
sy, faworyzował w szkoleniu swoich żołnierzy technikę kija. Wspomniani dowódcy 
dostrzegli walory kung fu, które się ujawniły w wyniku setek lat rozwoju, a okazały 
się przydatne w szkoleniu wojskowym i podnoszeniu sprawności bojowej pojedyn-
czych żołnierzy.

Style kung fu właściwe dla klas niższych społeczeństwa chińskiego, oparte przede 
wszystkim na elemencie fizycznym, powstawały, rozwijały się i znikały. Niektóre 
jednak dotrwały do czasów współczesnych. Warto pokusić się o wyjaśnienie, co 
było tym ważnym czynnikiem, który zdecydował lub wpływał na ich siłę przetrwa-
nia. Jak napisał taoista Zhuang Zi: „żaba w studni nie zrozumie przecież oceanu”. 

Analizując historię rozwoju znanych systemów i stylów, łatwo uchwycić, że 
elementem tym była nadbudowa etyczna, filozoficzna i ezoteryczna. Pochodziła 

24 Na przykład wspomniany już system Zhaobao Taiji quan. Zob. ibidem. 
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ona właśnie ze środowisk hierarchii buddyjskiej i taoistycznej oraz włączania się 
w te ćwiczenia coraz wyższych klas społeczeństwa chińskiego. Czynnikiem, który 
spowodował otwarcie się tych elit na sztuki walki, było objęcie władzy w cesar-
stwie chińskim przez obcą, mandżurską dynastię Qing (1644–1911), co wywołało 
powszechny ruch społeczny, powołujący do życia nieprzychylne tej dynastii tajne 
stowarzyszenia. 

Chińska tradycja odnosi początki tych stowarzyszeń do czasów końca panowa-
nia dynastii Han (206 rok p.n.e. – 220 rok n.e.). Narastający kryzys gospodarczy, 
w tym zmiana biegu rzeki Hoang He i związana z tym katastrofalna powódź dopro-
wadziły do wybuchów kolejnych lokalnych powstań. Największe znaczenie miało 
powstanie chłopskie, tzw. Chih Mei (Czerwonych Brwi), trwające od 18 do 27 roku 
n.e. Współcześnie przyjmuje się, że Chih Mei było pierwszym tajnym stowarzysze-
niem, które rozpoczęło działalność w cesarstwie chińskim. Jego nazwa pochodziła 
od koloru, na jaki farbowali sobie brwi jego uczestnicy. 

Kolejne wielkie powstanie zapoczątkował niejaki Zhang Yue, przywódca powią-
zanego z taoistami ruchu „żółtych turbanów”, zwany Taiping Dao (Droga Wielkiego 
Pokoju), zorganizowanego na wzór armii. Kolor nakryć głowy uczestników tego 
ruchu odwoływał się do Huangdi – legendarnego Żółtego oraz do kluczowej dla 
taoistów triady: Nieba, Ziemi i Człowieka. 

Chcąc doprowadzić do powstania idealnego państwa, wywołali oni we wschod-
niej części cesarstwa wielkie powstanie, które wprawdzie w ostatecznym rozrachun-
ku obaliło dynastię Han, ale sam ruch szybko i definitywnie upadł po około pół-
rocznych walkach.

Ogólną stosowaną czasami dla tajnych stowarzyszeń nazwą jest rodzina Hung 
(występująca również pisownia to Hungmun), począwszy od imienia pierwszego 
cesarza z dynastii Ming – Hungwu (Tzu Yuanzhanga, ur. w 1338 roku, panował 
w latach 1368–1398). Tajne stowarzyszenie Pai Lien Jiao (Biały Lotos) wywołało 
powstanie przeciw panującej wówczas dynastii mongolskiej Yuan, zwane „powsta-
niem czerwonych turbanów”, do którego Tzu przyłączył się, będąc buddyjskim 
mnichem, a potem objął nad nim kontrolę. Stowarzyszenie to wspierało później 
również kolejnych władców z dynastii Ming. 

Uważa się, że po objęciu władzy przez dynastię Qing (1644) zaczęło się aktywizo-
wać wiele takich stowarzyszeń. Zapewne graniczną datą był tu 1674 rok, tj. początek 
rebelii wcześniejszego poplecznika Mandżurów, chińskiego generała Wu Sankuei’a25 
(1612–1678), który ogłosił się nawet założycielem nowej dynastii Zhou. 

Od początków XVIII wieku na terenie cesarstwa chińskiego działało już około 
dwustu tajnych stowarzyszeń i ich filii różnego pochodzenia. Spośród nich szcze-
gólnie istotne dla rozwoju kung fu były:

25 Dialekt pekiński Wu Sangui.
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1. Pai Lien Jiao, działający już od XIII wieku, a opierający się przede wszystkim na 
chłopach. Jego domeną były północne Chiny. W XIX wieku posiadał wiele lóż 
(inne spotykane określenia to: filie, dywizje, oddziały) pod różnymi nazwami. Pod 
koniec tego wieku angażowały się one w lokalne wojny z cudzoziemcami, na przy-
kład działalność Da Dao Huei czy Siu Dao Huei, wreszcie powstanie I Ho Tuan. 

2. Ko Lao Huei, Ko Ti Huei (dialekt pekiński Gelaohui, Związek Starszych Braci), 
o którego działalności pierwsze oficjalne wzmianki pojawiają się w latach czter-
dziestych XVIII wieku. Opierał się przede wszystkim na chłopach. Stowarzy-
szenie to miało istotne znaczenie dla działań, które ostatecznie doprowadziły do 
powstania w XX wieku ChRL.

3. Siu Dao Huei (Związek Małych Noży), utworzony w 1742 roku w Zhangzhou 
w prowincji Fujian, faktycznie filia stowarzyszenia Pai Lien Jiao.

4. Tien Ti Huei (Stowarzyszenie Nieba i Ziemi) – najbardziej legendarne stowarzy-
szenie z południa Chin, powołane w powiecie Zhangpu prowincji Fujian dopie-
ro około 1761 roku. Jego twórcą miał być niejaki Ti Xi (Zheng Kai 1712–1779). 
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pochodził on z jednej z mniejszości et-
nicznych zamieszkujących w tej prowincji. Ti Xi przed śmiercią w 1779 roku 
przekazał tajny spis członków stowarzyszenia synowi Zheng Ji. Ten został mni-
chem, najprawdopodobniej w świątyni Linquanyuan w powiecie Putian, a po ja-
kimś czasie w porozumieniu z hierarchią klasztoru i jego przywództwem stowa-
rzyszenie to zaczęło się gwałtownie rozwijać. Objęło swym zasięgiem południo-
we Chiny, a z czasem i emigrantów z Fujian w Azji Południowo-Wschodniej. 
Wśród jego członków znajdowali się chłopi, rzemieślnicy, kupcy i inteligencja. 
Ostatecznie w XIX wieku stało się największą organizacją, działającą na połud-
niu cesarstwa chińskiego.

5. San He Huei (Związek Trzech Harmonii lub Stowarzyszenie Triady), utworzo-
ne w San Dak (dialekt pekiński Shunde), portowym mieście w dorzeczu Rzeki 
Perłowej, w prowincji Guandong 4 stycznia 1812 roku przez członków Tien Ti 
Huei. Początkowo ta filia stowarzyszenia Tien Ti Huei nosiła nazwę San Dian 
Huei (Związek Trzech Punktów), ale w 1833 roku przyjęła znaną do dziś nazwę. 
To do niego odnosi się prawidłowo nazwa „triada”, która upowszechniła się 
w świecie zachodnim jako ogólne określenie tajnych chińskich stowarzyszeń, 
a współcześnie jako określenie chińskich mafii. 
Śledząc historie rozwoju poszczególnych systemów i stylów kung fu, które w dob-

rej formie przetrwały do czasów współczesnych, można dostrzec, że jakkolwiek 
miejscem rozwoju większości z nich są prowincje (dialekt pekiński) Fujian i Guan-
dong, to kluczowe znaczenie miały przybytki obiektów kultu usytuowane w Fujian. 
To tam rozwinęły się metody obecne w prowincjach sąsiednich, zarówno na wyspie 
Tajwan, jak i archipelagu Liu Chiu (obecny japoński archipelag Ryukyu z główną 
wyspą Okinawą).
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Począwszy od połowy XVIII wieku, dodatkowo na formę szkoły kung fu zaczęły 
mieć wpływ tradycje tworzone lub wnoszone przez organizacje walczące przeciw-
ko rządzącej dynastii Qing. To tu nastąpiło połączenie wyższych aspektów kultu-
ry chińskiej pochodzącej od Konfucjusza, buddystów, taoistów i lokalnych kultów 
mniejszości etnicznych związanych na przykład z boginią Mazu. 

Szczególna rola przypadła wspomnianemu już klasztorowi Linquanyuan, usy-
tuowanemu w powiecie Putian prowincji Fujian. To z tym istniejącym autentycznie 
przybytkiem kultu wiąże się większość mitów i legend, odnoszących się do tzw. 
południowego klasztoru Siu Lam (dialekt pekiński Shaolin sy). 

Klasztor Linquanyuan był położony w górach, w powiecie przylegającym do wy-
brzeża. Według najnowszych badań pierwsze jego obiekty sakralne miały być zbudo-
wane już na początku VII wieku, za panowania cesarza Zhenguana z dynas tii Tang.

Ludowe sztuki walki z prowincji Fujian, a szczególnie powiatu Putian, miały ten 
walor, że ich koncepcje systemowe były nieustannie, a przynajmniej od XV wieku 
konfrontowane w prawdziwej walce. Od drugiej połowy XIII wieku koreańskie, 
a potem chińskie wybrzeże zaczęli najeżdżać japońscy piraci wako. Najpierw pro-
wincję Shandong, potem Zhejiang, a od XVI wieku Fujian i Guandong. Wako odbyli 
setki rajdów, zajmując nadbrzeżne chińskie miasta i całe powiaty. Słynną postacią 
toczącą z nimi wojny był generał Qi Jiguang. W 1562 roku kilkutysięczna armia 
wako opanowała powiat Putian. Zostali wyparci dopiero rok później przez sześcio-
tysięczny korpus, dowodzony przez generała Qi, pełniącego w tym czasie funkcję 
naczelnego dowódcy armii Ming w prowincji Fujian26.

To stałe zagrożenie powodowało, że mnisi z Linquanyuan (a niewątpliwie także 
z innych przybytków buddyjskich, na przykład spalony później przez Mandżurów 
klasztor Bai Lian, położony w pobliżu nadmorskiej miejscowości Quanzhou) byli 
bardzo zaawansowani w rozwijaniu różnych sztuk walki i metod dydaktycznych, 
które ułatwiały szkolenie również adeptów świeckich, wspomagających ich obronę 
w czasie oblężeń.

Poziom rozwiniętych sztuk walki przyciągał do Linquanyuan wielu renomowa-
nych mistrzów kung fu po naukę, co było też okazją do wymiany technik. Wspomnij-
my tu chociażby o twórcy stylu Kaimen Baji quan, Wu Zhongu (1712–1802), który 
przybył do klasztoru w 1735 roku. Zapewne takich postaci było więcej27.

W prowincji Fujian zaczęło funkcjonować wiele sanktuariów, w których powsta-
ły silne skupiska mniszek pochodzących z mniejszości etnicznych i zamieszkują-
cych tę prowincję.

26 J. Szymankiewicz, Tajna historia i koncepcja systemu Ving Tsun Kuen – bez sekretów, proste, realne, 
zabójcze, książka przygotowana do publikacji w 2010 roku.

27 J. Szymankiewicz, Kung fu...
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Znajomość sztuk walki mogąca stanowić zarzewie buntu i związki z tajnymi sto-
warzyszeniami sprowokowały do zdecydowanych działań czwartego cesarza z dy-
nastii Qing – Qianlonga. Wysłał on w 1787 roku armię pod dowództwem genera-
ła Fu Kangana (1750–1796), która zrównała z ziemią Linquanyuan i wiele innych 
przybytków buddyjskich, zamieszkałych przez walczących mnichów i mniszki. Te 
działania spowodowały jednak w efekcie gwałtowny i niekontrolowany przez wła-
dze rozwój kung fu w tej i ościennych prowincjach. Do nowoczesnych systemów 
i stylów, mających już ukształtowaną kompletną metodę kształcenia psychofizycz-
nego, szeroki dostęp zaczęły mieć klasy niższe społeczeństwa chińskiego, biorące 
udział w działalności tajnych stowarzyszeń. 

Można tu wymienić trzy wiodące nurty, mające znaczący wpływ i tworzące nad-
budowę rozwijających się systemów kung fu:
 – tradycyjno-religijny, stworzony przez tajne stowarzyszenia walczące z dynastią 

Qing (od XVIII wieku);
 – religijno-mistyczny, pochodzący od Taipingów (połowa XIX wieku);
 – mistyczny, pochodzący od uczestników powstania I Ho Tuan (bokserów, prze-

łom XIX i XX wieku).
Wiele systemów jak relikwie przechowuje do tej pory elementy tej tradycji, do-

stępne jedynie dla kolejnych spadkobierców, na przykład wiedza medyczna stylu 
Shihe quan opiera się na uratowanych w nieznanych okolicznościach trzech rozdzia-
łach z księgi Tang An Boo, pochodzącej, jak można domniemywać, ze spalonego 
klasztoru Linquanyuan28. 

To, co przetrwało z tradycji wywodzących się jeszcze od Konfucjusza i współcześ-
nie kryje się pod nazwą kung fu, można wyjaśnić, przytaczając wypowiedzi takich 
mis trzów z XX wieku, jak: Wang Xuanjie (1935–2000), wybitny przedstawiciel stylu 
Yi quan29, Liu Yin Shan, wybitny przedstawiciel stylu Shihe quan30, Kuo Fengjia z sys-
temu Bagua Zhang31, Wong Shun Leung (1935–1997)32, wybitny mistrz stylu Ving 
Tsun kuen, wreszcie mistrzów Tung Shan i I Kuan z klasztoru Shaolin, których uwagi 
odnotowano w pracy Li Angying pt. Ilustrowane formy kung fu z klasztoru Shaolin33. 

28 J. Szymankiewicz, Tajna historia...
29 W poszukiwaniu qi (bez daty), materiał filmowy Canal+, cz. 1–2. 
30 „Karate Bushido” 1985–1990, Societe Europeenne de Magazines SA, Paris, s. 23-29.
31 W.R. Smith, Pa-kua Chinese boxing for fitness and self-defense, Tokyo 1981, s. 9-11.
32 Wong Shun Leung (bez daty), Wing Chun – The science of  in-fighting, USA, wywiad w Black 

Belt 1984 i 1991; Wong Shun Leung, What I have Learnt Through „Beimo”, [w:] Grandmaster Yip Man 
Centenary Birth, Hong Kong 1993, s. 62-64, Wong Shun Leng, What I have Learnt Through „Beimo”, 
„Inside Kung Fu” 1995, vol. 2; „Australian Fighting Arts” 1997, No 9; K. Peterson, The Combat 
Philosophy of  Wong Shun Leung. Look Beyond the Pointing Finger, Melbourne 2001, s. 81-86.

33 „Real Kung Fu” 1976, Hong Kong: Comary Publications & Enterprises Company Ltd., 
s. 3-5.
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Pierwszym krokiem w treningu jest wyrobienie w uczniu postawy zwanej chan 
chang, w której może on uspokoić nerwy, zrelaksować się i rozluźnić mięśnie. To faza 
treningu przede wszystkim mentalna.

Pośpiech w nauce kung fu do niczego nie prowadzi. Potrzeba czasu, aby usu-
nąć napięcie rodzące się z postępów i sukcesów. Powolność harmonizuje wpływy 
zewnętrzne i wewnętrzne. Dzięki powolności w nauce uczeń ma dużo czasu, aby 
badać, wsłuchiwać się, wyczuwać i pojąć istotę kung fu. Takie postępowanie stale 
rozszerza możliwości początkującego praktyka.

Istnieje chińskie powiedzenie „Dąż do opanowania umysłu, spowoduje to uzys-
kanie spokoju, w sensie bezpieczeństwa, a to z kolei wpływa na właściwą, zdrową 
pracę umysłu, właściwe myślenie jest zaś podstawą Wielkich Osiągnięć”. Dawniej 
ćwiczący kung fu respektowali tę zasadę, rozwijając sprawność zarówno ciała, jak 
i umysłu.

Ze szkoły mistrza Kuo Fengjia wywodzą się uczniowie, których kredo kung fu 
zawiera się w stwierdzeniu: „pierwsze to poznać, drugie to działać”. Oznacza to 
jedynie tyle, że należy uczyć się z dużą przezornością.

Mimo podstawowej fizycznej strony, na którą kładziono nacisk u praktyków 
kung fu w systemach zajmujących wiodące pozycje w wachlarzu chińskich sztuk, 
w procesie nauki dużą rolę przypisywano też cierpliwości i pracowitości, które z ko-
lei wyzwalają energię charakteryzującą rozwój człowieka. Podkreśla się w nich, że 
zdrowie ćwiczących jest podstawą istoty systemowej kung fu. Praktycy tej sztuki wal-
ki nie czują też potrzeby współzawodnictwa, bo zwykły trening sportowy, jak ma-
wiał mistrz Liu Yin Shan, zaburza ich wewnętrzny spokój, a chęć sprawdzenia się 
zmusza do poszukiwania najkrótszej drogi, aby osiągnąć natychmiastowy efekt. 

Rozwój duchowy człowieka praktykującego kung fu, jak twierdził mistrz Wang 
Xuanjie, polega na dążeniu do wyzwolenia umysłu od działania silnych emocji, co 
jest równoznaczne z tao, czyli Drogą. Wtedy, jak uważają Chińczycy, zanika pojęcie 
ego i tzw. potrójna świadomość: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Techniki broni białej są zwykle nauczane na końcu poznawania danego stylu 
kung fu, bo mogą łatwo zmylić ucznia. Nauka posługiwania się bronią, jak mówią 
mistrzowie chińskich sztuki walki, nie może skrócić drogi ucznia do osiągnięcia 
świadomości, czym jest kung fu.

Beimo, jak nauczał mistrz Wong Shun Leung, czyli walka bez reguł, przeciwnie 
do san shou, które tylko do niego umownie nawiązuje, ma długą tradycję w chiń-
skich sztukach walki. Na współczesnym sportowym ringu obowiązują liczne zasady 
i ograniczenia, przez co walka staje się podobna do gry i nie ma wiele wspólnego 
z prawdziwą walką obronną, wolną od przepisów i uregulowań.

Nigdy nie należy okazywać niecierpliwości w walce. Przesadne wyobrażenia na 
temat prawdziwej walki prowadzą zawsze do zbytniej nerwowości. Teoria kung fu jest 
bardzo dobra, jeżeli się ją bezbłędnie realizuje, jednak jest to tylko teoria. Człowiek 



Janusz Szymankiewicz432

nie jest w stanie osiągnąć takiego stanu doskonałości, aby nie popełniał błędów. 
W normalnej walce przeciwnicy są na ogół podobnego wzrostu i masy oraz o zbli-
żonej sile. Każdy ma swoje słabe i mocne strony. Najbardziej decydującym czynni-
kiem jest zatem osiągnięty poziom psychofizycznych umiejętności walczących. Naj-
ważniejszą zaś wskazówką dla ćwiczących kung fu, pochodzącą od mistrzów Tung 
Shana i I Kuana, jest rezygnacja z dumy z własnych osiągnięć, ponieważ prowadzi 
to do przegranej w prawdziwej walce. Adepci kung fu, którzy od jakiegoś momentu 
stają się zbyt dumni, stają się też nierozważni, beztroscy i ryzykują, przez co są stale 
narażeni na niebezpieczeństwo34. 

Jest to zgodne z tym, co mówił Lao zi: „Jeżeli zaszczyty i bogactwa wbiją cię 
w pychę, nieszczęścia same przybędą ich śladem”. Pycha jest znakiem, że postęp 
człowieka osiągnął granicę skrajności. Jest to pierwsza rzecz, której należy unikać35.

Umiejętności w chińskich sztukach walki zdobywało się poprzez naukę, prak-
tykę i zrozumienie zasad zawartych w tzw. formach, tj. powtarzalnych układach 
ruchowych – taolu w dialekcie pekińskim, kuento w dialekcie kantońskim – poszcze-
gólnych systemów lub ich stylów, w ramach przekazu poszczególnych szkół kung 
fu. Na opanowane reakcje ruchowe w poszczególnych formach nakładano naukę 
kontrolowania czasu (w różnym timingu) i poruszanie się w przestrzeniach, jakie 
powstają w walce wręcz i bronią białą. Zasadniczo czas dzieli się tu na reakcje: po 
ataku przeciwnika, w czasie ataku i przed atakiem.

Formy chińskich sztuk walki składają się zwykle ze stu lub więcej ruchów ułożo-
nych w sekwencje techniczne. Jeżeli w danym systemie występowały techniki walki 
wręcz i tradycyjną bronią białą, to form technik walki wręcz uczono w pierwszej 
kolejności. Formy walki z bronią białą w tych systemach były zwykle rozwinięciem 
tych samych technik walki wręcz. 

Szkoła kung fu zawsze zależała jednak od indywidualności poszczególnych mis-
trzów. Stąd w ramach jednego systemu rozwijanego na przestrzeni dziesiątków czy 
setek lat mogą występować istotne różnice w kwestii interpretacji zawartości po-
szczególnych form, wiążące się na przykład z wpływami lokalnie dominującej religii 
lub sekty tego samego wyznania. Wpływ na to miało nauczanie tej samej techniki 
w klasztorach zamkniętych kręgu jakiegoś rodu, wioski czy grupy etnicznej.

Proces poznawania poszczególnych sztuk walki zasadzał się na treningu mental-
nym, który miał doprowadzić do opanowania i zrozumienia współdziałania trzech 
elementów: techniki w rozumieniu kontroli i stosowania energii, czasu i przestrzeni. 
Chińskie metody walki za podstawę rozwoju teorii walki przyjęły umiejętności tech-
niczne, z całym bagażem fizycznej strony człowieka, w szczególności wytwarzania 
i łączenia różnych energii (fizycznych i ezoterycznych). Stąd wiele układów form 

34 J. Szymankiewicz, Dalekowschodnie systemy sztuk walki...
35 Feng Youlan, op. cit., s. 113.
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walki, na przykład poprzez ćwiczenia qi gong, ma bezpośrednie odniesienia również 
do chińskiej magii. Występują one w większej lub mniejszej ilości praktycznie w każ-
dym systemie kung fu. 

Formy kung fu składające się ze specjalnie dobranych ruchów uczyły struktu-
ry systemowej i zasad walki w sytuacjach wyznaczanych wysokością, kierunkiem 
i typem ataku. Na tej podstawie budowano dopiero opanowanie reakcji w różnym 
timingu i czasoprzestrzeniach, jakie powstają w walce wręcz oraz wiążą się z pracą 
nad umiejętnością obserwacji i kontrolą emocji, w duchu właściwym dla kultury 
i filozofii Chin. 

Podsumowanie

Krzysztof  Gawlikowski w swoich esejach charakteryzuje cywilizacje Zachodu 
i Chin w kategoriach Fromma. Pierwszą jako „agresywną i destruktywną”, drugą 
jako „agresywną i niedestruktywną”. Zachodnia tradycja gloryfikowała wojnę i pod-
boje, a wojownicy tworzyli w niej rządzącą elitę. Tradycja konfucjańska natomiast, 
która kształtowała chińską cywilizację, gardziła przemocą i wynosiła uczonych- 
-urzędników do roli rządzącej elity. Oba podejścia i typy społecznych oraz politycz-
nych struktur powstały w oparciu o odmienne wizje wszechświata. Konfucjańska 
tradycja propagowała wizję wszechświata jako wielkiego organizmu, opartego na 
zasadzie harmonii. Wojna i pokój były tu (odpowiednio) pozytywną i negatywną 
fazą w wielkich historycznych cyklach. 

Konfucjańskie idee nie tylko kształtowały politykę społeczną w Chinach przez 
dwa tysiące lat, ale nadal wpływają na myśl polityczną i systemy wartości we współ-
czesnej Azji. Aby zrozumieć chińskie tradycje i ich znaki szczególne, człowiek Za-
chodu powinien sobie uświadomić, że liczne kluczowe koncepcje, wartości i kate-
gorie, przyjęte przez niego jako „oczywiste”, należą jedynie do zachodniej tradycji 
kulturowej i jako takie kształtują naszą wizję świata i nasze działania36. 

Pojęcia i relacje mistrz – uczeń w tradycji azjatyckiej w sposób zdecydowany 
odbiegają od sposobu pojmowania przyjętego w świecie zachodnim. Mamy tu na 
myśli w szczególności sposób wychowywania adeptów. Mistrzowie wprawdzie ry-
walizowali ze sobą, ale szkoły nie były do siebie nastawione wrogo.

Tradycje, które ukształtowały się przez wieki w szkołach kung fu mających świec-
ki charakter, a upowszechniły w Azji, wywodzą się z koncepcji rodziny upowszech-
nionej przez Konfucjusza i jego następców. Obejmuje ona wzajemne relacje i zobo-
wiązania jej członków zarówno wobec siebie, jak i świata zewnętrznego. 

36 K. Gawlikowski, Sun Wu at the Founder of  Chinese Praxiology...; idem, Sun Wu at the Founder of  
Chinese Praxiology, Theory of  Struggle, and Science, „Hemispheres Studies on Cultures and Societies” 
1994, No 9, s. 9-22.
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Przez stulecia szkoły walki były tworzone, nauczane, utrzymywane i rozwijane 
w ramach jednej rodziny, klanu, wioski lub grupy etnicznej. Nikt z zewnątrz nie miał 
do nich dostępu. Zasadą było, że nie uczono sztuki walki córek, gdyż, wychodząc 
za mąż, mogły zdradzić sekrety techniki rodzinnego kung fu obcym. Z tego powodu 
praktycznie do końca XIX wieku jedynymi sprawnymi w walce kobietami były albo 
mniszki uczące się w klasztorach albo te kobiety, które wywodziły się z mniejszości 
etnicznych (na przykład Hakka). 

Uczeń we współczesnej szkole tradycyjnego kung fu w Chinach nie przechodzi 
już takiej drogi prób i rytuałów, jak na przykład członkowie tajnych stowarzyszeń 
(przysięga składana po okresie nowicjatu przez tzw. „młode konie” obejmowała 36 
kolejnych kroków i prób). Uroczyste złożenie deklaracji-zobowiązania ma miejsce 
na terenie szkoły lub świątyni. Wręczona mistrzowi na kolanach czarka herbaty była 
i jest symbolem synowskiego posłuszeństwa, lojalności i zobowiązania do ciężkiej 
pracy, a także okazywania szacunku jemu i starszym członkom szkoły. Uroczystość 
bywa powiązana z wymianą podarunków i bankietem. Jest to o tyle istotne, że kiedy 
się już przejdzie całą drogę nauki, kolejnych wtajemniczeń i akceptacji, to tak na-
prawdę mistrz-nauczyciel, poddając ucznia próbom, „wybiera” go sobie. Ten okres 
prób wymaga wiele wytrwałości i hartu ducha, bo nie oznacza bynajmniej łagod-
nej i wygodnej Drogi. Jak głosi jedno ze starożytnych azjatyckich powiedzeń: „Nie 
sztuka szanować swego mistrza, kiedy jest on miły i łagodny, ale wtedy, kiedy jest 
twardy i bezlitosny”. 

Takie zobowiązanie otwierało uczniowi prawo do rzetelnej nauki, a na nauczy-
ciela nakładało obowiązek przekazania właściwej wiedzy i wtajemniczania w coraz 
to wyższe poziomy poznania w kung fu. Jeżeli była to szkoła rodzinna, a nie było 
wśród niej godnego następcy, mistrz zwykle adoptował najzdolniejszego ucznia 
i ustanawiał go spadkobiercą swojej sztuki walki.

W szkole starego typu uczeń, a już na pewno mistrz, niczym się nie wyróżniali 
między sobą. Jak w rodzinie, młodsi stażem mieli obowiązek chronić starszych (bo 
bez nich zginęłaby szkoła – w konfucjańskim rozumieniu rodzina). Wyróżniający 
się mistrz mógł w każdej chwili zostać zaatakowany, natomiast, widząc jednolitą 
grupę, napastnik nie bardzo wiedział, kogo traktować jako najgroźniejszego. Do 
dziś zachował się obyczaj, że na przykład w restauracji mistrz siedzi w głębi sali, 
twarzą do wejścia, a najlepsi uczniowie po bokach. Strategia i szyk „oddziału” były 
zachowywane wszędzie. Widać to nawet na zdjęciach, na których ustawienie osób 
jest ściśle uporządkowane. Odstępstwa od przyjętych w szkole zasad w dawnych 
czasach, zwłaszcza w tajnych stowarzyszeniach, karano śmiercią.

W chińskich sztukach walki mamy obecnie do czynienia z nową sytuacją, zwią-
zaną z propagowanym w ChRL, a pod jej wpływem również na świecie tzw. wu shu 
(sztuką wojenną), w której układy ruchowe mają wiele wspólnego z gimnastyką ar-
tystyczną i baletem, nawiązując jedynie poprzez pojedyncze i przypadkowe ruchy do 
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tradycji narodowej sztuki walki. Relacje między mistrzem a uczniem i kształtowanie 
jego osobowości psychofizycznej w oparciu między innymi o tradycje wywodzące 
się od Konfucjusza sprowadzono tu do sportowej selekcji i wojskowego drylu.

W czasach współczesnych działa na świecie wielu ludzi uczących kung fu, którzy 
ogłosili się „wielkimi mistrzami”, przelicytowującymi liczbą ćwiczących. Przemiana 
sztuki walki w sport i zachodnie wzorce jego uprawiania spowodowały pęd do uni-
fikacji, gadżetu zamiast tradycji i kalki zamiast prawdziwej nauki. Takie podejście 
stworzyło możliwość szybkiej pseudonauki i dużego „przerobu” ćwiczących. Wy-
myślono nawet nowe terminy, uzasadniając je stałym rozwojem, typu: „zmoderni-
zowane”, „nowocześnie-tradycyjne”, „kung fu XXI wieku” itp. 

Inne zatem doświadczenie wiążące się z kung fu to nieprzywiązywanie wagi do 
rzeczy, które mogą odwrócić uwagę ćwiczących od ich podstawowego celu, tj. wnik-
nięcia w najgłębsze techniczne, psychiczne, a w końcu filozoficzne aspekty danego 
systemu czy stylu. Dlatego bez większego znaczenia są stroje treningowe, stop-
nie szkoleniowe, naszywki, ceremoniały treningowe itp. Jeżeli już funkcjonują, to 
ich znaczenie jest marginalne, działające bardziej wewnątrz niż na zewnątrz szkoły. 
Tu wszyscy są jedną (w rozumieniu konfucjańskim) rodziną, a faktyczna pozycja 
w szkole wynika z długości treningu i włożonej pracy. Skoro nie ma stopni, to nie 
ma sztucznej „tajemnicy”. Postęp indywidualny jest ważny dla całej grupy ćwiczą-
cych i na odwrót. 

Stopnie zaawansowania załatwia się współcześnie często za pomocą pieniędzy 
i papieru, ale niekoniecznie potu wyciśniętego na treningu i wysiłku umysłowego. 
Takie sytuacje występują również w Polsce. Autor był świadkiem nadania przez 
jedną z ogólnopolskich federacji kilkunastu stopni na poziomie 8 i wyżej dan, żeby 
było śmieszniej w kung fu, a żeby było jeszcze śmieszniej – na wniosek rejonowego 
komendanta policji w P. Przykłady tego typu można by mnożyć. 

Nie da się naprawdę nauczyć czegokolwiek kogoś, z kim nie tworzy się więzi 
wykraczającej poza technikę, jeżeli taką osobę wtapia się w bezimienny tłum, który 
bezmyślnie, na komendę, na zasadzie kalki macha rękami i nogami. Każdy człowiek 
jest inny i ma inny sposób pojmowania. Ma też ekonomiczne, zachodnie podejście 
do każdego zagadnienia, tj. minimum wysiłku przy maksimum efektu. Jeżeli szkoła 
jest „nowoczesna”, to efekt jest długo lub wcale niewidoczny. Wymyślono więc 
stopnie, które się sprzedaje ćwiczącym i które zastępują jak opium faktyczny brak 
postępu lub umiejętności w ogóle. Tłum jest ważny jedynie dla sportowego biznesu 
i staje się swego rodzaju zasłoną dymną. Nigdy też nie będzie świadczył o prawdzi-
wej wielkości mistrza i szkoły. Nie ma to też nic wspólnego z siłą fizyczną adepta, 
bo wzrasta ona w sposób naturalny z latami treningu. Ma to zaś zawsze związek 
z pojęciem tzw. „dobrego serca”.

W tradycyjnej szkole kung fu sposób nauczania był i jest zawsze zindywidualizo-
wany. Każdy jest inaczej skonstruowany psychofizycznie i jeżeli w sposób świado-
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my ćwiczy, to należy mu umożliwić indywidualną samoocenę i indywidualną ilość 
pracy, którą musi włożyć w odpowiednią partię opanowywanego materiału. Musi 
też mieć czas, aby się zastanowił nad tym, co, jak i dlaczego robi i zadał pytania, 
jeżeli potrzebuje głębszego wyjaśnienia. W tradycyjnej szkole sztuki walki panuje 
zwykle pozorny chaos. Każdy robi coś innego. U człowieka z Zachodu pierwsze 
wejście do takiej sali treningowej wywołuje szok37. 

Jak mówił w jednym z wywiadów wspomniany już dwudziestowieczny mistrz 
stylu Shihe quan Liu Yin Shan: „Gdy ja stałem się uczniem kung fu, najpierw uczy-
łem się anatomii, studiowałem akupunkturę i krążenie qi w ludzkim ciele. Pierwsza 
nauka, jaką otrzymałem, podkreślała, że medycyna i dobre zdrowie są prawdziwą 
podstawą całego kung fu”38. 

Sceptycy, którym te rozważania nie pasują do wizji sportów walki w XXI wieku, 
powinni sami rozważyć następującą kwestię: „Kiedy sztuka walki nie była jeszcze 
kulturą fizyczną, ale umiejętnością samoobrony, narzędziem walki lub czasami pra-
cy, mistrzowie kung fu cieszyli się wielką estymą i poważaniem. Mogło i garnęło się 
do nich wielu chętnych po naukę. Część z nich w tamtych czasach też się z tego 
utrzymywała. Mimo to ci naprawdę znakomici przyjęli przez całe życie zaledwie od 
kilku do kilkudziesięciu uczniów. Dlaczego tak postępowali?”39.

***

W tym opracowaniu z konieczności zastosowano dwie transkrypcje znaków 
i nazw chińskich, jedna to zapis pinyin dialektu pekińskiego, a druga angielska z dia-
lektu kantońskiego. Ponieważ nie zajmujemy się tu analizą poszczególnych znaków 
chińskich i wielowątkowych treści, które się pod nimi kryją, a jedynie obrazem sztuk 
walki, taki sposób opisu jest dopuszczalny. Nazwy w formie zapisu fonetycznego, 
tak jak je podano, są przyjęte w piśmiennictwie światowym i dzięki temu łatwe do 
zidentyfikowania.

Inny wątek wymagający dodatkowego wyjaśnienia to nazewnictwo chińskich 
sztuk walki. W Chinach poszczególne odmiany sztuk walki, wywodzące się z rodzi-
ny kung fu określa się słowami quan (pięść), w dialekcie kantońskim kuen, również gar 
(rodzina) lub pai (system) z rozmaitymi dodatkami. 

Chińskie sztuki walki zostały włączone do kręgu narodowej tradycji kulturalnej 
dopiero po 1911 roku, tj. po utworzeniu Republiki Chin. W latach dwudziestych 
XX wieku w Nankinie powstał instytut, który przyjął wspólną nazwę dla tej dzie-

37 J. Szymankiewicz, Kung fu...
38 Liu Yin Shan, „Karate Bushido” 1985, op. cit., s. 23-29. 
39 J. Szymankiewicz, Kung fu...
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dziny – kuo shu, co oznacza sztukę narodową. Nazwa kuo shu przetrwała do dzisiaj 
na Tajwanie. 

W Chinach po 1949 roku, tj. powstaniu ChRL, tę narodową sztukę walki spro-
wadzono do wyidealizowanego sportu i nazwano wu shu. Znak wu w nazwie oznacza 
„wojnę” i jej atrybuty, jakby zapominając, że od czasów Konfucjusza kung fu naucza-
ne i rozwijane było poza wojskiem i nie miało z nim wiele wspólnego.

Nazwa kung fu pojawiła się i przyjęła jako określenie narodowej chińskiej sztuki 
walki w miastach USA w latach sześćdziesiątych XX wieku. Upowszechniła się na 
świecie w latach siedemdziesiątych, dzięki filmom z Bruce’em Lee. Współcześnie 
przyjęła się niepisana zasada, że te odmiany chińskich sztuk walki, które przekształ-
ciły się w sport, określa się mianem wu shu, zaś te, które zachowały swój pierwotny 
charakter i tradycyjne metody nauczania systemowego, określa się mianem kung fu.

Główna różnica pomiędzy kung fu a wu shu tkwi nie tyle w tym, że kung fu jest na-
dal użytecznym narzędziem walki, ile głównie w nastawieniu psychicznym do celu 
treningu. Kung fu bowiem ma na celu poszukiwanie harmonii, a nie wprowadzenie 
zamętu w życiu człowieka40.

40 J. Szymankiewicz, Kung fu...; idem, Dalekowschodnie systemy sztuk walki... Istotną podstawą, a tak-
że dopełnieniem niniejszego artykułu są również następujące publikacje: Anonim, The herocious-
enchanted Staff  of  the Ancient Monks, Hong Kong 1986; „Arts Martiaux. Tradtitionneles D’as”, No 
11/43; E. Baldwin, B. Longhurst, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith, Wstęp do kulturoznawstwa, 
Poznań 2007; Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005; A. Bolesta, Chiny 
w okresie transformacji, Warszawa 2006; „Budojo”, nr 1–12, Warszawa: Dom Wydawniczy Bello-
na; Buddyzm, Kraków 1987, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch”; 
P. Buckley Ebrey, Ilustrowana Historia Chin, Warszawa 2002; F. Bykow, Powstanie chińskiej myśli po-
litycznej i filozoficznej, Warszawa 1978; D. Chin, M. Staples, Hop Gar kung fu, Hollywood 1976; 
„China Sports” 1984–1988, Beijing: China Sports Magazine; „China Reconstruct” 1984–1988, 
Beijing: Gouji Shudian; R. Chow, R. Spangler, Kung fu. History, Philosophy and Technique, New York 
1977; R. Chu, R. Ritchie, Y. Wu, Complete Wing Chun. The Definitive guide to Wing Chun’s History 
and Traditions, Boston 1998; G. Ciembroniewicz, Dynamiczna pięść Choy Lee Fut Kung Fu, Kraków 
1996; C. Despeux, Taiji Quan. Arte marziale tecnica di lunga vita, Roma 1981; J.K. Fairbank, Historia 
Chin – nowe spojrzenie, Warszawa 2003; C.P. Fitzgerald, Chiny – zarys historii kultury, Warszawa 
1974; T. Gałkowski, J. Szymankiewicz, Sztuką walki – zwycięstwo nad sobą (psychofizyczne i kulturowe 
podstawy systemowego szkolenia, według doświadczeń krajów Azji Centralnej i Wschodniej), (2010) książka 
przygotowana do publikacji; K. Gawlikowski, The „Civilization of  Struggle” in the West and Appre-
ciation of  Harmony in East Asia: Philosophical and Social Implications of  the Two Approaches, „Dialogue 
and Universalism” 2003, nr 7–8; idem, Model państwa konfucjańskiego w Chinach i jego przemiany w XX 
wieku, Warszawa 2008; Grandmaster Yip Man Centenary Birth, Hong Kong 1993; Historia nowożytna 
Chin, Warszawa 1979; J. Hospers, Wprowadzenie do analizy filozoficznej, Warszawa 2001; „Inside 
Kung Fu” 1985–2001, Burbank: Unique Publications Book & Video Division; Jou Tsung Hwa, 
Droga tai chi, Łódź 1997; „Karate Bushido” 1985–1990, Paris: Societe Europeenne de Magazines 
SA; K.T. Kiong, D.F. Dreager, T.G.Q. Chambers, Shantung black tiger. A Shaolin fighting art of  north 
China, New York 1976; „Kung Fu/Karate i Kung Fu” 1992–2002, Kraków: Polskie Stowarzysze-
nie Sztuk Walki Choy Lee Fut; M.J. Kunstler, Mitologia chińska, Warszawa 1985; C. Kwiatkowski, 
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Summary

conFuciuS, Sun wu and their SucceSSorS and Formation  
and Growth oF chineSe martial artS

The author presents a history and a method of  teaching kung fu, as well as traditions 
of  teaching and the principles. In the article kung fu is shown as martial arts in the spirit of  
Confucian harmony. The reason for that is that Confucian tradition propagated vision of  
the universe as a large organism based on concept of  harmony. 

The author turns attention to the fact that through centuries schools of  martial arts 
were created, maintained and developed within one family, clan, village or ethnic group. No 
strangers were allowed. This method helped to keep the kung fu technique in secret. Con-
temporary trends in teaching kung fu that are effect of  commercialization of  martial arts are 
subjected to criticism by the author. Nowadays there occurs a lot of  negative situations, like 
buying degrees, quick success expectations, concentrating on outer signs not essence, which 
is improving oneself. Due to that “contemporary kung fu” stops to have anything in common 
with traditional martial arts – carefully protected and cultivated for years with great effort.

Sekretny przekaz rodziny Yang Tai chi, według przekazu Wielkiego Mistrza Wei Shu Ren, Łódź 2008; 
D. Liu, Tai Chi Chuan and I Ching. A choreography of  Body and Mind, London 1981; Lo Kuan-
czung, Dzieje Trzech Królestw, Warszawa 1972; J. Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki, Warszawa 
2001; P. Maslak, Strategia walki wręcz, Hollywood 1980; P. McCarthy, Bubishi. The Bible of  Karate, 
Boston-Rutland-Vermont-Tokyo 1995; S. Milczarek, Siedmiogwiezdna Modliszka, Warszawa 1988; 
R. Ritchie, Yuen Kay San Wing Chun Kuen. History and Foundation, Burbank 1997; W. Rodziński, 
Historia Chin, Warszawa–Wrocław–Kraków 1992; M. Staples, Tibetan kung fu. The Way of  the Monk, 
Hollywood [b.r.w.]; Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994; J. Szymankiewicz, Ving Tsun Kung Fu, 
Warszawa 1994; J. Śniegowski, J. Szymankiewicz, Kung Fu/Wu Shu – chińska sztuka walki, Szcze-
cin 1987; Taoizm, Kraków 1988, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW Prasa–Książka–Ruch; 
Traditional Chinese Fitness Exercises – Including Taijiquan and Qigong, Beijing 1984; P. Wang, W. Zeng, 
Wu style Taijiquan, Hong Kong–Beijing 1983; J. Wypler, Chunag-Dze. Myśli wybrane, Katowice 1937; 
J.M. Yang, Shaolin chinn-na, Hollywood [b.r.w.]; J.M. Yang, J.A. Bolt, Shaolin long fist kung fu, Holly-
wood 1982; J.M. Yang, Osiem kawałków brokatu. Jak poprawić i zachować zdrowie, Tychy 1992; Zhong-
guo bingshu jicheng, Beijing–Shenyang 1987–1993, 50-tomowy reprint 128 chińskich historycznych 
opracowań, dotyczących przygotowań do wojny, strategii i technik walki, t. 30: MaoYuanyi, Wu 
Bei Zi. Do omówionych w artykule idei odnoszą się też dokumentalne materiały filmowe: Chiń-
skie sztuki walki – Tajwan, (bez daty), Canal+; A. Fong, Mastering Wing Chun, cz. I–VI; Hidden 
Dragon. Wudang Kung Fu, ChRL 2002; G. Lon, Wing Chun Kuen, Foshan ChRL 2002.
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znaczenie dla polSki więzi z chinami

Żyjemy w epoce globalizacji, która ma w perspektywie doprowadzić ludzkość 
do zespolenia ze sobą. Unia Europejska to zaledwie krok w kierunku oczekiwanego 
jednoczenia się świata.

Warto przypomnieć, że idee globalizacji na gruncie filozoficznym sformułowali 
najwcześniej stoicy, głosząc ideę braterstwa wszystkich ludzi. Istotne znaczenie ma 
to, że zespolili tę ideę z wartością trwałego pokoju. Wzajemne zabijanie się na woj-
nach uznali w oczywisty sposób za pozostające w sprzeczności z poczuciem brater-
stwa. Znamienne, że Kant, rozwijając w XVIII wieku ideę globalizacji, wskazał, że 
dopiero w warunkach wiecznego pokoju każdy człowiek będzie traktowany jako cel 
sam w sobie, a nigdy jako środek do celu. Zdaniem Kanta najbardziej szczytne idee 
nie usprawiedliwiają instrumentalnego traktowania kogokolwiek. 

Idea globalizacji także po drugiej wojnie światowej została odrodzona. Powstały 
w kilku krajach Katedry Pokoju, planowano uczynić Oświęcim miastem promieniu-
jącym pokojem, by tą drogą jednoczyć ludzkość. Powstało też wówczas w Wenecji 
Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC), które propagowało wartość pokoju. 
Oddziały SEC-u zostały utworzone w kilku krajach europejskich, by łączyć ze sobą 
artystów oraz intelektualistów jako nosicieli przyszłej epoki pokoju.

Piszę o tym we wstępie, by wskazać, że realizowana faktycznie globalizacja od-
biega w istotny sposób od swoich filozoficznych założeń. Zachodzi bowiem obec-
nie na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, na poziomie ekonomicznym, gdyż kon-
cerny stały się czynnikiem jednoczącym świat. Po drugie, globalizacja zaznacza się 
na płaszczyźnie kultury masowej, czyli tej, która rozwinęła się w połowie XX wieku 
jako rezultat rozkwitu techniki. Kultura popularna mogłaby zaszczepiać wartości 
wyższe, ale stała się faktycznie środkiem służącym do amerykanizacji świata. Łączy 
ze sobą ludzkość na niskim poziomie kulturowym, by wymienić jako przykład filmy 
sensacyjne, horrory, miałkie seriale, reklamy, mecze piłkarskie.

Przewidując procesy globalizacji, filozofowie nie mieli wątpliwości, że początek 
przemian zacznie się od zmiany sposobu myślenia, to znaczy od funkcjonowania 
w skali powszechnej nowych wartości. Przemiany w sferze świadomości miały wy-
przedzać przemiany w sferze ekonomicznej.
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Stało się inaczej. Stan świadomości społeczeństw jest odległy od poczucia, że 
każdy z nas jest składnikiem całej ludzkości. Wciąż utrzymują się silne niechęci 
narodowe umocowane pamięcią historyczną. Nadal funkcjonują uprzedzenia religij-
ne czy rasowe. W dalszym ciągu nie został przezwyciężony szowinizm europejski, 
poddany ostrej krytyce przez Oswalda Spenglera. Na naszym kontynencie uważa 
się zatem, że jesteśmy rzekomo nośnikami doskonalszej kultury, a w tym instytucji 
politycznych, niż wartości kulturowe i rozwiązania polityczne krajów Azji czy Afry-
ki. Ostre, wyraziste podziały ludzkości są potęgowane przez polityków, bowiem 
ułatwia to sprawowanie rządów. 

W tej atmosferze konfliktów, wzmaganych u nas przez politykę historyczną, 
istotnego znaczenia nabiera odnalezienie przez Polskę więzi z potężnym państwem, 
położonym w bardziej odległym zakątku świata niż kraje europejskie. Powiązanie 
Polski z Chinami – znacznie głębsze niż dotąd – byłoby naturalnym przejawem pro-
cesów globalizacji. Nie ma wszak kończyć się ten proces na utworzeniu Unii Euro-
pejskiej. Do tej pory balansujemy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami 
zrzeszonymi w Unii Europejskiej, utworzonej między innymi jako przeciwwaga dla 
potęgi Stanów Zjednoczonych. Zacieśnienie więzów z Chinami wyzwalałoby nas 
z tego balansowania. Nie wzbudzałoby też niechęci naszych sąsiadów.

W stosunku do Chin nie funkcjonują u nas uprzedzenia historyczne. Natomiast 
od czasu do czasu organizowane są przed Ambasadą Chińską w Warszawie nie-
wielkie liczebnie manifestacje w obronie wolności obywateli tego kraju. Wtrąca-
my się w wewnętrzne sprawy Chin, chociaż jednocześnie kultywujemy niechęć do 
tych państw, które ośmielały się sterować Polską. Krytykując Chiny, popełniamy 
błąd także i z tego powodu, że nie mamy ku temu żadnych podstaw; wszak nie 
umieliśmy rozwiązać narosłych u nas problemów ekonomicznych, społecznych 
i kulturowych. 

Zarzucając Chinom ograniczanie wolności swoim obywatelom, powinniśmy być 
wzorem do naśladowania chociaż pod tym względem. Wolność wymaga sprawdzia-
nu, jakim jest w dzisiejszych czasach wieloświatopoglądowa telewizja publiczna. 
Nasza telewizja ani nie pełni misji edukacyjnej zapisanej w ustawie, ani też nie przy-
znała przez dwadzieścia lat – co pewien okres – jednakowego czasu antenowego 
rozmaitym grupom światopoglądowym. Faktycznie zaszczepia jeden światopogląd. 
W dziedzinie ekonomicznej również oddziałuje tylko jedno stanowisko, a mianowi-
cie liberalizm ekonomiczny. Tak jest nadal, mimo że zarysował się ten system gospo-
darczy. Kryzys jest powstrzymywany przez interwencjonizm państwowy. Zachodzi 
nacjonalizacja strat, zaś zyski pozostają nadal w prywatnych rękach. Jednakże nadal 
nie ma w telewizji miejsca dla zwolenników innych form własności niż prywatna. 
Jest to przejaw zniewolenia, które zarzucamy rządom w Chinach. Trzeba tu dodać, 
że niemal nikt nie odważa się publicznie u nas – mimo że jesteśmy społeczeństwem 
katolickim – odwoływać się do nauk papieża Jana XXIII, który w encyklice Pacem in 
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Terris stwierdził, że rozmaite formy własności są zgodne z tzw. prawem naturalnym. 
Wybierając przeważającą formę własności, należy kierować się troską o możliwie 
najpełniejsze zagwarantowanie podstawowych potrzeb danego społeczeństwa żyją-
cego w określonym czasie.

Powyższy wywód miał na celu podważenie poglądu, głoszącego, że nie powin-
niśmy zbliżać się do państwa, w którym nie są przestrzegane podstawowe prawa 
człowieka. Nie ma wątpliwości co do tego, że poszczególne grupy mniejszościowe 
w Polsce nie mają zagwarantowanych dla siebie należnych uprawnień. Wymienię tu 
przykładowo, w niezhierarchizowanej kolejności, następujące mniejszości: chorzy 
psychicznie, bezrobotni pozbawieni zasiłków, osoby z niedorozwojem intelektual-
nym, renciści, emeryci, więźniowie, homoseksualiści.

Oparcie Polski w krajach Dalekiego Wschodu było propagowane przez wybitne 
jednostki w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ułatwia zacieśnienie wię-
zi z Chinami, jak już wspomniałam, brak uprzedzeń historycznych. Stawalibyśmy 
się wzorem właściwego procesu globalizacji, który ma prowadzić do zespolenia 
ludzkości. Przypomnę też, że proces ten nie ma być wyrazem ujednolicenia, lecz, 
odwrotnie, jest zespolony z aprobatą dla różnorodności kulturowej. Odmienność 
kulturowa, w tym religijna, Chin stawałaby się – w razie bliskich więzi – nauką 
tolerancji. 

Tolerancja w oczywisty sposób jest zespolona z procesami globalizacji, ale wciąż 
zaznacza się jej niedostatek w Polsce. Podkreślam, że tolerancja nie jest równo-
znaczna z akceptacją, co niestety z trudem się u nas przyjmuje. Tolerancja to zgoda 
na funkcjonowanie również takich poglądów, które w danym człowieku wzbudza-
ją protest oraz na kultywowanie takich obyczajów, które wywołują oburzenie czy 
potępienie. Edukacja u nas nie zaszczepia tolerancji, więc więź z Chinami byłaby 
praktyczną lekcją życzliwości dla odmiennych kulturowo wartości. 

Powiązanie Polski z Chinami miałoby znaczenie nie tylko w wymiarze ekono-
micznym, ale także w wymiarze kulturowym. Prowadziłoby również do zanikania 
różnorodnych uprzedzeń. Niewątpliwie mogłoby także doprowadzić do zatrzyma-
nia siły amerykanizacji w sposobie myślenia. Chiny ze swoją starą i odrębną kulturą 
mogłyby nas uczyć pracowitości i stanowić wzór pewnych postaw obywatelskich. 
Być może odnaleźlibyśmy na tej drodze odwagę, by przeciwstawiać się procesom 
niszczenia rodzimego przemysłu. Chiny bowiem wprawdzie zalewają rynki świato-
we wieloma produktami, ale zapewne mogłyby pod jakimiś względami stać się dla 
nas rynkiem zbytu, co ożywiłoby nasz przemysł.

Więź z Chinami to zarazem zbliżenie się do państwa, które szczególnie mocno 
kultywuje wartość własnego narodu. W Polsce wprawdzie poczucie honoru jeszcze 
całkiem nie zanikło, ale towarzyszy mu poczucie mikromanii narodowej. Jest ona 
niebezpieczna w skutkach, bowiem stajemy się – co niepokoiło już Słowackiego 
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– pawiem i papugą innych narodów. Może tą drogą upewnilibyśmy się, że mamy 
znaczenie nie mniejsze niż inne narody. 

Przenikanie do Polski kultury narodu odległego od nas nie tylko przestrzennie 
mogłoby przyczynić się do przezwyciężenia różnorodnych uprzedzeń. Pogłębione 
zrozumienie tego, że świat nie jest jednowymiarowy kulturowo, mogłoby zmienić 
korzystnie świadomość wielu Polaków. 

Więź z Chinami, znacznie bardziej pogłębiona, mogłaby się stać korzystna tak-
że dla stanu zdrowia Polaków. Mianowicie, ulegając natarczywym reklamom firm 
farmaceutycznych, staliśmy się krajem narastającej lekomanii. Przynosi ona wielkie 
korzyści producentom leków, ale jednocześnie niesie zagrożenie dla zdrowia, a na-
wet życia jednostek. Potęga firm farmaceutycznych i nie dość poważne traktowa-
nie przysięgi Hipokratesa przez lekarzy sprawia, że ośmiesza się u nas medycynę 
pozaakademicką. Pogłębione powiązanie z Chinami na rozmaitych płaszczyznach 
przyniosłoby jako skutek rzetelną informację o metodach leczniczych, które są ko-
rzystne dla człowieka. Przypomnę tu trudy, z jakimi musiał zmagać się profesor me-
dycyny Zbigniew Garnuszewski, wprowadzając do Polski akupunkturę. Medycyna 
chińska to ratunek dla wielu chorych. 

Brakuje nam ideologii z jej programowym charakterem, która by się zrodziła 
jako rezultat wolnej debaty całego społeczeństwa. Zjawiskiem dotąd niemającym 
precedensu było przechodzenie kilkanaście lat temu od gospodarki socjalistycznej 
do kapitalistycznej. Absurdalne było związane z tym procesem opłacanie specjalis-
tów z Zachodu, mimo że nie znali oni z własnych doświadczeń przejawów socjaliz-
mu kierowanego ideologią marksistowską. Dotarły też do Polski destrukcyjne idee 
głoszące upadek wszelkich idei. W tej sytuacji zbliżenie się do państwa, w którym 
ideologia odgrywa istotną rolę, byłoby dla nas czymś twórczym. Nie jest bowiem 
słuszny pogląd głoszący prymat ekonomii nad ideologią. Nie ma żadnego systemu 
polityczno-społeczno-kulturowego, który byłby ponadczasowy i miałby z koniecz-
ności obowiązywać. Każda ideologia wpływa na treść świadomości. Ukształtowani 
poprzez edukację przedstawiciele społeczeństwa stanowią prawo, a ono z kolei wy-
znacza sposób gospodarowania.

Konfucjanizm, o ile zacząłby oddziaływać na polską kulturę, przyniósłby poży-
tek. Zaszczepia bowiem nakaz porządku i harmonii, a także niechęć do prowadze-
nia wojen. Konfucjanizm mógłby więc przyczynić się do rezygnacji Polski z udziału 
w wojnach i przezwyciężenia teorii słusznych, czyli sprawiedliwych wojen. Najwyż-
szy czas, by środki przeznaczane na zbrojenia zostały skierowane do osób biednych 
i chorych. Konfucjanizm, odziaływając na świadomość Polaków, zmniejszyłby stan 
próżni filozoficznej, która odbija się negatywnie na życiu w Polsce.

Wobec ograniczonych możliwości poznawczych człowieka treść naszych po-
glądów staje się uwarunkowana nie tyle światem, ile strukturą umysłu oraz sferą 
irracjonalną, z intuicją i wyobraźnią włącznie. Sąd o prawdziwości lub fałszu rozma-
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itych światopoglądów nie jest możliwy. Jednak wciąż z trudem znajduje zrozumienie 
stanowisko, że należy wobec tego przyznać rozmaitym poglądom równe prawa re-
alizacji. Zbliżenie się Polski do Chin, zacieśnienie więzi z tym państwem doprowa-
dziłoby do funkcjonowania bardzo mało znanego u na światopoglądu Konfucjusza, 
wzmagając możliwość wielopłaszczyznowego ujmowania zachodzących zjawisk.

Summary

the importance a relation with china haS For poland 

In the article there is expressed a thesis that deeper present day relations with China 
would be an indication of  progressing globalization. Making the bond between both coun-
tries more tight demands less effort because of  lack of  historic prejudice.

The author lists and discusses numerous benefits that Poland can gain after becoming a 
closer partner of  China, like lesson of  tolerance, disappearing of  prejudice, lesson of  kind-
ness for cultural diversity, reviving industry, exchange of  cultural values, rise of  sense of  
nation-esteem, change of  Polish consciousness, positive impact of  Chinese medicine and 
Confucianism on lives of  Poles. Moreover, Poland would set an example of  right process 
of  globalization. What becomes a subject of  criticism is intolerance and organized by Poles 
manifests against China and their policy. We should not condemn China because, how it 
results from the article, we ourselves have a lot to improve.





Tomasz Widłak

Sino-centryczny SyStem międzynarodowy

Historię Chin, a w konsekwencji całego regionu Azji Południowo-Wschodniej 
definiowanej w odniesieniu do Państwa Środka można postrzegać przez pryzmat cy-
kli świetności i upadku kolejnych wielkich dynastii panujących nad Jangcy i Huang- 
-ho. Tkwiący w świadomości przeciętnego Europejczyka obraz historycznych Chin 
jako monolitycznego cesarstwa zastoju, trwającego w niemal niezmiennym kształ-
cie przez tysiące lat jest naturalnie co najmniej dużym uproszczeniem1. Zamiast 
tego, trzeba raczej mówić o wspaniałej, rozwijającej się przez kilkadziesiąt wieków 
chińskiej kulturze, która przeżywała zarówno kilkusetletnie okresy spokojnego roz-
kwitu, jak i dramatycznych rewolucji, obcych ingerencji, a nawet kilkakrotnych prób 
całkowitego jej unicestwienia. Z tej perspektywy polityczna historia obszaru dzisiej-
szych Chin pozwala na jej opisanie w kategoriach dwóch uzupełniających się pojęć: 
po pierwsze – Chin jako systemu międzynarodowego samego w sobie lub też nawet 
w niektórych okresach chińskiej społeczności międzynarodowej, a po drugie – sino--
-centrycznego systemu międzynarodowego utrzymującego się przez znaczną część 
ostatnich dwóch i pół tysiąca lat w całym regionie ponad granicami historycznych 
Chin. Oba te pojęcia pozostawały ze sobą sprzęgnięte w szczególnym związku wza-
jemnej zależności. Dyskusja na temat dzisiejszej pozycji Chin, a także prognoz doty-
czących rozwoju mocarstwowej pozycji Państwa Środka w XXI wieku i odpowiedzi 
na pytanie o styl tych zmian i zarazem docelowy obraz współczesnej społeczności 
międzynarodowej według Chin nie jest możliwa bez uwzględnienia owej historycz-
nej perspektywy oraz miejsca, jakie w chińskiej tradycji zajmują pojęcia systemu 
międzynarodowego i społeczności międzynarodowej. 

Posługując się terminami „system międzynarodowy” i „społeczność międzyna-
rodowa”, nawiązuję przede wszystkim do ich rozumienia wypracowanego na grun-
cie tzw. angielskiej szkoły stosunków międzynarodowych2. „System międzynarodo-
wy” to najszersze pojęcie obejmujące stosunki międzynarodowe między odrębnymi 
bytami polityczno-terytorialnymi. W literaturze podaje się, że „tworzenie systemu 

1 Na temat postrzegania Chin przez Zachód zob. K. Seitz, Chiny. Powrót olbrzyma, Warszawa 
2008, s. 64-73.

2 Zob. T. Dunne, Inventing International Society. A History of  the English School, New York 1998.



Tomasz Widłak452

międzynarodowego ma miejsce wtedy, gdy państwa wchodzą w regularne kontakty 
ze sobą, w których rezultacie powstaje taki stopień interakcji, że zachowanie każde-
go uczestnika systemu staje się elementem kalkulacji w procesie decyzyjnym innych 
jego uczestników”3. Należy dodać dla porządku rzeczy, że w ujęciu historycznym 
system międzynarodowy mogą tworzyć ze sobą nie tylko państwa par excellance, ale 
wszelkie niezależne lub względnie niezależne ośrodki władzy sprawujące kontro-
lę nad określonym terytorium. Aspekt niezależności czy też – jak można to ująć 
współczesnym językiem prawa międzynarodowego – suwerenności nie ma przy tym 
charakteru decydującego, jeśli system międzynarodowy pojmować szeroko. Obok 
międzynarodowego systemu państw A. Watson wyróżnił tzw. „system mocarstwa 
zwierzchniego” (suzerain-state system)4. O ile w przypadku klasycznego systemu mię-
dzynarodowego mamy do czynienia rzeczywiście z systemem międzynarodowym 
składającym się z państw suwerennych, o tyle w drugim system ów jest oparty na 
podległości i zależności politycznej państw wobec jednego suzerena, którym może 
być twór o cechach imperialnych. Autor ten zwraca uwagę, że pod tym pojęciem 
należy rozumieć tylko taki układ, w którym państwa podległe akceptują zwierzch-
nictwo suzerena jako w pełni legitymizowane5. Nie należy przy tym mylić systemu 
mocarstwa zwierzchniego z hegemonią. W tym ostatnim wypadku pozycja jedne-
go z suwerennych państw rośnie tak bardzo, że dominuje ono układ sił na scenie 
międzynarodowej w ten sposób, iż jest de facto w stanie dyktować prawo czy też 
innego rodzaju ogólne reguły rządzące funkcjonowaniem całego systemu. Jednak, 
w przeciwieństwie do suzerena, pozycja hegemona jest na ogół kontestowana przez 
pozostałych uczestników systemu.

Na tym tle zupełnie szczególną formą stosunków międzynarodowych wydaje 
się być kategoria społeczności międzynarodowej. Według szeroko akceptowanej 
w literaturze klasycznej już definicji autorstwa H. Bulla: „Społeczność państw czy 
też społeczność międzynarodowa istnieje, gdy grupa państw, świadomych pewnych 
wspólnych interesów i wspólnych wartości, tworzy społeczność w tym sensie, że 
postrzegają one siebie jako związane w swych wzajemnych relacjach wspólnym zes-
po łem reguł i uczestniczą w działaniu wspólnych instytucji”6. Charakterystyczny 
dla społeczności międzynarodowej w tym rozumieniu jest z jednej strony pewien 
polityczny pluralizm, gdyż może ona ukształtować się jedynie w ramach stosun-
ków między wieloma niezależnymi bytami politycznymi, a z drugiej pewien nor-
matywno-aksjologiczny solidaryzm. Jak bowiem można dostrzec w przytoczonej 

3 J. Czaputowicz, Społeczność międzynarodowa, [w:] Słownik społeczny, pod red. B. Szlachty, Kra-
ków 2004, s. 1314.

4 A. Watson, The Evolution of  International Society. A comparative historical analysis, wyd. 3, Lon-
don–New York 2002, s. 10.

5 Ibidem, s. 15.
6 H. Bull, The Anarchical Society. A Study of  Order in World Politics, wyd. 3, New York 2002, s. 13.
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wyżej definicji, stosunki między tworzącymi ją państwami nie są budowane wyłącz-
nie w oparciu o reakcje na wzajemne posunięcia; w społeczności międzynarodowej 
obowiązują wspólnie uzgodnione normy, instytucje, interesy i wartości. Relacje mię-
dzy jej członkami stają się bliższe i kalkulowane długoterminowo w przeciwieństwie 
do incydentalnych oraz doraźnych na ogół działań w ramach systemu międzynaro-
dowego. Według niektórych poglądów społeczność międzynarodowa par excellance 
jest w stanie powstać wręcz jedynie w oparciu o podbudowę wspólnej kultury7. 
Wszystko to może, ale bynajmniej nie musi oznaczać automatycznie lepszych jakoś-
ciowo relacji między członkami społeczności w porównaniu do uczestników syste-
mu międzynarodowego. Wojna jest bowiem w opinii klasycznych autorów z kręgu 
szkoły angielskiej jedną z instytucji społeczności międzynarodowej, będącą zarazem 
ostatecznym narzędziem przywracania równowagi sił w tej społeczności i przez to 
zachowania jej istnienia jako całości.

Chiński system międzynarodowy i chińska społeczność 
międzynarodowa w ujęciu historycznym

Udokumentowana historia systemu międzynarodowego na terenie Chin oraz 
Azji Południowo-Wschodniej sięga około połowy drugiego tysiąclecia p.n.e., choć 
są to informacje fragmentaryczne8. Więcej wiadomo na temat dynastii Zhou (Czou), 
datującej się na lata około 1050–260 p.n.e., przy czym najciekawszy jest tzw. okres 
Wiosen i Jesieni (722–481 p.n.e.) oraz Walczących Państw (400–221 p.n.e.)9. Nie 
wiadomo, w jakim stopniu pierwotna dynastia Zhou rozciągała swoje władztwo 
nad wieloma państewkami skupionymi przede wszystkim w dolinie Huang-ho, czyli 
Rzeki Żółtej. Najprawdopodobniej był to system suzerena lub luźna hegemonia nad 
wieloma lennami, które królowie Zhou nadawali członkom swojej rodziny oraz do-
wódcom wojskowym10. W roku 770 p.n.e. nastąpiło jednak znaczące osłabienie kró-
la Zhou, a jego tytuł do supremacji nad państwami doliny Rzeki Żółtej ograniczył 
się do aspektu głównie ceremonialnego11. Od tego czasu można już z pewnością 
mówić o systemie międzynarodowym niezależnych, autonomicznych państewek, 
które dzieliły się na te zajmujące dawne ziemie dynastii Zhou, a zatem cywilizacyjne 
centrum, oraz nowe państwa peryferyjne zajmujące dalsze tereny w obrębie Chin12.  

7 Szerzej na ten temat zob. B. Buzan, Culture and international society, „International Affairs” 
2010, t. 86, nr 1, s. 1-26.

8 J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 1997, s. 40; T. Maciejewski, Historia po-
wszechna ustroju i państwa, Warszawa 2007, s. 58, nb. 82.

9 A. Watson, op. cit., s. 85-86; Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Warszawa 2005, s. 18-31.
10 A. Watson, op. cit., s. 85-86.
11 Ibidem, s. 86.
12 Ibidem, s. 87.
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Wśród tych drugich zaczęły się pojawiać ambitne, silne mocarstwa, takie jak Chu, 
Yuch czy Wu, pragnące zdominować stare tereny Zhou. Działania tych hegemonów 
na ogół prowadziły do pojawiania się przeciwwagi w postaci koalicji antyhegemo-
nialnych lub też oporu ze strony innych, najsilniejszych państw systemu. Wytworzyła 
się anarchiczna chińska społeczność międzynarodowa niezależnych państw, wśród 
których część stanowiła ściślejszą i bliższą sobie wspólnotę cywilizacyjną, opartą na 
tradycjach starego państwa Zhou, inni byli nowymi silnymi kontestatorami starego 
porządku, czyniącymi użytek przede wszystkim ze swojej potęgi militarnej, nato-
miast jeszcze inne państwa uciekały się głównie do dyplomacji i balansowania mię-
dzy koalicjami. Dla przykładu królestwo Zheng zmieniało sojusze czternaście razy 
na przestrzeni 140 lat, zawsze dołączając do silniejszej strony13. Nie jest zapewne 
przypadkiem, że podobnie jak w Indiach czy Grecji właśnie na ów okres istnienia 
anarchicznej społeczności państw przypada najbardziej twórczy okres klasycznej 
kultury chińskiej. Dość powiedzieć, że to właśnie w owej dobie intelektualnego i fi-
lozoficznego fermentu epoki „Stu Szkół” żyją i nauczają Konfucjusz (551–479 rok 
p.n.e.)14 oraz Mo-zi (około 430 rok p.n.e.)15, a także rozkwitają szkoły taoistów16 
i legistów17 z ich różnorodnymi poglądami na państwo, które następnie wspólnie 
złożą się na fundament chińskiej kultury oraz myśli filozoficznej i polityczno-praw-
nej18. Także w tym samym okresie żyje i działa doskonale znany współcześnie ze 
swej Sztuki wojny Sun Tzu (544–496 rok p.n.e.) – filozof, strateg i doradca wojskowy 
króla państwa Wu19. Kulminacja klasycznej chińskiej społeczności międzynarodo-
wej przypada na okres Walczących Państw, kiedy to konflikt o hegemonię nad syste-
mem zaczyna wchodzić w decydującą fazę. Dalsza fragmentacja polityczna, postęp 
w technice i sztuce wojennej oraz kwalifikacjach żołnierzy, zwiększenie liczebności 
i brutalności armii, a także praktyczne zastosowanie różnych idei i filozofii zmierza-
jących do zdominowania systemu doprowadziły do permanentnych wojen, w któ-
rych mógł być tylko jeden zwycięzca20. Zostało nim między 230 a 221 rokiem p.n.e. 
państwo Qin z północnego zachodu, będące kolebką absolutystycznych legistów, 

13 Ibidem, s. 88.
14 M. Sadowski, Konfucjusz, hasło [w:] Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. E. Kun-

dery, M. Maciejewskiego, Warszawa 2006, s. 246-248.
15 C. Fraser, Mohism, [w:] Stanford Encyclopedia of  Philosophy, red. E.N. Zalta, Jesień 2009, http://

plato.stanford.edu/entries/mohism/.
16 C. Hansen, Taoism, [w:] Stanford Encyclopedia..., http://plato.stanford.edu/archives/win2008/

entries/taoism/.
17 A. Watson, op. cit., s. 90-91.
18 Zob. K. Seitz, op. cit., s. 36-37.
19 Zob. J.A. Włodarski, K. Zeidler, Doktryna wojenna Sun Tzu i jego poglądy na politykę, państwo 

i prawo, „Gdańskie Studia Prawnicze. Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej” 2009, t. 20, 
s. 417-427; por. Sun Tzu, Sun Pin, op. cit.

20 Sun Tzu, Sun Pin, op. cit., s. 26-27.
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które zdołało podbić wszystkie pozostałe podczas niezwykle brutalnej kampanii 
wojny totalnej: niszcząc je, masakrując obce armie i jeńców oraz skazując na śmierć 
królewskie rody oraz ich urzędników21. Powstałe w rezultacie pierwsze ogólnochiń-
skie cesarstwo Qin przystąpiło do bezwzględnej unifikacji całego obszaru kulturo-
wych Chin nie tylko drogą ujednolicania pisma czy systemu miar, ale także poprzez 
podjęcie próby wykorzenienia dotychczasowego pluralizmu tradycji intelektualnych. 
W sposób szczególny upodobano sobie walkę z najbardziej wpływowym konfu-
cjanizmem – dochodziło do palenia ksiąg i mordowania uczonych. W tym okresie 
stracono prawdopodobnie bezpowrotnie wiele cennych źródeł na temat dawniejszej 
historii i kultury regionu22. Ta barbarzyńska polityka, zastosowana być może nie 
pierwszy i z pewnością nie ostatni raz w historii23, nie przyniosła jednak chwały ani 
sukcesu samym jej twórcom. Po śmierci Cesarza Qin Shi Huangdi w 211 roku wy-
buchł bunt i wojna domowa, która położyła kres dwóm dekadom terroru Qin. Nie-
jako ubocznym skutkiem tej krótkiej hegemonii nad systemem stało się faktyczne 
zjednoczenie polityczne Chin24, funkcjonujących wcześniej jako obszar cywilizacyj-
ny i system międzynarodowy sam w sobie. Można przeprowadzić prawdopodobnie 
analogię między tymi burzliwymi wydarzeniami a wcześniejszym o sto lat zdoby-
ciem dominacji nad Grecją przez Macedonię. Dla Chin jednak konsekwencje krót-
kich rządów Qin okazały się być przede wszystkim trwałe; powrót do poprzedniej 
epoki społeczności niezależnych państw chińskich nie był już możliwy, a władzę 
przez kolejne dwa tysiące lat obejmowały dynastie o ambicjach imperialnych. Przez 
cztery pierwsze stulecia panowała dynastia Han, która powróciła do konfucjańskich 
ideałów i sięgnęła do legitymizacji pierwotnego klasycznego państwa chińskiego, 
przedstawiając się jako odnowiona dawna dynastia Zhou25.

Jeszcze w czasach poprzedzających dynastię Han w dużej mierze geograficznie 
izolowane Chiny nie miały szerszego obrazu świata poza Azją Wschodnią. Jednak 
już na przełomie I i II wieku p.n.e. ekspedycje wysyłane przez Han nawiązały bez-
pośredni kontakt z rozwiniętymi cywilizacjami odmiennych kręgów kulturowych: 
Indiami, hellenistyczną Baktrią i Partami26. Wiadomości te musiały wywołać w świa-
domości ówczesnych Chińczyków szok i przewrót intelektualny na skalę niemal 
kopernikańską27. Od niepamiętnych bowiem czasów i początków chińskiej kultury 

21 A. Watson, op. cit., s. 92.
22 Ibidem.
23 Mao Zedong ponoć podziwiał dokonania owego „Pierwszego Cesarza” Qin Shi Huangdi 

oraz otwarcie porównywał się z nim; zob. K. Seitz, op. cit., s. 43.
24 Przyjęta w językach europejskich nazwa kraju – Chiny – wywodzi się od nazwy owego okre-

su i Pierwszego Cesarza – Qin; zob. ibidem, s. 58.
25 A. Watson, op. cit., s. 93.
26 K. Seitz, op. cit., s. 59.
27 Ibidem.
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mieszkańcy dorzecza Jangcy byli otoczeni głównie przez zbieraczy, nomadów i ludy 
górskie stojące na niższym poziomie społeczno-gospodarczego rozwoju. Handel 
z odległym Imperium Rzymskim nie był nigdy bezpośredni, a dalekie cywilizacje 
nie tworzyły ze sobą nawet bardzo luźnego systemu międzynarodowego, gdyż w za-
sadzie poza sferą na wpół mitycznych opowieści nielicznych kupców nie wiedziały 
o swoim istnieniu. Stąd też przez stulecia w świadomości Chińczyków ukształtował 
się obraz ich kraju jako zhong-guo, Państwa Środka lub też zhong-hua, Kwitnącej Kultu-
ry Środka28. Nietrudno zauważyć w owej warstwie semantycznej głęboko ugrunto-
wane przekonanie o własnej wyższości; Chiny nie były nigdy z własnej perspektywy, 
jak zwykli to postrzegać Europejczycy, jedną z kilku wielkich cywilizacji – stanowiły 
one raczej w mniemaniu ich dumnych mieszkańców cywilizację par excellance29. Nie 
wiadomo, na ile szok wynikający ze spotkania cesarstwa Han w pierwszych wiekach 
n.e. z innymi cywilizacjami azjatyckimi zza wielkich gór i pustyń wpłynął na kolejny 
okres kilkuset lat (około 220–589 rok n.e.) kryzysów i osłabienia; wiadomo jednak, 
że początkowa utrata pewności siebie przez Chińczyków była po pierwsze przej-
ściowa, a po drugie kulturowo korzystna, otwierając Chiny na świat w epoce Tang 
(618–906 rok n.e.) w sposób bezprecedensowy i niepowtarzalny aż do XX wieku. 
W owych wiekach przejściowych po upadku dynastii Han do Chin dotarło wiele 
idei i zdobyczy innych cywilizacji, w tym buddyzm, który właśnie wtedy zapuścił 
w Państwie Środka głębokie korzenie30. To za sprawą wpływów tej wielkiej religii 
i ogromnego zapotrzebowania na buddyjskie pisma w pierwszej połowie VIII wie-
ku Chińczycy wynaleźli druk technologią form drukarskich. Procesy te z pewnością 
nie były bez znaczenia dla odrodzenia epoki Tang, kiedy to Chińczycy, w dużej mie-
rze dzięki otwarciu na świat, mogli prowadzić potężną ekspansję, rozciągając swoje 
wpływy kulturowe dość trwale na północny Wietnam, Mandżurię i Koreę, a także 
Japonię, natomiast militarnie docierając aż do Taszkientu31. Podobno w Changan – 
stolicy imperium Tang – mieszkało milion ludzi różnych azjatyckich narodowości 
i religii, w tym sto tysięcy zagranicznych kupców i misjonarzy32. Cesarstwo Tang, 
wzbogacając Chiny gospodarczo i kulturowo, przygotowało jednak grunt zarów-
no pod swój upadek w 906 roku, jak i pod kolejny etap konsolidacji tradycyjnej 
konfucjańskiej cywilizacji w odzyskanym na nowo duchu i przekonaniu własnej 
wyższości oraz ponownym zamknięciu na świat, co miało miejsce w czasie 300 
następnych lat panowania kolejnej dynastii Song (960–1279). Bynajmniej nie był to 
jednak okres uwstecznienia w jakiejkolwiek dziedzinie, a raczej czas konsumowa-
nia owoców dotychczasowego rozwoju chińskiego państwa i kultury oraz syntezy 

28 Ibidem, s. 58.
29 Ibidem.
30 Ibidem, s. 59.
31 Ibidem, s. 23-25.
32 Ibidem, s. 24.
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dorobku poprzednich stuleci. Kwitnący konfucjański renesans wyniósł na wyżyny 
tradycyjne cnoty hierarchicznej chińskiej władzy cesarskiej, znakomitego i profesjo-
nalnego aparatu urzędniczego oraz równowagi, umiarkowania i służby jako podstaw 
moralności. Często uważa się właśnie okres dynastii Song, a nie późniejszej Ming 
(1368–1644) za apogeum całej dotychczasowej chińskiej cywilizacji. Podziwiane 
u schyłku tej epoki przez Marco Polo nieprawdopodobne dla Europejczyków osiąg-
nięcia materialne, technologiczne, ale również naukowo-filozoficzne i artystyczne 
wyprowadziły Chiny dynastii Song na wyżyny, z których tylko krok dzielił Państwo 
Środka od rewolucji przemysłowej i przemian na skalę tych, jakie stały się udziałem 
Europy dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Tradycyjne idee chińskiej filozo-
fii i konfucjańskich doktryn polityczno-prawnych miały jednak równie potężną siłę 
hamującą przed możliwością przeskoku do innego typu społeczeństwa i ustroju. 

Z pewnością jednak osiągnięcia te dawały ówczesnym Chinom uzasadnioną 
podstawę do ponownej silnej afirmacji swojej cywilizacyjno-moralnej wyższości. 
Konsekwencją wspaniałych osiągnięć dynastii Song, kontynuowanych w epoce 
Ming33 było powstanie w Chinach – nie tylko w subiektywnym odczuciu samych 
Chińczyków, ale w zupełnie obiektywnym wymiarze – cywilizacyjnego centrum tej 
części świata. Zaowocowało to wyłonieniem się w stosunkach Chin z sąsiadami 
sino-centrycznego systemu międzynarodowego, który przez kolejne wieki głęboko 
zakorzenił się w chińskiej mentalności jako fragment naturalnego porządku rzeczy 
w relacjach Państwa Środka z resztą świata34. W świadomości chińskich elit dojrzała 
egocentryczna wizja świata, w której Państwo Środka ponownie stanowiło centrum 
wszelkiej cywilizacji, podczas gdy inni pozostawali w większym lub mniejszym stop-
niu barbarzyńcami35. Naturalnie pociągało to za sobą doniosłe skutki polityczne 
w stosunkach międzynarodowych. Podobnie jak niektóre inne uniwersalne imperia, 
Chińczycy nie rozdzielali domeny „wewnętrznej” i „zagranicznej”, ponieważ cesarz 
był prawowitym władcą całego świata36. Stąd też, co do zasady relacje z innymi pań-
stwami nie były nigdy z chińskiej perspektywy równorzędne, a raczej hierarchiczne. 
Chińscy władcy uprawiali dyplomację w skomplikowanym układzie lennym; pozo-
stali przywódcy w regionie winni byli składać hołd i płacić daninę cesarzowi jako 

33 Owej ciągłości chińskiego systemu międzynarodowego ani także konfucjańskiej kultury im-
perialnej kontynuowanych podczas rządów kolejnej dynastii Ming nie przerwał krótki epizod 
podboju północnej części cesarstwa przez Mongołów, a następnie osiemdziesięciu lat panowania 
mongolskiej dynastii Yuan i w rezultacie upadku na południu pozostałości dynastii Song.

34 Zob. O. Yasuaki, When was the Law of  International Society Born? – An Inquiry of  the History of  
International Law from an Intercivilizational Perspective, „Journal of  the History of  International Law” 
2000, No 2, s. 11-18; por. K. Seitz, op. cit., s. 58-63.

35 O. Yasuaki, op. cit., s. 11-18.
36 Ibidem, s. 14.
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panu całego świata w określonym czasie i zgodnie ze skomplikowanym rytuałem37. 
Relacji w tym systemie nie porządkowały traktaty; formalnie ustalał je jednostronnie 
cesarz i zasadniczo chińskie normy i zwyczaje regulowały funkcjonowanie stosun-
ków międzynarodowych38. Naturalnie poza warstwą ceremonialno-formalną funk-
cjonowała realna polityka – nie wszystkie państwa miały tę samą pozycję w syste-
mie; niektóre z nich (na przykład Japonia) w zależności od relatywnej siły względem 
Chin w danym okresie mogły nawet osiągnąć de facto równy głos co do kształtu wza-
jemnych stosunków39. Wpływ polityczny i militarny Państwa Środka miał, mimo 
deklarowanej omnipotencji, naturalnie ograniczony zasięg i słabł w miarę zwiększa-
jącej się odległości od Pekinu. Jednak cesarze nigdy nie uzasadniali swojej polityki 
wprost rachunkiem zysków i strat; jeśli uznano, że dane państwo odmawiało okaza-
nia swojego posłuszeństwa Chinom poprzez wysłanie poselstwa z hołdem i daniną, 
nie zaw sze spotykało się to z reakcją militarną cesarstwa (która nie była nigdy po-
strzegana przez Chińczyków jako wojna, lecz ewentualnie jako sankcja)40. Ponieważ 
cesarz był ucieleśnieniem najwyższych cnót, których udzielał okazującym mu po-
słuszeństwo, to w interesie obcych władców było dostąpienie owej łaski. Czasami 
uznawano więc, że państwo czy też władca odmawiający posłuszeństwa cesarzowi 
sami odcinali się od cnoty cywilizacji, którą reprezentował „Syn Niebios”41. Jeśli 
obcy nie potrafił tego pojąć, uznawano, że sam sprowadzał na siebie karę polega-
jącą na tym, iż skazywał się na pozostanie „barbarzyńcą” żyjącym poza światłem 
konfucjańskiej cywilizacji promieniującej z Państwa Środka. Jeśli nieposłuszeństwo 
można było zignorować bez strat dla chińskich interesów, uznawano, że dany barba-
rzyńca nie jest wart tego, aby zajmować czas i uwagę cywilizowanych ludzi, za jakich 
uważali się Chińczycy. Jak słusznie podkreśla O. Yasuaki42, owa wstrzemięźliwość 
i brak prozelitycznego zapału za wszelką cenę były charakterystyczne dla sino-cen-
tryzmu i odróżniały go od podobnych egocentrycznych systemów chrześcijańskich 
czy świata islamu. Z jednej strony w tej głęboko racjonalistycznej i pragmatycznej 
w istocie polityce nie było miejsca na niepotrzebne narażanie na szwank swoich 
zasobów i pozycji w imię ideologicznych czy religijnych celów. Z drugiej strony 
cesarze potrafili także mobilizować i bez wahania wysyłać kilkusettysięczne „eks-
pedycje karne”43. Powstaje pytanie, co jednak skłaniało do uczestnictwa w systemie 
sino-centrycznym tych, którzy pozostawali poza realnym zasięgiem Chin lub też 
dysponowali potęgą pozwalającą na względnie autonomiczną politykę? Po pierwsze, 

37 Ibidem, s. 12-13.
38 Ibidem, s. 16.
39 Ibidem, s. 13.
40 Ibidem., s. 16.
41 Ibidem, s. 16-17.
42 Ibidem, s. 16.
43 Ibidem, s. 16.
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uczestnictwo w sino-centrycznym systemie dostarczało wielu władcom legitymiza-
cji; hołd składany cesarzowi pozwalał na otrzymanie od niego w zamian różnych 
tytułów lub rang i wiązał się z uniwersalnym uznaniem w ramach całego systemu44, 
co pozwalało prawdopodobnie umocnić pozycję takiego władcy również w jego 
własnym dominium. Po drugie, ci, którzy uznawali wyższość cesarzy, otrzymywali 
dostęp do wymiany handlowej, kulturalnej i dyplomatycznej w ramach całego sys-
temu, co z kolei przynosiło wymierne korzyści polityczne i gospodarcze45. Zresztą 
samo złożenie władcy Chin hołdu i trybutu było zwykle odwzajemniane podar-
kami od cesarza, które mogły nawet przewyższać wartość trybutu46. Często więc 
zwłaszcza bardziej niezależni władcy z odleglejszych regionów traktowali złożenie 
hołdu jako swoisty rytuał dopuszczający ich do chińskiej cywilizacji, a co za tym 
idzie – udziału w lukratywnym handlu na gigantycznym rynku chińskiego systemu 
międzynarodowego47. Siła oddziaływania konfucjańskiego imperium była rzeczy-
wiście w niektórych okresach tak wielka, że wielu władców azjatyckich próbowało 
reprodukować ów system na niższych poziomach, uzależniając od siebie pomniej-
sze państwa i powołując się na mandat niebios reprezentowany przez otrzymywa-
ną z Chin w zamian za hołd pieczęć cesarską. Sino-centryczny międzynarodowy 
system lenny zaczął jednak po wielu wiekach świetności chylić się ku upadkowi 
w ostatnim okresie panowania dynastii Ming (druga połowa XVI – pierwsza poło-
wa XVII wieku) w wyniku niepokojów wewnętrznych, problemów gospodarczych 
oraz wojen z Mongołami, Japończykami i wraz z pojawieniem się w Azji Południo-
wo-Wschodniej Portugalczyków, Hiszpanów, Holendrów i Anglików48.

Przyszłość sino-centryzmu we współczesnej  
społeczności międzynarodowej

Współczesny obraz zarówno szeroko pojętego systemu międzynarodowego, jak 
i społeczności międzynarodowej ma oczywiście zupełnie inny wymiar niż przez 
tysiące lat historii cywilizacji chińskiej. Dzisiejsza społeczność międzynarodowa ma 
bez wątpienia wymiar globalny, a większość jej współczesnych instytucji była kształ-
towana jedynie przy ograniczonym wpływie i obecności kontynentalnych Chin. 
Zam knię te, a następnie znacznie osłabione, pokonane i w końcu podzielone, a na-

44 Ibidem, s. 12-13.
45 Ibidem, s. 13-14.
46 W okresach słabości Chin wykorzystywano nawet ten system, aby wyjść „z twarzą” z okupu, 

jaki płacono silnym plemionom koczowniczym z północy kontynentu w zamian za pokój. Sys-
tem trybutarny pozwalał uznać oficjalnie taki okup za wspaniałomyślne odwzajemnienie darów 
przez cesarza; zob. K. Seitz, op. cit., s. 61-62.

47 Ibidem, s. 61.
48 Zob. Z. Wójcik, Historia powszechna. Wiek XVI–XVII, Warszawa 1998, s. 84-89.
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wet okupowane Państwo Środka pozostawało poza głównym nurtem olbrzymich 
przemian społeczności międzynarodowej od XIX wieku aż do połowy XX stulecia. 
Następne 20 lat konsolidacji państwa przez Mao Zedonga aż do lat siedemdziesią-
tych odbywało się w zasadzie w atmosferze postępującej międzynarodowej izolacji, 
zwłaszcza po pogorszeniu się stosunków chińsko-radzieckich. Odzyskanie przez 
ChRL pozycji w strukturach ONZ za sprawą Rezolucji 2758 Zgromadzenia Ogól-
nego z 21 października 1971 roku, co pociągnęło za sobą uznanie Pekinu kosztem 
Tajpej przez większość państw świata, było jedynie de iure wejściem Chin do spo-
łeczności międzynarodowej i bynajmniej nie miało dających się szybko zauważyć 
pozytywnych efektów w postaci otwarcia na świat. Stało się tak być może głównie 
za sprawą trwającej w latach 1966–1976 rewolucji kulturalnej, która niszczyła to, 
co Chiny miały najcenniejszego do zaoferowania światu – swoją bogatą kulturalną 
i intelektualną tradycję, przez co ten gigantyczny kraj dosłownie fizycznie nie był 
w stanie uczestniczyć w pewnych procesach, takich jak rozwój prawa międzynaro-
dowego. Dość w tym miejscu nadmienić, że kiedy dwukrotnie w latach 1972 i 1975 
ChRL miała możliwość nominowania kandydata na stanowisko sędziego Międzyna-
rodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, nie uczyniła tego, ponieważ chiń-
ska nauka prawa międzynarodowego została po prostu zlikwidowana, a nieliczni 
pozostali eksperci skierowani do pracy fizycznej w ramach „reedukacji”49. W związ-
ku z tymi wydarzeniami, de facto powrót Chin do społeczności międzynarodowej 
nastąpił dopiero wraz z zapoczątkowaniem procesu demontażu „bambusowej kur-
tyny” w 1979 roku i projektu wielkich reform, kiedy to kierownictwo państwem 
objął ostatecznie Deng Xiaoping. Od tego czasu Chiny rozpędzały się na drodze 
imponującego rozwoju gospodarczego oraz stopniowego, coraz szerszego otwiera-
nia się na świat, przy czym proces ten przybrał szczególnie zawrotne tempo od 2001 
roku, w którym ChRL została przyjęta do Światowej Organizacji Handlu (WTO)50. 

W obliczu niewiarygodnych przemian, jakie Chiny przechodzą w ostatnich de-
kadach, a widocznych już doskonale dla całego świata, w umysłach wielu osób – nie 
tylko Amerykanów, ale także Europejczyków – rodzą się pytania o przyszłość i kie-
runek, jakim podąży Pekin. Trwają jałowe dyskusje na temat, czy lub też kiedy Chiny 
wysuną się na plan pierwszy przed USA jako mocarstwo dominujące w Azji, a być 
może nawet globalnie. Taką tezę można uznać, opierając się wyłącznie na liczbach 
świadczących o ich sile, a dotyczących przyrostu PKB, bilansu wymiany handlowej, 
wartości inwestycji zagranicznych w Chinach i inwestycji chińskich na świecie, li-

49 B. Ahl, China, hasło [w:] Max Planck Encyclopedia of  Public International Law, Oxford University 
Press 2010, www.mpepil.com.

50 Zob. Y. Citoleux, Światowa Organizacja Handlu, hasło [w:] Leksykon wiedzy o Chinach współczes-
nych, pod red. T. Sanjuan, Warszawa 2009, s. 267.
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czebności i zaawansowania technologicznego armii etc.51 Inni z kolei, jak choćby 
G. Friedman, zbywają te i inne sygnały, wskazując na strukturalne słabości Chin 
oraz uzależnienie od rozwoju gospodarczego i napływu kapitału, w konsekwencji 
wróżąc Państwu Środka rychły powrót do izolacji, a nawet rozpad pod wpływem 
poważnych problemów i wewnętrznych napięć społecznych52. Wszystkie te dysku-
sje, prowadzone głównie przez intelektualistów amerykańskich, a w mniejszej części 
także europejskich, łączą w sobie tradycyjny i głęboko zakorzeniony historycznie na 
Zachodzie lęk przed perspektywą chińskiej potęgi, a być może bardziej ogólnie – 
obawę przed powstaniem jakiegokolwiek obcego aksjologicznie, niezachodniego 
supermocarstwa, zdolnego objąć globalną hegemonię. Problem polega jednak na 
tym, że po pierwsze, spora część tego dyskursu ma charakter głównie medialny, po-
pularnonaukowy i powierzchowny, a w związku z tym żywi się w dużej mierze jedy-
nie wyobrażeniami o Chinach lub, co gorsza, stereotypowymi obrazami. Po drugie, 
nawet w głębszych naukowych analizach z zakresu nauk politycznych wykorzystuje 
się często dominującą metodologię realistyczną i geopolitykę, pomijając niemal zu-
pełnie bardziej nowoczesne nurty naukowe, takie jak konstruktywizm oraz wnioski 
płynące z badań nad społecznością międzynarodową53.

Chiny, choćby ze względu na swój potencjał gospodarczy i demograficzny, już 
są mocarstwem, w dodatku o ugruntowanej politycznie, silnej pozycji w ONZ. Jak 
zauważa B. Królikowski, większość ekspertów jest zgodna, że mamy już dawno 
za sobą moment, kiedy Państwo Środka przekształciło się z potęgi gospodarczej 
w geopolityczną54. Ci sami eksperci są co prawda podzieleni co do opinii na temat, 
kiedy i jaką pozycję zajmą Chiny55, nie ma jednak wątpliwości, że przy zachowa-
niu obecnej dynamiki rozwoju i przemian mają wszelkie szanse trwałego zajęcia co 
najmniej drugiego miejsca w rankingu supermocarstw XXI wieku. Jeszcze trud-
niejsze może być określenie kierunku i charakteru rozwoju chińskiej potęgi. Jest 
to zagadka, na którą tradycyjni realiści i neokonserwatyści, tacy jak R. Kagan, od-

51 Na temat różnych sposobów i metod oceny chińskiej potęgi zob. np. Y. Xuetong, The Rise of  
China and its Power Status, „Chinese Journal of  International Politics” 2006, No 1, s. 5-33.

52 G. Friedman, Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, Warszawa 2009, s. 107 i n.
53 Na problem ten zwraca uwagę G. Wroński, który pokazuje, że analiza Chin odwołująca się 

jedynie do jednego z trzech głównych paradygmatów stosunków międzynarodowych, zwykle 
dominującego za sprawą amerykańskich uczonych podejścia realistycznego, będzie zawsze nie-
pełna. Zob. G. Wroński, Percepcja mocarstwowego statusu Chin w świetle głównych paradygmatów stosunków 
międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe” 2005, nr 1–2, s. 63-81.

54 B. Królikowski, Przyczajony tygrys, „Myśl.pl – pismo społeczno-polityczne”, zima 2009, nr 16, s. 4.
55 Różne, niejednokrotnie dość rozbieżne szacunki na ten temat wahają się od opinii przewi-

dujących prześcignięcie USA przez ChRL w ciągu najbliższej dekady, po bardziej umiarkowane, 
szacujące, że w bliższej perspektywie realne dla Chin jest osiągnięcie około 40–50% potęgi USA, 
a objęcie roli pierwszego supermocarstwa nie ma szans na realizację przed 2050 rokiem; zob. 
G. Wroński, op. cit., s. 67-68.
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powiadają w sposób zdecydowany, przestrzegając przed budowaną systematycznie 
i bez rozgłosu potęgą militarno-geopolityczną, ukrytą za oficjalnym wizerunkiem 
„pokojowego wzrostu” i uśmiechniętą twarzą Hu Jintao. Rzeczywiście, jak prze-
konuje M. Leonard, Chińczycy pieczołowicie, a wręcz obsesyjnie pragną pozostać 
w cieniu, obawiając się, że reszta świata będzie postrzegała rozwój Chin jako zagro-
żenie56. Doszło nawet do tego, że zmieniono język oficjalnej retoryki politycznej, 
unikając odwołań do wzrostu potęgi na rzecz takich eufemizmów, jak „rozwój”57. 
Deng Xiaopingowi, świadomemu słabości i biedy swego kraju w latach osiemdzie-
siątych XX wieku, chodziło najprawdopodobniej przede wszystkim o nieprowa-
dzenie aktywnej polityki zagranicznej i – o ile to możliwe – nieangażowanie się 
w zbędne spory, gdyż celem nadrzędnym miały być dobre stosunki z jak największą 
liczbą państw, przyciągnięcie inwestycji i zabezpieczenie dostaw surowców. Było to 
zgodne z głębszą chińską myślą filozoficzną, sięgającą zaleceń Sun Tzu, jednak nie 
pasowało do realistycznych kryteriów logiki funkcjonowania systemu międzynaro-
dowego według zachodnich, a przede wszystkim amerykańskich myślicieli neokon-
serwatywnych w rodzaju wspomnianego już R. Kagana czy też P. Wolfowitza lub 
J. Mearsheimera58. Uważają oni, że w istocie właściwe znaczenie hasła Deng Xia-
opinga – „tao guang yang hui” („ukrywajcie jasność, dbajcie o ciemność”)59 – należy 
odczytywać w dużo bardziej, przynajmniej z zachodniej perspektywy, bezpośredni 
sposób. Jak bowiem przestrzegają zwolennicy tego poglądu, relatywnie słabe jesz-
cze Chiny próbują odbudować swoją potęgę niemal potajemnie i w rzeczywistości 
kształtują swoją tożsamość na wzór iście dziewiętnastowiecznego mocarstwa, po-
stępując konsekwentnie według starej rzymskiej zasady: si vis pacem para bellum („jeśli 
chcesz pokoju, szykuj się do wojny”)60. Patrząc na ten problem z punktu widzenia 
prawa międzynarodowego, można rzeczywiście odczytać w chińskim podejściu do 
tego porządku prawnego stanowisko raczej konserwatywne i defensywne, odmien-
ne od, jak się wydaje przeważającego na Zachodzie, poglądu o zmianach w kierunku 
modelu „postsuwerennego”. Oto w chińskiej doktrynie prawa międzynarodowego 
dominuje „pięć zasad pokojowej koegzystencji”, które najpełniej zostały wyartyku-
łowane podczas konferencji w Bandung w 1955 roku61. Stanowią one, po pierw-
sze, o wzajemnym ścisłym poszanowaniu integralności terytorialnej i suwerenności, 
zakazie agresji oraz interwencji w wewnętrzne sprawy danego państwa, równości 
i wzajemności korzyści oraz pokojowej koegzystencji62. Można powiedzieć, że nie 

56 Zob. M. Leonard, Zrozumieć Chiny, Warszawa 2009, s. 166 i n.
57 Ibidem.
58 Zob. ibidem, s. 168.
59 Ibidem.
60 G. Wroński, op. cit., s. 64.
61 B. Ahl, op. cit.
62 Ibidem.
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ma w tych poglądach niczego nadzwyczajnego ani też niczego, czego nie można 
by znaleźć w tekście Karty Narodów Zjednoczonych. Jednak zasady suwerenności 
oraz nieingerencji w sprawy wewnętrzne są interpretowane w sposób co najmniej 
klasyczny, jeśli nie ortodoksyjny, co znalazło wielokrotnie swoje odbicie w pozy-
cjach zajmowanych przez Chiny w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczo-
nych, w której kraj ten na ogół wespół z Rosją jest postrzegany jako hamulcowy, 
zwłaszcza ostatnio w kwestii Iranu. Zresztą chińskie władze nie kryją się ze swo-
imi przyjaznymi kontaktami z tym ostatnim oraz innymi kontestatorami lub wręcz 
wrogami zachodnich liberalnych demokracji, jakim jest choćby Wenezuela na czele 
z Hugo Chávezem63. 

Powstaje pytanie, na ile taki obraz Chin jako konserwatywnego, groźnego ancien 
regime’u, będącego w dodatku mocarstwem upokorzonym i w związku z tym rewi-
zjonistycznym, jest uzasadniony, a na ile wynika z niewiedzy oraz projekcji naszych 
zachodnich lęków oraz kryteriów oceny64. Przykładem może być argument odwo-
łujący się do chińskiego autokratycznego systemu rządów oraz formalnie komuni-
stycznego (przynajmniej w warstwie retorycznej) ustroju. „Komunizm” w ustach 
większości zachodnich, a zwłaszcza polskich komentatorów stanowi słowo klucz 
i synonim moralnego i społecznego zła oraz ideologii skazanej na porażkę. Tymcza-
sem konfucjanizm dalece głębiej wydaje się oddziaływać po dziś dzień na chińską 
mentalność. Charakterystycznymi cechami chińskiej metody politycznej są raczej 
pragmatyzm, konsekwencja i cierpliwość, a nie żaden rewolucjonistyczny prozeli-
tyzm. Tradycyjnemu językowi europejskiej filozofii politycznej wydaje się brako-
wać możliwości dla właściwej i trafnej charakterystyki systemu sprawowania władzy 
w Chinach; padają tutaj takie określenia, jak „merytokracja”, „nowoczesna autokra-
cja”, „dyktatura deliberatywna”, czy też porównania do systemu zarządzania mię-
dzynarodową korporacją á la Microsoft65. Wybitny znawca Chin, ks. prof. Adam 
Gawlikowski podziela pogląd, że w istocie reformy Deng Xiaopinga były także 
w sferze polityczno-partycypacyjnej, jak na warunki azjatyckie, niezwykle postępo-
we i przytacza opinię Tony’ego Saicha, iż Chińczycy cieszą się obecnie relatywnie 
największymi swobodami w całych dziejach swego kraju66. Kwestia takiej czy innej 
ideologii jest przede wszystkim kluczem do utrzymania jedności Chin, ale nie celem 

63 W ostatnim czasie mocno zacieśnia się współpraca i wymiana handlowa między Chinami 
a Wenezuelą. Jak donosi Bloomberg, w zamian za zwiększone dostawy ropy na wiosnę tego 
roku ChRL zdecydowała o zainwestowaniu kolejnych 20 miliardów dolarów w Wenezueli. Zob. 
Bloom berg.com, China Lends Venezuela $20 Billion, Secures Oil Supply, http://www.bloomberg.
com/apps/news?pid=20601110&sid=atNhS5A6tTY4 (data dostępu: 19.04.2010).

64 Zob. P. Benken, Azjatycka piaskownica, „Myśl.pl – pismo społeczno-polityczne”, zima 2009, 
nr 16, s. 14.

65 B. Królikowski, op. cit., s. 7.
66 A. Gawlikowski, Ankieta Myśl.pl, „Myśl.pl – pismo społeczno-polityczne”, zima 2009, nr 16, s. 9.
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samym w sobie, jeśli wierzyć w przypisywane Deng Xiaopingowi słowa, że „nieważ-
ne czy kot jest czarny, czy biały, byleby łapał myszy”67. 

Na tym tle Chiny próbują także poprawić swój wizerunek na arenie między-
narodowej, z czym wiąże się drugie, liberalne i bardziej optymistyczne stanowisko 
w debacie na temat natury wschodzącej chińskiej mocarstwowości. Badacze, tacy 
jak F. Zakaria68, biorą za dobrą monetę dostrzegalną w ostatnich latach afirmację 
przez Pekin tzw. miękkiej siły oddziaływania (soft power) w miejsce tradycyjnej mo-
carstwowej polityki opartej na twardej sile (hard power) militarnej i geostrategicznej. 
Chińscy przywódcy, zbadawszy źródła potęgi USA, promują wizerunek Chin jako 
wyrozumiałego i pomocnego mocarstwa, które stoi na straży rozwoju gospodar-
czego i suwerenności, hojnie udziela zagranicznej pomocy biednym państwom oraz 
promuje pokój i postęp, nie narzucając przy tym nikomu żadnych wstępnych wa-
runków politycznych, jak czyni to Zachód, a wręcz promuje politykę pierwszeństwa 
reform gospodarczych przed politycznymi69. Europa, sama uważająca się za cywi-
lizację, a być może nawet mocarstwo ponowoczesne, co do zasady z optymizmem 
i z życzliwością przyjmuje te tendencje w chińskiej polityce zagranicznej70, wyjąwszy 
być może niektóre jej specyficzne treści aksjologiczne. Projekcja miękkiej siły, zna-
nej w Państwie Środka jako ruan quanli71, ma być w istocie głęboko zakorzeniona 
w chińskiej konfucjańsko-taoistycznej kulturze. Zapomina się bowiem, że Chiny 
nie tyle stały się mocarstwem ostatnio, ile były nim przez większość swojej historii, 
jak zostało to przedstawione powyżej. W dodatku jako jedyna cywilizacja dyspo-
nują w sposób tak bezpośredni unikatową ciągłością owej kultury mocarstwowej, 
począwszy od czasów starożytnych. Jeśli oprzeć się na owych korzeniach, będąc 
zarazem świadomym niebezpieczeństwa tkwiącego w szkicowaniu zbyt daleko się-
gających w przeszłość analogii, mimo wszystko można pokusić się o próbę uku-
cia ogólnych prawideł kształtujących chińską mentalność polityczną w odniesieniu 
do reszty świata. Poza krótkimi okresami w swojej historii Chiny nie przejawiały 
na ogół ambicji bezpośrednio ekspansjonistycznych72, wybierając raczej w duchu 
konfucjańskim rolę „miękkiego imperium” cywilizacyjno-handlowego. Mimo po-
siadania ogromnych możliwości technologicznych i logistycznych, izolacjonistyczne 
Chiny zarzuciły politykę rozwoju morskiej ekspansji i rozbudowy floty, której po-
tężne ekspedycje oceaniczne były krótkim, aczkolwiek bardzo obiecującym epizo-

67 G. Wroński, op. cit., s. 80.
68 F. Zakaria, Koniec hegemonii Ameryki, Warszawa 2009.
69 Zob. M. Leonard, op. cit., s. 176-185.
70 Zob. na ten temat ostatnio J. Szczudlik-Tatar, Państwo Środka: soft power w polityce zagranicznej 

Chin, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2010, t. 10, nr 2 (54).
71 M. Leonard, op. cit., s. 177.
72 Fakt ten przyznaje nawet G. Friedman, op. cit., s. 108-109.
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dem w pierwszych trzech dekadach XV stulecia73. W przeciwieństwie do większości 
potęg śródziemnomorskich, a następnie europejskich, przez większość swojej histo-
rii Chiny koncentrowały się na rozwoju wewnętrznym i wybierały zwykle politykę 
defensywną tylekroć, ilekroć pozwalał na to pragmatyzm oraz bilans zysków i strat, 
czego Wielki Mur jest najznamienitszym symbolem. Warto też pamiętać, że Chiny 
stanowiły przez znakomitą część swojej historii czynnik co prawda hierarchizujący 
stosunki we wschodniej Azji, ale przede wszystkim stabilizujący.

Naturalnie właściwości systemu międzynarodowego, czy może raczej globalnej 
społeczności międzynarodowej, w jakiej całkiem niedawno przebudził się chiński 
olbrzym, są w sensie jakościowym drastycznie różne od otoczenia, w jakim przez 
tysiące lat funkcjonowało Państwo Środka. Nie jest możliwe obecnie, jak się wyda-
je, replikowanie systemu sino-centrycznego nawet regionalnie w Azji Południowo- 
-Wschodniej, gdzie poza Japonią oczywistą przeciwwagę dla chińskiego potencjału 
stanowią szerokie wpływy i potęga morska USA. Dość wspomnieć o niezwykle 
skomplikowanej i mającej poważne konsekwencje dla regionu, ale także tożsamości 
samych Chin, kwestii Tajwanu, który jest pierwszym i najpoważniejszym pytaniem 
dla nowej mocarstwowej polityki Chin, a którego omówienie zdecydowanie prze-
kracza ramy dokonywanych w tym miejscu krótkich rozważań. Niewątpliwie nomen 
omen Państwo Środka nie zajmuje już, a może jeszcze, centrum światowej geopolity-
ki, choć ów strategiczny środek ciężkości najprawdopodobniej na dłużej przesunął 
się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad z Atlantyku na Pacyfik. W obliczu tych 
zmian Chiny w zadziwiająco szybki i pragmatyczny sposób dostosowują się do no-
wej sytuacji i z dużym sukcesem zajmują ważne miejsce w nowej, globalnej społecz-
ności międzynarodowej. Mało tego, wydają się ją afirmować i mimo wspomnianego 
już generalnego konserwatyzmu w podejściu do prawa międzynarodowego z po-
wodzeniem włączają się w struktury instytucjonalne tejże społeczności oraz starają 
się wprowadzić nową jakość w jej warstwę aksjologiczną. Przejawia się to przede 
wszystkim w akcesji Chin do wielu ważnych międzynarodowych traktatów oraz or-
ganizacji międzynarodowych, jednak głównie z zakresu współpracy gospodarczej 
i handlowej (WTO, WIPO) oraz ochrony środowiska (między innymi ratyfikowano 
Protokół z Kioto)74. Nawet w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Chiny próbują mimo 
wszystko przedstawiać się jako odpowiedzialny członek społeczności międzynaro-
dowej, uczestniczą w misjach pokojowych75, a nawet pod pewnymi warunkami są 

73 Zob. K. Seitz, op. cit., s. 15-21; por. G. Menzies, 1421. Rok, w którym Chińczycy odkryli Amerykę 
i opłynęli świat, Warszawa 2002.

74 B. Ahl, op. cit.
75 Chiny włączyły się ostatnio w działania misji ONZ w Sudanie – United Nations Mission in 

the Sudan (UNMIS), zob. http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmis/facts.shtml; 
Zaangażowanie ChRL w tym zakresie rośnie i dostarcza ona swój personel także dla kilku in-
nych ważnych misji ONZ, takich jak choćby MONUC (DR Kongo), UNMIL (Liberia) czy też 
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gotowe popierać takie decyzje, jak interwencja humanitarna w Timorze Wschod-
nim. Chiny mogą też w znacznym stopniu oddziaływać jako ważne źródło war-
tości istotnych dla współtworzenia owej globalnej społeczności międzynarodowej. 
W tym zakresie mamy do czynienia choćby z niezwykle ciekawą koncepcją harmo-
nijnego społeczeństwa (hejie shehui) autorstwa Hu Jintao, który stara się promować 
neokonfucjańskie wartości uczciwości, poczucia jedności, bliższych relacji władzy 
ze społeczeństwem, a nawet oparcie tego ostatniego na rządach prawa, demokracji, 
sprawiedliwości, a zarazem na spokoju, porządku i harmonii z przyrodą. Czas poka-
że, na ile chińskie doktryny przenikną do aksjologii społeczności międzynarodowej 
i umocnią w ten sposób jej globalny fundament, zrywając ostatecznie z wciąż trady-
cyjnym w jej tożsamości europocentryzmem. 

Powstaje naturalnie pytanie, czy powyższe oznacza, że Chiny rzeczywiście do-
określą się w XXI wieku jako odpowiedzialne, przewidywalne i stabilne mocarstwo, 
ważny członek społeczności międzynarodowej, działając na rzecz zachowania jej 
tradycyjnego pluralizmu strategiczno-politycznego, czy też podejmą w końcu pró-
bę zasadniczej dominacji stosunków międzynarodowych i budowy dużo silniejszej 
niż dzisiaj hegemonii aksjologicznej, gospodarczej i politycznej jednego państwa, 
hierarchizując system na wzór tradycyjnego modelu konfucjańskiego? Z pewnością 
mają ku temu ambicje, a jak pokazuje powyższa analiza historyczna, także ugrun-
towaną, wpisaną w swoją tożsamość tradycję. Jeśli jednak wierzyć konstruktywi-
stycznym teoriom stosunków międzynarodowych z jednej i niepozytywistycznym 
teoriom prawa z drugiej strony, to na tej bądź co bądź długiej jeszcze drodze Chiny 
może spotkać większe zróżnicowanie interesów, wartości, a nawet tożsamości niż 
by tego chciały i niż mogłoby się to dzisiaj komukolwiek wydawać prawdopodobne. 
Zmiany te mogą wynikać z otwarcia na dzisiejszą społeczność międzynarodową, 
z której do Chin płyną nie tylko korzyści gospodarcze, ale także nowe idee i trady-
cje znacznie szerszym strumieniem niż w epoce dynastii Tang. Nie zmienią one, co 
prawda, najpewniej chińskich ambicji mocarstwowych jako takich ani przekonania 
o własnej wyjątkowości, mogą jednak poważnie zaważyć na sposobie ich realizacji. 
Jest to tym bardziej prawdopodobne, że odnalezienie swojego miejsca w ramach 
szerszej społeczności międzynarodowej jest rozwiązaniem na chwilę obecną najbar-
dziej dla Chin pragmatycznym, ponieważ póki co nie mogą, a wręcz nie chcą z róż-
nych względów zająć miejsca Stanów Zjednoczonych, woląc w zamian stosować 
taktykę „przyczajonego tygrysa”, unikając tym samym dość skutecznie współodpo-
wiedzialności za porządek międzynarodowy i wykorzystując jednocześnie na różne 
subtelne sposoby amerykańską hegemonię dla realizacji własnych celów. Współ-

UNIFIL (Liban); zob. B. Gill, Chin-Hao Huang, China’s Expanding Peacekeeping role: Its significance 
and the policy implications, „SIPRI Policy Brief ”, Stockholm International Peace Research Institute, 
luty 2009, s. 1-7. 
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czesna społeczność międzynarodowa sprzyja tym samym co do zasady chińskim 
interesom i wbrew pozorom nie jest do końca obcym dla nich kulturowo elemen-
tem; w każdym razie taki układ stosunków międzynarodowych był w historii cywi-
lizacji chińskiej nie rzadszy niż dla cywilizacji europejskiej doświadczenie greckiej 
polis czy też włoskiego stato. Niewykluczone, że w odpowiednim momencie Chiny 
staną do otwartej rywalizacji i, czując się wystarczająco mocne, spróbują ustano-
wienia pewnego zmodyfikowanego wariantu globalnego sino-centryzmu; na razie 
jednak, zwłaszcza wobec konkurencyjnych ambicji choćby Indii czy Rosji, jest to 
perspektywa dość odległa. Tymczasem Europa, a wraz z nią Polska, powinna mniej 
wagi przywiązywać do częściowo tylko prawdziwej, jednobiegunowej wizji geopoli-
tycznej świata, a przede wszystkim porzucić zbyt ciasny kulturalny europocentryzm 
i dostrzec korzyści płynące z obecności Chin w społeczności międzynarodowej. 
Nade wszystko jednak warto podjąć próbę zrozumienia tego niezwykle ciekawego 
i tajemniczego państwa o wyjątkowo bogatej kulturze, niezwykłej tradycji i fascynu-
jącym dorobku intelektualnym.

Summary

Sino-centered international SyStem

The article constitute an element of  discussion on contemporary position of  China and 
prognosis concerning growth of  imperial position of  the Middle Kingdom in the twenty 
first century. Moreover, the author makes an attempt to answer a question about the style of  
changes and how does China envisage a target image of  contemporary international society. 
To answer these questions, it is necessary to include historical perspective and a role that 
terms like international system and international society play in Chinese tradition.

The article sheds some light on history of  international system in China which goes back 
to about half  of  the second millennium B.C. The author presents periods of  ruling of  par-
ticular dynasties together with their achievements. The apogee of  civilization development 
China reached during ruling of  Song dynasty (960–1279). Remarkable achievements of  this 
dynasty were being continued by Ming dynasty and resulted in creation of  civilization centre 
of  this part of  world. Egocentric vision of  world was created in Chinese consciousness – 
China as the Middle Kingdom was perceived by its inhabitants as a centre of  civilization 
and all other countries were considered to be barbarians. Chinese people didn’t distinguish 
between “internal” and “external” domain, so leaders of  other countries were supposed to 
pay tribute and dues to the emperor as the ruler of  whole world. Despite China presented 
such a vision of  world, even countries that were outside sphere of  Chinese impact found it 
beneficial to participate in sino-centered system. In the last years of  Ming dynasty (second 
half  of  the sixteenth century – first half  of  the seventeenth century) sino-centered system 
began to collapse. It was caused by economic problems, external anxieties and wars. The 
next part of  the article contains analysis of  situation in China since returning to interna-
tional society in 1979. The article turns attention to constant growth of  Chinese power and 
reaction it provokes among world hegemony.
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roSyJSko-chińSkie relacJe w pierwSzeJ dekadzie  
XXi wieku – SąSiedzka wSpółpraca  

czy StrateGiczne partnerStwo? 

Nastanie nowego tysiąclecia zapoczątkowało nowy wymiar we wzajemnych rela-
cjach rosyjsko-chińskich. Pierwsza dekada XXI wieku w Federacji Rosyjskiej okazała 
się okresem zmian zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Dynamika 
relacji na międzynarodowej scenie politycznej wywołała szybką reakcję prezydenta 
Władimira Putina, który, zatwierdzając w 2000 roku Koncepcję polityki zagranicz-
nej Federacji Rosyjskiej1, określił hierarchię celów oraz nowe uwarunkowania dzia-
łalności Rosji w globalnym świecie. W wyszczególnionych obszarach oddziaływania 
znalazł się, obok Europy i Stanów Zjednoczonych, także region Azji i Pacyfiku. 
To sygnalizowało, że nowe rosyjskie władze zdają sobie sprawę, jak istotna jest 
obecność w tej części globu. Jak dowodzą badania przeprowadzone przez eksper-
tów z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie, 
ostatnie dziesięć lat bilateralnych stosunków to czas wzmożonej aktywności obu 
sąsiadów. Przytoczone dane ukazują, że w 2000 roku relacje rosyjsko-chińskie były 
oceniane przez chińskich naukowców na 5,5 punkta w dziewięciostopniowej skali, 
natomiast w 2008 roku już na poziomie 8 punktów, co oznacza wzrost o 2,5 punkta 
w ciągu ośmiu lat2. 

Bliskość geograficzna przejawiająca się układem wspólnej granicy Federacji Ro-
syjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej spowodowała, że współczesne wzajemne 
stosunki nabrały dużego znaczenia geostrategicznego. Wymieniając czynniki zbliża-
jące, należy wspomnieć o historycznych tradycjach i wspólnych interesach regional-
nych. Rosyjskie i chińskie władze, hołdując zasadzie jedności i integralności teryto-
rialnej państwa, popierają swoje wzajemne działania w kwestii Tajwanu i Republiki 
Czeczeńskiej. Biorąc pod uwagę podstawowe atrybuty państwowości – terytorium 

1 Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, „Dokumenty OSW”, 11 sierpnia 2000 r.
2 V. Portyakov, Russian-Chinese Relations: Current Trends and Future Prospects, „Russian Analytical 

Digest” 2010, No 73, s. 2. 
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i ludność, można stwierdzić, że są to dwie potęgi znacząco wpływające na kształt 
stosunków międzynarodowych w wymiarze kontynentalnym i światowym. 

W okresie rządów W. Putina relacje z Chinami były sukcesywnie i konsekwent-
nie rozwijane, co było podyktowane zwiększoną aktywnością Federacji Rosyjskiej na 
kontynencie azjatyckim. Chińska Republika Ludowa była postrzegana jako wzras-
tająca potęga gospodarcza – podmiot stosunków międzynarodowych mający stać 
się jednym z fundamentów koncepcji wielobiegunowości3. Jednocześnie Rosji zale-
żało na rozbudowie swojej pozycji handlowej w Państwie Środka, dokąd mogłaby 
eksportować swoje towary wysoko przetworzone4. Natomiast rozwijająca się chiń-
ska gospodarka postrzegała Federację Rosyjską głównie jako dostawcę surowców, 
w szczególności nośników energii – ropy naftowej i gazu ziemnego5.

Do pierwszego spotkania W. Putina i Jiang Zemina doszło podczas oficjalnej 
wizyty rosyjskiego prezydenta w Pekinie. Rezultatem trzydniowych rozmów były 
dwa dokumenty: Deklaracja Pekińska6 podpisana 18 lipca 2000 roku oraz Wspólne 
oświadczenie Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej o obronie prze-
ciwrakietowej. W pierwszym z nich uznano rozwój dotychczasowych bilateralnych 
stosunków za właściwą drogę do budowy nowego sprawiedliwego porządku świa-
towego. Przywódcy obu krajów opowiedzieli się przeciw hegemonii i polityce siło-
wej w stosunkach międzynarodowych. Wyrazili też aprobatę dla koncepcji świata 
wielobiegunowego, której gwarantem byłoby współdziałanie w ramach Rady Bez-
pieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ważnym postulatem zawar-
tym w deklaracji był sprzeciw wobec suwerenności Tajwanu. Prezydent W. Putin 
w swoim stanowisku zapewnił o wsparciu zasady jednych Chin i zadeklarował, że 
Federacja Rosyjska nie będzie utrzymywać relacji handlowych z Republiką Chińską 
(Tajwan). Jednocześnie obaj przywódcy w reakcji na plany budowy amerykańskiej 
tarczy obrony przeciwrakietowej podpisali wspólne oświadczenie, w którym za-
grozili Stanom Zjednoczonym poważnymi konsekwencjami w momencie realizacji 
tego przedsięwzięcia. Argumentując swoje stanowisko, podkreślali, że amerykańska 
administracja, podejmując temat budowy tarczy, przyczynia się do naruszenia mię-
dzynarodowego bezpieczeństwa, które może rozpocząć nowy wyścig zbrojeń7. 

3 Szerzej zob. M. Menkiszak, Rosyjskie wizje pozimnowojennego porządku międzynarodowego, [w:] Po-
rządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005, s. 287.

4 Szerzej zob. M. Kaczmarski, Rosja na rozdrożu, Warszawa 2006, s. 121.
5 Szerzej zob. M. Menkiszak, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Azji po 11 września, „Stosunki 

Międzynarodowe” styczeń–marzec 2002, Warszawa, s. 83.
6 Beijing Declaration by the People’s Republic of  China and the Russian Federation, Oficjalna witry-

na internetowa Biblioteki ONZ, źródło: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N00/605/59/PDF/N00605 59.pdf?OpenElement (data dostępu: 8.09.2008).

7 Joint statement by the President of  the People’s Republic of  China and the Russian Federation on Anti- 
-Missile Defense, Oficjalna witryna internetowa Global Security.org, źródło: http://www.globalse-
curity.org/space/library/news/2000/bmd-000718a.htm (data dostępu: 8.09.2008).
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Aktywizowanie dyplomatycznych stosunków rosyjsko-chińskich nie odbywało 
się tylko w ramach dwustronnych spotkań. Dlatego istotnym z punktu widzenia 
wzajemnych relacji w regionie wydarzeniem było powołanie do życia Szanghajskiej 
Organizacji Współpracy. W podpisanym w dniu 15 czerwca 2001 roku dokumen-
cie erekcyjnym przedstawiciele państw założycielskich (Chin, Rosji, Kazachstanu, 
Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu) sprecyzowali główne cele i zadania oparte 
na haśle: „bezpieczeństwo przez współpracę”8. Zdaniem rządów Rosji i Chin prze-
kształcenie forum dyskusyjnego w pełnoprawną organizację miało gwarantować 
zasadę multilateralizmu jako fundamentu ładu międzynarodowego9. Jednocześnie 
organizacja miała przyczynić się do tonowania rywalizacji politycznej obu państw 
w regionie.

W celu zacieśnienia współpracy na linii Moskwa – Pekin 16 lipca 2001 roku do 
Rosji przybył z wizytą przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Jiang Zemin. 
Podczas konsultacji podjęto temat stosunków rosyjsko-chińskich w kontekście ów-
czesnej sytuacji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch regio-
nów – Bałkanów i Bliskiego Wschodu. Podczas wizyty podpisano Układ o dobro-
sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy między Federacją Rosyjską i Chińską Republiką 
Ludową10. Układ ten położył podwaliny pod wzajemne relacje w sferze politycznej 
i gospodarczej, którym miało towarzyszyć hasło: „przyjaciele na zawsze i nigdy 
więcej wrogowie”. Aktywne działania dyplomatyczne zaowocowały jeszcze jednym 
spotkaniem, choć na niższym szczeblu. Z oficjalną wizytą do Moskwy przyjechał 
premier Chińskiej Republiki Ludowej Zhu Rongji, a jego negocjacje dotyczyły 
przede wszystkim kwestii współpracy gospodarczej, między innymi zakupu rosyj-
skich samolotów pasażerskich i określenia szczegółów budowy rurociągu z Rosji do 
Chin na trasie Angarsk – Daqing11.

Wizyta chińskiego przedstawiciela rządu zbiegła się z atakami terrorystycznymi 
z 11 września w Stanach Zjednoczonych. Kreml bardzo szybko zademonstrował 
solidarność i zadeklarował współpracę w zwalczaniu międzynarodowego terro-
ryzmu. W następstwie nastąpił zwrot w stronę polityki prozachodniej, a jej klu-
czowym założeniem stało się odstąpienie od wizji rosyjskiej polityki zagranicznej 
w skali globalnej. Pociągnęło to za sobą negatywne konsekwencje w sferze ideolo-

8 V. Putin’s Statement on the Results of  the Shanghai Forum Summit, Oficjalna witryna Prezydenta 
Federacji Rosyjskiej, źródło: http://www.kremlin.ru/eng/text/speeches/2001/06/15/0001_ty-
pe82914type82915_142776. shtml (data dostępu: 5.09.2008).

9 Szerzej zob. P. Milewski, Polityka ChRL wobec Azji Centralnej i udział Chin w Szanghajskiej Orga-
nizacji Współpracy (SOW), „Azja–Pacyfik” 2003, nr 6, s. 129.

10 Moscow Joint Statement of  the Heads of  State of  Russia and China, Oficjalna witryna internetowa 
Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, źródło: http://www3.itu.int/MISSIONS/Russia/
Bull/2001/31-1907B.htm (data dostępu: 8.09.2008).

11 Szerzej zob. Rocznik strategiczny 2001/2002, Warszawa 2001, s. 363. 
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gicznej stosunków rosyjsko-chińskich, ponieważ przestało istnieć dość ważne ich 
spoiwo – antyamerykanizm12. 

Chińskie władze, bacznie obserwując działania uczestników systemu między-
narodowego i tworzenie koalicji do walki z terroryzmem, wyraziły swój niepokój 
wobec decyzji, jaką podjął Kreml w sprawie amerykańskiej obecności w Azji Środ-
kowej. Zgodnie z chińskim stanowiskiem nowa równowaga wpłynęła poniekąd na 
przeniesienie bezpośrednich dyplomatycznych negocjacji na grunt współdziałania 
w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Okazję do kolejnych rozmów na 
temat korelacji działań Władimir Putin i Jiang Zemin mieli podczas szczytu organi-
zacji, odbywającego się na początku lipca 2002 roku w Sankt Petersburgu. Wszystkie 
państwa założycielskie miały świadomość, że potencjał rozwoju stosunków gospo-
darczych jest ogromny, dlatego podczas tego szczytu kontynuowały instytucjonali-
zację struktury organizacyjnej13.

W tym samym roku jesienią w Państwie Środka doszło do zmiany na szczycie 
władzy. Hu Jintao zastąpił urzędującego już trzynaście lat na stanowisku sekretarza 
Partii Komunistycznej Jiang Zemina. W opinii M. Kaczmarskiego nowy przywódca 
chiński był wyzwaniem dla Kremla, bo w przeciwieństwie do swoich poprzedników 
nie miał żadnych związków z Rosją14. Pomimo zbliżenia rosyjsko-amerykańskiego 
pod koniec roku do Pekinu ponownie przyjechał W. Putin na spotkanie zorgani-
zowane z nowymi władzami. Jednocześnie chińskie kierownictwo od samego po-
czątku intensywnie pracowało na rzecz kreowania aktywnej polityki zagranicznej. 
Wyraźnym znakiem podkreślającym rangę stosunków rosyjsko-chińskich był wy-
bór Moskwy na miejsce pierwszej wizyty zagranicznej nowo mianowanego (marzec 
2003) przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, która miała miejsce w maju 
2003 roku. Można przypuszczać, że o takiej decyzji przesądziły również aspekty 
ekonomiczne, gdyż ustawiczny chiński rozwój gospodarczy wymagał intensywnego 
poszukiwania nowych źródeł zaopatrzenia w paliwa kopalne, w które Rosja jest 
zasobna.

Przywódcy obu państw podczas tego spotkania dostrzegli olbrzymi potencjał 
współpracy w zakresie energii. Rosyjski prezydent zaznaczył, że chińską alternaty-
wą mogą okazać się złoża syberyjskie i podtrzymał propozycję budowy rurociągu 
do Chin, ale zaproponował odmienną trasę – Angarsk – Nachodka15. Jednocześ-
nie podkreślił istotę współpracy na rzecz rozwijania energii jądrowej (elektrownia 

12 Szerzej zob. M. Kaczmarski, Rosja..., s. 49.
13 Rocznik strategiczny 2002/2003, Warszawa 2003, s. 226.
14 M. Kaczmarski, Azjatycka alternatywa? Rosyjskie perspektywy uczynienia z Azji alternatywy dla sto-

sunków z Zachodem, Warszawa 2008, s. 9.
15 Szerzej zob. E. Wyciszkiewicz, Perspektywy współpracy energetycznej w regionie Azji Północno- 

-Wschodniej, „Materiały Studyjne PISM” 2006, nr 2, s. 15-18.
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w Tanwan) oraz energii wodnej16. Analizując rozbieżności w działaniach rosyjskiej 
władzy oraz brak zdecydowanej decyzji co do przebiegu trasy rurociągu, można 
stwierdzić, że był to element politycznej gry Kremla, który miał umocnić rosyjską 
pozycję w regionie i sprawnie modelować stosunki na linii Moskwa–Pekin a Mos-
kwa–Tokio.

Przełomowym wydarzeniem w historii bilateralnych stosunków rosyjsko-chiń-
skich był fakt uregulowania kwestii granicy, które nastąpiło podczas wizyty W. Pu-
tina w Chinach w 2004 roku. Rosyjski prezydent, podpisując wiele porozumień 
w sprawie nowej, mierzącej 3400 km granicy rosyjsko-chińskiej, zamknął kolejny 
rozdział w dziejach swojego kraju. Tę polityczną decyzję uzasadniał faktem, że 
w zamian Federacja Rosyjska uzyska możliwość udziału w przyszłych projektach 
inwestycyjnych i lukratywnych kontraktach17, które rozwijającemu się gospodarczo 
państwu są bardzo potrzebne. 

Kolorowe rewolucje w obszarze bliskiej zagranicy, a także fiasko budowy dob-
rych relacji z Waszyngtonem przyczyniły się do ponownego wzmocnienia sto-
sunków rosyjsko-chińskich na różnych płaszczyznach. Przykładem wzmożonej 
współpracy wojskowej były wspólne manewry wojskowe opatrzone kryptonimem 
„Misja Pokojowa 2005”, odbywające się w dniach 18–25 sierpnia 2005 roku na 
terytorium chińskim. Scenariusz działań wojskowych zakładał operację desantową 
w państwie ościennym, zorganizowaną za zgodą zagrożonego kraju i Organizacji 
Narodów Zjednoczonych18. Zdaniem obserwatorów regionalnej sceny politycznej 
działania te miały charakter demonstracji politycznej skierowanej pod adresem Taj-
wanu i Stanów Zjednoczonych. Owe ćwiczenia wojskowe przypieczętowały podpi-
saną wcześ niej w Moskwie deklarację o ładzie międzynarodowym, w której przed-
stawiono podejście Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej do polityki 
międzynarodowej, podkreślając, jak ważne jest, aby oba państwa działały w ramach 
dobrosąsiedzkich relacji19. 

Dobra koniunktura surowcowa na światowych rynkach umożliwiała Rosji coraz 
mocniejsze akcentowanie swoich politycznych decyzji. Podczas swojej wizyty w Chi-
nach w 2006 roku rosyjski prezydent podpisał porozumienie w sprawie znacznych 

16 Joint News Conference with President Hu Jintao of  China, Oficjalna witryna Prezydenta Federacji 
Rosyjskiej, źródło: http://www.president.kremlin.ru/eng/text/speeches/2003/05/27/0003_ty-
pe82914type82915_46326.shtml (data dostępu: 7.09.2008).

17 Press Statement after the Signing of  Russian-Chinese Documents, Oficjalna witryna Prezydenta Federa-
cji Rosyjskiej, źródło: http://www.president.kremlin.ru/eng/text/speeches/2004/10/14/1328_
type82914type82915 _78017.shtml (data dostępu: 7.09.2008).

18 Rocznik strategiczny 2005/2006, Warszawa 2006, s. 293 i n.
19 Press Statement after Russian-Chinese Talks, Oficjalna witryna Prezydenta Federacji Rosyjskiej, 

źródło http://www.president.kremlin.ru/eng/text/speeches/2005/07/01/1856_type82914ty-
pe82915_90720.shtml (data dostępu: 7.09.2008).
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dostaw gazu do Chińskiej Republiki Ludowej20. Bardzo dobrze zobrazował rosyj-
ską politykę zagraniczną W. Christienko, minister przemysłu i energetyki w rządzie 
M. Fradkowa, a później W. Zubkowa: „Nasz cel – stworzyć taką potrzebną światu 
konstrukcję, która nie mogłaby funkcjonować bez Rosji i sojuszy z jej uczestnic-
twem”21. Mając na uwadze wypowiedź rosyjskiego ministra przemysłu i energetyki, 
można wyrazić przekonanie, że celem, który przyświecał W. Putinowi w 2006 roku, 
było uzmysłowienie społeczności międzynarodowej, że Federacja Rosyjska stała się 
poważnym uczestnikiem globalnych zależności i nie ma mowy o ustępstwach, jeżeli 
zagrożona zostanie jej pozycja światowego energetycznego przywódcy. 

W ostatnim roku urzędowania rosyjskiej głowy państwa z oficjalną wizytą 
w dniach 26–28 marca przebywał przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej 
Hu Jintao. Spotkania najwyższych władz zaowocowały podpisaniem Wspólnej De-
klaracji oraz kilkudziesięciu kontraktów gospodarczych. W tekście deklaracji, mię-
dzy innymi, wyrażono konieczność pokojowego rozwiązania kryzysu wobec ambi-
cji nuklearnych irańskich władz, wyraźnie sprzeciwiono się militaryzacji kosmosu, 
a także podkreślono, jak istotne jest poszanowanie „unikalnej historii i kulturo-
wej tradycji” pielęgnowanej przez państwa Azji Centralnej22. Jednocześnie wyniki 
rozmów ujawniły rozbieżności w sferze politycznej, ponieważ Kreml nie uzyskał 
chińskiego wsparcia w potępieniu planów prawnego usankcjonowania niepodle-
głości Kosowa oraz sprzeciwu wobec instalacji amerykańskiego systemu obrony 
przeciwrakietowej.

W okresie wakacyjnym (16 sierpnia 2007 roku) w Biszkeku doszło do spotkania 
liderów państw członkowskich Szanghajskiej Organizacji Współpracy23, co po raz 
kolejny umożliwiło wymianę poglądów i sankcjonowanie relacji rosyjsko-chińskich. 
Szczyt, mimo podpisanych dokumentów i ideologicznego sukcesu, kolejny raz pod-
kreślił różnicę na linii Moskwa–Pekin w wizji, jaka miałaby przyświecać rozwojowi 
tej organizacji. 

W trakcie trwania rosyjskiej parlamentarnej kampanii wyborczej z oficjalną wi-
zytą w Moskwie w dniach 5–6 listopada 2007 roku przebywał premier Chińskiej 
Republiki Ludowej Wen Jiabao24, oficjalnie przyjęty przez W. Putina. Głównym te-

20 Meeting with Russian Journalists Following the Ceremonial Signing of  Russian-Chinese Documents, Ofi-
cjalna witryna Prezydenta Federacji Rosyjskiej, źródło: http://www.president.kremlin.ru/eng/
text/speeches/2006/03/21/1924_type82915_103429.shtml (data dostępu: 7.09.2008).

21 Cyt. za: J. Ćwiek-Karpowicz, Rosyjscy politycy i eksperci wobec UE za prezydentury W. Putina, 
„Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2005, nr 2(12), s. 143. 

22 M. Kaczmarski, Wizyta przewodniczącego ChRL Hu Jintao w Rosji, „Tydzień na Wschodzie” 
2007, nr 5, s. 7.

23 Bishkek Declaration of  the Heads of  the Member States of  the Shanghai Cooperation Organisation, 
Oficjalna witryna Szanghajskiej Organizacji Współpracy, źródło: http://www.sectsco.org/EN/
show.asp?id=92 (data dostępu: 9.06.2010).

24 Wizyta premier Chin w Moskwie (art. red.), „Tydzień na Wschodzie” 2007, nr 28, s. 8.
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matem spotkania z rosyjskim premierem W. Zubkowem były dwustronne stosunki 
gospodarcze, określające wymiar współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej czy 
naukowo-technicznej. 

Koniec drugiej kadencji rządów rosyjskiego prezydenta nie wniósł niczego no-
wego we wzajemne relacje rosyjsko-chińskie. Mimo deklaracji, że ówczesne stosun-
ki bilateralne są najlepsze w historii współczesnej Rosji, wiele problematycznych 
kwestii pozostało nierozwiązanych. 

Początek 2008 roku w Federacji Rosyjskiej został mocno zdominowany przez 
wybory prezydenckie, które odbyły się w marcu, a na stanowisku głowy państwa 
W. Putina zastąpił Dymitr Miedwiediew. Sukcesja była jednak tylko formalnym prze-
kazaniem uprawnień nowemu prezydentowi, ponieważ rolę głównego decydenta 
w elicie rządzącej, przynajmniej w pierwszym okresie rządów, zachował poprzednik. 
Wyznaczenie następcy nie zakłóciło stabilności politycznej, a tylko wzmocniło per-
sonalizację władzy w Rosji. Chińska elita polityczna z zadowoleniem przyjęła efekt 
rosyjskiej transformacji prezydenckiej, ponieważ D. Miedwiediew, pełniąc obowiąz-
ki pierwszego wicepremiera, zrealizował w latach 2006–2007 dwa projekty – Rok 
Rosyjski w Chińskiej Republice Ludowej i Rok Chiński w Federacji Rosyjskiej. 

Pierwszym poważnym kontaktem na linii Moskwa–Pekin, tuż po oficjalnym za-
przysiężeniu nowego prezydenta, były zorganizowane w połowie maja 2008 roku 
w Jekaterynburgu rozmowy na szczeblu ministrów spraw zagranicznych Rosji, In-
dii i Chin, a także w ramach tzw. Grupy BRIC25. Władze rosyjskie wykorzystały 
okazję, aby zaprezentować swój potencjał współpracy z państwami niezachodnimi, 
jak również do zbudowania wspólnego stanowiska w kwestii Kosowa i ówczesnej 
sytuacji w Afganistanie.

Kierunek pierwszej delegacji zagranicznej, nie uwzględniając krajów Wspólnoty 
Niepodległych Państw, spotkał się z dużym zadowoleniem chińskich władz, ponie-
waż D. Miedwiediew wybrał właśnie Państwo Środka. Rosyjski prezydent, wizytując 
Pekin (22–24 maja 2008), spotkał się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Lu-
dowej Hu Jintao, a rozmowy zaowocowały podpisaniem wielu dokumentów, wśród 
których znalazła się wspólna deklaracja dotycząca kwestii międzynarodowych26. Po-
dróż miała przede wszystkim wymiar symboliczny i podkreślała, że Chiny są trak-
towane przez Kreml jako istotny partner polityczny, a nowy prezydent nie zamierza 
przekreślić dotychczasowych relacji rosyjsko-chińskich. Warto też zauważyć, że tym 
posunięciem Moskwa zaakcentowała wielosektorowość swojej polityki zagranicznej 
i wzmocniła znaczenie kierunku euroazjatyckiego.

25 Ministrowie spraw zagranicznych Chin, Indii i Brazylii w Rosji (art. red.), „Tydzień na Wschodzie” 
2008, nr 18(52), s. 13. 

26 M. Kaczmarski, Pierwsza podróż zagraniczna prezydenta Miedwiediewa, „Tydzień na Wschodzie” 
2008, nr 18(52), s. 2-3. 
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Kontynuując tradycję regularnych spotkań podtrzymujących wzajemne relacje, 
władze rosyjskie i chińskie współpracowały również na forum międzynarodowym. 
W ramach współdziałania w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno-
czonych Rosja i Chiny zawetowały 11 lipca 2008 roku projekt rezolucji dotyczący 
nałożenia sankcji na Zimbabwe27. Tworząc projekt rezolucji, wspólnota międzyna-
rodowa chciała ukarać władze tego afrykańskiego kraju za fałszowanie wyborów 
prezydenckich i prześladowanie opozycji, co spotkało się ze sprzeciwem Moskwy. 
Uznała ona bowiem, że reakcja na sytuację wewnątrz danego państwa może przy-
czynić się w przyszłości do stworzenia precedensu i zostać wykorzystana również 
w obszarze bliskiej zagranicy28. 

Gdy oczy świata były skierowane na ceremonię otwarcia Letnich Igrzysk Olim-
pijskich, przygotowywanych od dłuższego czasu w stolicy Chińskiej Republiki 
Ludowej, Federacja Rosyjska i Gruzja rozpoczęły na swym pograniczu działania 
zbrojne, które ostro kontrastowały z przyświecającą zmaganiom sportowym ideą 
światowego pokoju. Pod znakiem zaistniałej sytuacji geopolitycznej w dniu 28 
sierpnia 2008 roku w Duszanbe odbył się kolejny szczyt Szanghajskiej Organizacji 
Współpracy. Efektem spotkania stał się dokument deklaracji, w której Chiny i pań-
stwa Azji Centralnej wyraziły sprzeciw wobec działań separatystycznych, wzywając 
jednocześnie do rozwiązania zaistniałego kryzysu drogą pokojową oraz ewidentnie 
zdystansowały się od działań Rosji na Kaukazie29. 

W dniach 27–29 października 2008 roku na zaproszenie premiera W. Putina 
z oficjalną wizytą w Moskwie przebywał premier Wen Jiabao. Najważniejszym re-
zultatem tej podróży stało się podpisanie długo wyczekiwanej umowy gospodarczej 
dotyczącej budowy odgałęzienia ropociągu Syberia Wschodnia–Ocean Spokojny 
(WSTO) do chińskiego Daqingu30. Rosyjsko-chińskie stosunki dwustronne, w mo-
mencie gdy władze Kremla, podpisując tak istotną dla relacji gospodarczych umo-
wę, nie uzyskują nic w zamian, uległy wyraźnemu przesunięciu w stronę Chin. Moż-
na stwierdzić, że Moskwa staje się słabszym partnerem, a to właśnie Pekin określa 

27 Rosja blokuje rezolucje RB ONZ w sprawie Zimbabwe (art. red.), „Tydzień na Wschodzie” 2008, 
nr 24(58), s. 9.

28 Pojęcie bliskiej zagranicy w doktrynie polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej jest rozumiane 
jako obszar obejmujący swym zasięgiem państwa wchodzące w skład byłego Związku Radziec-
kiego, który władze rosyjskie uważają za swoją szczególną strefę wpływów.

29 Dushanbe Declaration of  the Heads of  the Member States of  the Shanghai Cooperation Organisation, 
Oficjalna witryna Szanghajskiej Organizacji Współpracy, źródło: http://www.sectsco.org/EN/
show.asp?id=90 (data dostępu: 9.06.2010).

30 Joint Communiqué of  the Thirteenth Regular Meeting Between the Heads of  Government of  the People-
’s Republic of  China and the Russian Federation, Oficjalna witryna Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Chińskiej Republiki Ludowej, źródło: http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/dozys/
gjlb/3220/3221/t524351.htm (data dostępu: 9.06.2010).
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warunki współpracy, potwierdzając to choćby faktem dobrej koniunktury w dobie 
światowego kryzysu finansowego.

W relacjach bilateralnych nie zabrakło w 2009 roku oficjalnych podróży na naj-
wyższym szczeblu. Podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Je-
katerynburgu Rosjanie jako gospodarze wykorzystali możliwość zaproszenia prze-
wodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Hu Jintao do stolicy swojego kraju. 
Podczas dwudniowej wizyty (16–17 czerwca 2009) omówiono sprawy gospodarcze 
i polityczne, a rezultatem negocjacji stały się korzystne dla Państwa Środka warunki 
współpracy energetycznej z Moskwą. Rosyjska gotowość do ustępstw została oku-
piona chińskim poparciem w sferze międzynarodowej polityki. Sukcesem Kremla 
okazało się wspólne oświadczenie, w którym skrytykowano amerykańskie plany 
budowy regionalnych i globalnych systemów obrony przeciwrakietowej, a Chiny 
wyraziły aprobatę dla „wysiłków Rosji w celu zachowania pokoju i stabilności na 
Kaukazie”31. 

W 2009 roku przypadła okrągła rocznica nawiązania dwustronnych stosunków 
rosyjsko-chińskich. Obchody tej uroczystości zaplanowano zarówno w Moskwie, 
jak i w Pekinie. Zgodnie z chińską tradycją okres sześćdziesięciu lat określa zam-
knię cie jednego cyklu i rozpoczęcie nowego. W Moskwie na oficjalnych obchodach 
w dniu 2 października pojawił się obok prezydenta D. Miedwiediewa przewodni-
czący Chińskiej Republiki Ludowej Hu Jintao, w Pekinie natomiast u boku premiera 
Wen Jiabao świętował rosyjski premier W. Putin32. 

W tym samym miesiącu premier W. Putin drugi raz przyjechał z oficjalną wizytą 
do Państwa Środka, koncentrując swoją uwagę głównie na sprawach współpracy 
gospodarczej33. Pobyt rosyjskiego szefa rządu ukazał różnice w wizji bilateralnych 
stosunków z perspektywy obu państw. Władze Kremla przyjęły bowiem sta no wis ko 
negocjacyjne, które z jednej strony miało wciągnąć Chiny w system współzależno-
ści gospodarczych, przy jednoczesnym minimalizowaniu chińskiej ekspansji gos-
podarczej i ekonomicznej; z drugiej strony natomiast rosyjskie władze wy ko rzys-
ta ły propagandowo dobre stosunki na linii Moskwa–Pekin, podkreślając, że jest to 
trwały sojusz strategiczny. Inaczej wzajemne relacje widzi chińska elita polityczna, 
która traktuje Rosję jako partnera gospodarczego głównie w sektorze surowcowym, 
w określonym przez Pekin modelu współdziałania. Wzmożoną kooperację w regio-
nie oba państwa przypieczętowały w tekście Programu współpracy między regio-
nami Dalekiego Wschodu i Syberii Wschodniej i północno-wschodnim regionem 

31 Szczyt rosyjsko-chiński demonstruje wzrost pozycji Pekinu wobec Moskwy (art. red.), „Tydzień na 
Wschodzie” 2009, nr 23(98), s. 5.

32 Z. Huasheng, Sino-Russian Relations 2009 to 2010: A perspective from China, „Russian Analytical 
Digest” 2010, No 73, s. 5. 

33 W. Konończuk, Wizyta premiera Putina w Chinach pod znakiem zacieśnienia współpracy surowcowej, 
„Tydzień na Wschodzie” 2009, nr 35(110), s. 2-4.
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Chin w latach 2009–201834, który został podpisany przez prezydenta D. Miedwie-
diewa i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Hu Jintao podczas spotka-
nia przy okazji sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. 

Analizując dotychczasowe osiągnięcia we wzajemnych bilateralnych stosunkach 
u progu XXI wieku, należy zastanowić się nad koncepcją polityki zagranicznej Fe-
deracji Rosyjskiej wobec Chińskiej Republiki Ludowej. W dużej mierze rosyjska 
polityka była próbą odnalezienia złotego środka w budowaniu relacji z Zachodem 
i Dalekim Wschodem. Z jednej strony W. Putin poszukiwał partnerów, którzy wraz 
z Federacją Rosyjską będą w stanie zrównoważyć globalną dominację Stanów Zjed-
noczonych. Z drugiej natomiast poszukiwał takich instrumentów stymulujących 
współpracę na linii Moskwa–Pekin, aby nie dopuścić do wzrostu pozycji Chin w re-
gionie Azji i Pacyfiku. Shiping Tang uważa, że chińskie władze były świadome, jak 
bardzo ważnym tematem dla Rosji jest jej pozycja w regionie, dlatego podczas wizyt 
oficjalnych starały się prowadzić taką politykę, aby nie urazić Moskwy. Według tego 
badacza reguły gry kształtują się następująco: „Rosja nie chce zwiększonej obec-
ności Chin w regionie, a Chiny nie podejmują inicjatywy bez poparcia Rosji lub 
przynajmniej akceptacji z jej strony”35. Odmiennie całą sytuację ocenia G. Rozman, 
podkreślając, że dobre stosunki z Chińską Republiką Ludową są gwarantem pełne-
go powrotu Rosji na scenę w regionie36. 

Nie ulega wątpliwości, że na początku XXI wieku wiele wyzwań dla rosyjskiej 
polityki zagranicznej przyszło właśnie z Azji. Dlatego w dużej mierze przyszłość 
omawianego regionu zależy od postawy i rozwiązań zaproponowanych przez Kreml 
albo Pekin. Intensywne działania w celu aktywizacji wschodnich rubieży, zdaniem 
S. Bielenia, mogą wzmocnić współpracę z sąsiadami i umocnić pozycję w Azji. 
W przeciwnym wypadku Federacja Rosyjska musi się liczyć z faktem zepchnięcia 
na peryferia37. 

Podsumowując, można powiedzieć, że W. Putin, przebudowując wewnętrzne 
struktury państwa, odmienił też część składowych filozofii rosyjskiej polityki za-
granicznej i znalazł kontynuatora w osobie D. Miedwiediewa. Podstawą międzyna-
rodowej strategii Federacji Rosyjskiej stało się silne, zreformowane państwo, które 
poprzez swoje zabiegi dyplomatyczne zasługuje na miano szanowanego partnera 
w regionie. Perspektywy przyszłości kreślone dla Federacji Rosyjskiej są bardzo roz-
bieżne. Z jednej strony pogłębiający się problem demograficzny i wzrost znaczenia 
Chin na odległych od Moskwy rubieżach zagraża rosyjskiej integralności teryto-
rialnej. Brak dywersyfikacji w gospodarce i zaniechanie reformatorskich przemian 

34 Z. Huasheng, op. cit., s. 6.
35 Cyt. za: A. Zamaraeva, Interesy Chin w Azji Centralnej, „Azja–Pacyfik” 2005, nr 8, s. 159.
36 Szerzej zob. A. Ziętek, Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu Azji i Pacyfiku, [w:] Sto-

sunki międzynarodowe Federacji Rosyjskiej, red. A. Czarnecki, I. Topolski, Lublin 2006, s. 220.
37 Szerzej zob. S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006, s. 324.
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w dobie recesji na rynku globalnym może bardzo szybko zweryfikować energe-
tyczną potęgę państwa rosyjskiego. Z drugiej strony Federacja Rosyjska posiada 
bogate złoża surowcowe, które u progu XXI wieku stają się pożądanym dobrem 
luksusowym. Jej historyczne i kulturowe dziedzictwo ma ugruntowaną pozycję, 
a u kolejnych pokoleń budzi zainteresowanie i zachwyt. Federacja Rosyjska potrafi 
akcentować swoją światową obecność. Pozostaje tylko pytanie – w jakiej kompilacji 
sojuszników Federacja Rosyjska będzie współdziałać na arenie międzynarodowej?

Summary

ruSSian-chineSe relationS in FirSt decade oF XXi century – neiGhbor 
cooperation or StrateGic partnerShip 

The article presents Russian-Chinese relations starting from presidency of  Władimir 
Putin until present day, with particular reference being made to documents, pacts and agree-
ments signed by both parties and provisions contained therein. The author subjects to analy-
sis mutual visits of  authorities of  both countries, in particular in aspect of  their meaning for 
Russian-Chinese relations.

Presidency of  Wladimir Putin is described as time of  increased involvement of  Russia 
in Asia. Cooperation between China and Russia concerned mainly economy – Chinese party 
wished to obtain energy from Russia and Russian party was interested in Siberian depos-
its. However, in 2004 there was a turning point in mutual relations which was caused by 
adopting a regulation on a Russian-Chinese border. Despite differences in political sphere, 
economical cooperation works well, and moreover, military cooperation develops, what cor-
roborates in joint military exercises conducted mutually on Chinese territory (“A Peace Mis-
sion 2005”). 

Rapprochement of  both countries initiated by Putin is now continued by his successor 
Dymitr Miedwiediew, who has positive opinion in China. After taking over the presidency 
relations are more tightened, however it should be noticed that in mutual relations position 
of  China is growing and position of  Russia is falling down.





Sz ymon Piechówka

relacJe chin i Japonii w świetle oStatnieJ wizyty  
wen Jiabao w kraJu wSchodząceGo Słońca

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku premier Chińskiej Republiki Lu-
dowej Wen Jiabao przebywał z oficjalną wizytą w Japonii. Choć nie stanowi ona 
punktu zwrotnego we wzajemnych relacjach dwóch największych gospodarczych 
potęg Azji, to jednak jej znaczenie nie ulega wątpliwości. Jest to druga wizyta chiń-
skiego premiera w ostatnim czasie w Japonii. Poprzednia odbyła się w 2007 roku 
i była pierwszą po aż siedmioletniej przerwie, podczas której nastąpiło ochłodzenie 
wzajemnych stosunków. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że historia tych 
stosunków w ubiegłym wieku była burzliwa i tragiczna, przez długi czas rzucała 
cień na relacje między potężnymi sąsiadami. Do dziś historyczne zaszłości stanowią 
jedną z determinant wzajemnej polityki, wiele jej elementów jest pokłosiem szcze-
gólnie dwudziestowiecznych wydarzeń, bez których poznania i zrozumienia wiele 
działań we wzajemnych stosunkach traci na znaczeniu.

Uwarunkowania wzajemnych relacji

Można zaryzykować stwierdzenie, że relacje na linii Pekin – Tokio były warun-
kowane w dużej mierze przez trzy czynniki. 

1. Historyczne relacje między potężnymi sąsiadami. Tutaj pojawia się historia 
drugiej wojny światowej, agresji Japonii na Państwo Środka oraz długa histo-
ria normalizacji wzajemnych stosunków.

2. Będące w dużej części wynikiem wspomnianych powyżej wydarzeń konflikty 
na tle kwestii Tajwanu oraz spornych terenów na Morzu Wschodniochiń-
skim.

3. Wymiana gospodarcza. Chiny i Japonia stanowią dwie najbardziej rozwinięte 
gospodarki azjatyckie, w coraz większym stopniu od siebie zależne. Obie 
strony zdają sobie z tego sprawę i właśnie ten czynnik pomagał już wielo-
krotnie pacyfikować potencjalnie groźne konflikty.

Wzajemne stosunki Japonii i Chin to w znacznej mierze historia konfliktów 
i wojen. Zarazem jednak w dniu dzisiejszym Japonia i Chińska Republika Ludo-
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wa są dla siebie kluczowymi partnerami i wspólnie oba państwa mają decydujący 
wpływ na gospodarkę regionu oraz w coraz większej mierze całego świata. Stało 
się to możliwe dzięki normalizacji wzajemnych stosunków, co nastąpiło dopiero 
we wrześniu 1972 roku, niemal trzydzieści lat po zakończeniu wojny. Głównym 
powodem takiego stanu rzeczy były pretensje, jakie żywiła strona chińska względem 
Japonii, którą obwiniała, skądinąd słusznie, o inwazję i długotrwałą okupację (w la-
tach 1937–1945). Do dziś żywe reakcje po obu stronach wywołuje wspomnienie 
zbrodni, jakich dokonały wojska japońskie na ludności chińskiej, w szczególności 
na terenie Mandżurii, oraz niezwykle krwawa masakra w Nankinie w 1937 roku1. 
Tak więc przez długi czas stosunki między tymi dwoma potężnymi sąsiadami były 
obciążone przeszłością, winą. Chociaż mogłoby się wydawać, że ta kwestia dziś 
ma znacznie mniejsze znaczenie, to jednak oba społeczeństwa pamiętają o tragicz-
nej przeszłości, na przykład wizyta premiera Japonii Junichiro Koizumi w świątyni 
Yasukuni poświęconej bohaterom drugiej wojny światowej wywołała oziębienie we 
wzajemnych relacjach oraz masowe protesty w Chinach. Podobne protesty wywo-
łują japońskie próby retuszowania własnej historii. Przykład takich działań stanowi 
brak miejsca poświęconego tym wydarzeniom w japońskich podręcznikach. Po-
nadto sferą rodzącą konflikty jest sprawa odszkodowań dla Chińczyków pokrzyw-
dzonych w trakcie japońskiej okupacji. W kwietniu 2007 roku w chińskich mediach 
została nagłośniona sprawa odrzuconych przez japoński Sąd Najwyższy pozwów 
dawnych robotników przymusowych o odszkodowanie2. Orzeczenie sądu stwier-
dzało, że na mocy międzyrządowych porozumień chińscy obywatele nie mają prawa 
do takich roszczeń. Rzecznik chińskiego MSZ Liu Jianchao odmówił komentarzy, 
jednocześnie podkreślając, że polityczne decyzje w tej sprawie (będące podstawą 
do odrzucenia wniosków o odszkodowanie) były podyktowane wolą zapewnienia 
możliwości pokojowego współistnienia dwóch narodów, które łączy tragiczna prze-
szłość. Takie postawienie sprawy świadczy o ewolucji stanowiska chińskiego rządu, 
jednak w dalszym ciągu budzi to społeczne niezadowolenie. Fakt, że żądane od-
szkodowania były stosunkowo niskie, wynosiły w przeliczeniu niecałe pięćdziesiąt 
tysięcy dolarów, może świadczyć bardziej o symbolicznym wymiarze całego zdarze-
nia. Uwagę opinii publicznej prócz przymusowych robotników przyciągnęła także 
kwestia kobiet zmuszanych do prostytucji w czasie japońskiej okupacji. Trudno do 
dziś doliczyć się, ile osób zostało w ten sposób pokrzywdzonych w czasie wojny. 
Armia Kwantuńska była znana z wyjątkowego okrucieństwa wobec ludności cywil-
nej, bardzo często właśnie na tle seksualnym. Podczas samej masakry w Nankinie 
zgwałconych i zabitych zostało od kilkudziesięciu do dwustu tysięcy kobiet i dzieci. 

1 J. Fenby, Chiny – upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009, s. 397.
2 Za: China blasts Japan court’s rejection on WW2 suits, „China Daily”, http://www.chinadaily.com.

cn/china/2007-04/28/content_862488.htm (data dostępu: 28.04.2007). 
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Co zrozumiałe, jest to w dalszym ciągu kwestia pamiętana przez chińskie społe-
czeństwo i leży ona u podstaw krytyki japońskiego rządu, którego kolejni szefowie 
odwiedzają świątynie Yasukuni, czego szczytowym momentem były rządy Junichiro 
Koizumiego. Także przemilczanie bądź zaniżanie liczby ofiar masakry nankińskiej 
w publicznej debacie wywołuje niechęć w Chinach. W ostatnich latach wyrazem 
tego było powstanie wielu filmów rozliczających wydarzenia tamtego czasu i pięt-
nujących japońskie zbrodnie. Bodajże pierwszym i chyba najbrutalniejszym takim 
obrazem był Man behind the Sun, opisujący historię eksperymentów „medycznych” 
prowadzonych na chińskich jeńcach przez niesławną jednostkę 571 w Mandżurii. 
W ostatnich latach powstało kilka produkcji opisujących wydarzenia w Nankinie, 
jak obecny także na polskich ekranach w 2009 roku Nanking, Nanking. Zdaniem 
autora pokazuje to, że z jednej strony dla chińskiej opinii publicznej w dalszym ciągu 
ta tematyka ma wielkie znaczenie, z drugiej jednak strony w relacjach na szczeblu 
dyplomatycznym coraz rzadziej jest ona obecna i nawet jeśli się pojawia, to raczej 
w określonym innym celu politycznym.

Dawniej sytuacji we wzajemnych relacjach nie poprawiał fakt, że jako państwo 
socjalistyczne Chiny należały do przeciwnego bloku państw podczas zimnej woj-
ny niż kapitalistyczna Japonia, na której terenie stacjonowały wojska amerykańskie. 
Punktem krytycznym tego okresu okazała się wojna koreańska, w której oba państwa 
wspierały dwie zwalczające się strony. Jedyną formą kontaktu pomiędzy oboma kra-
jami w tamtym czasie była ograniczona wymiana handlowa, oparta na prywatnych 
porozumieniach3. Także i ta forma relacji chińsko-japońskich w drugiej połowie lat 
pięćdziesiątych została na pewien czas zarzucona w wyniku wyraźnie proamerykań-
skiej polityki rządu w Tokio. Na początku kolejnej dekady wymiana gospodarcza 
została wznowiona na pewien czas do wydarzeń rewolucji kulturalnej i faktycznego 
wycofania się ChRL na kilka lat z areny międzynarodowej. Zbliżenie stało się możli-
we dzięki przełomowi w stosunkach Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Tokio miało 
świadomość, jak ważne jest nawiązanie kontaktu z największym krajem regionu, co 
miało stanowić impuls do ekspansji przemysłowej na skalę niemożliwą wcześniej, 
dlatego podjęto decyzję o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z rządem na Taj-
wanie i podpisano 30 września 1972 roku na szczeblu rządowym Wspólny Komu-
nikat, kończący wizytę premiera Kakuei Tanki w Pekinie. Obie strony stwierdziły 
w nim, że „Tajwan jest nieodłączną częścią Chin”. Natomiast Pekin zrezygnował 
z reparacji wojennych i poniekąd zaakceptował nieoficjalne stosunki na linii Tokio–
Tajpej4. Ustępstwa obu stron świadczą dobitnie, jak ważne było dla nich nawiązanie 
stosunków dyplomatycznych i gospodarczych. Chińczycy liczyli, że możliwa rywali-

3 M. Łaszczuk, Stosunki chińsko-japońskie, [w:] Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwań-
czuk, A. Ziętek, Lublin 2003, s. 153.

4 A. Halimarski, Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej [1949–1984], Warszawa 1985, s. 69.
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zacja japońsko-amerykańska o chiński rynek pozwoli dokonać zakupów najnowszej 
technologii i urządzeń. Ponadto takie zbliżenie ułatwiłoby Pekinowi nawiązanie sto-
sunków z opornymi do tej pory państwami Azji Południowo-Wschodniej.

Od tego momentu nastąpiła w znacznej części normalizacja wzajemnych sto-
sunków, jednak w dalszym ciągu istniało wiele kwestii, które dzieliły Pekin i Tokio 
(choćby problem broni jądrowej i spór o wyspy Senkaku/Diaoyu). W tym celu pod-
jęto przygotowania do podpisania porozumienia wyjaśniającego kwestie sporne, cze-
go efektem było podpisanie w 1978 roku Traktatu o Pokoju i Przyjaźni. W Związku 
Radzieckim odebrano to jako sojusz wymierzony w niego, jako że w dokumencie 
znajdował się rozdział zawierający „klauzulę antyhegemonistyczną”5. Mająca miej-
sce rok później wizyta japońskiego premiera Masayoshi Ohira w Pekinie zaowoco-
wała udzieleniem przez Tokio pożyczek rządowych, niezwykle potrzebnych Chiń-
czykom przy wprowadzanej wówczas polityce Czterech Modernizacji.

Kolejnym ważnym wydarzeniem normującym wzajemne stosunki była wizyta 
chińskiego premiera Zhao Zijanga pod koniec maja 1982 roku w Tokio. Przedsta-
wił wówczas tzw. „Trzy zasady stosunków chińsko-japońskich”, na które składały 
się odpowiednio: pokój i przyjaźń, równość i wzajemne korzyści oraz długoter-
minowa stabilizacja. Półtora roku później podczas wizyty Hu Yaobanga w Tokio 
uzupełniono je o „czwartą zasadę”: wzajemne zaufanie6 oraz powołano Komitet 
przyjaźni chińsko-japońskiej w XXI wieku, który rozpoczął działalność niecały rok 
od założenia. Dobrze rozwijające się kontakty, szczególnie w sferze ekonomicznej, 
przerwały wydarzenia z placu Tiananmen w 1989 roku, gdy Japonia wraz z czoło-
wymi sześcioma państwami Zachodu nałożyła embargo na ChRL. Należy jednak 
zauważyć, że to Japonia pierwsza zniosła sankcje podczas szczytu G7, a premier Ja-
ponii Toshiki Kaifu w sierpniu 1990 roku był pierwszym zagranicznym politykiem 
odwiedzającym Pekin po tych tragicznych zajściach. Dwa lata później na zaprosze-
nie Jiang Zemina z wizytą do Chin przybyła japońska para cesarska.

Ukoronowaniem dobrze rozwijających się stosunków, mimo licznych ciągle pól 
niezgody, było w 1997 roku przedstawienie przez premiera ChRL w Tokio „Pięciu 
zasad stosunków chińsko-japońskich”: wzajemny szacunek i nieingerowanie w we-
wnętrzne sprawy partnera, poszerzanie wszystkiego, co łączy i ograniczanie kwestii, 
które dzielą, odpowiednie rozwiązywanie sporów, wzmocnienie dialogu i zrozumie-
nie wzajemnych korzyści ze współpracy gospodarczej oraz koncentrowanie się na 
przyszłości i staranie się o przekazywanie przyjaźni chińsko-japońskiej z pokolenia 
na pokolenie.

Wzajemne stosunki pomiędzy tymi dwoma mocarstwami są znakomitym do-
wodem, że „unikanie kwestii, które dzielą, na rzecz tych, które łączą” jest najlepszą 

5 Ibidem, s. 70
6 M. Łaszczuk, op. cit., s. 156.
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strategią w dyplomacji i przynosi wszystkim korzyści. Dobrym przykładem takiego 
działania jest podejście Pekinu do kwestii wysp Senkaku/Diaoyu. Konflikt o nie 
zrodził się pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy wykryto na tych 
bezludnych wysepkach bogate złoża ropy i gazu7. Znajdowały się one wówczas 
pod administracją amerykańską i w niedługim czasie miały zostać zwrócone wraz 
z Okinawą Japonii, ale strona chińska wysunęła żądanie przyłączenia ich z powro-
tem do archipelagu Riuku, do którego historycznie miały należeć, znajdującego 
się pod władaniem Tajwanu i uznawanego przez Pekin za część terytorium Chin. 
Jednak w latach siedemdziesiątych, mimo kilku incydentów, Chińczycy zrezygnowali 
z eksponowania sporu, czego przykładem była wypowiedź Deng Xiaopinga w To-
kio w 1978 roku, dotycząca propozycji przesunięcia rozwiązania tej niewygodnej 
kwestii w nieokreśloną przyszłość („być może następne pokolenia będą mądrzejsze 
i zdołają w końcu znaleźć rozwiązanie zadowalające nas wszystkich”8). Moim zda-
niem takie podejście obu stron jest aktualne do dziś. Może się wydawać to ryzykow-
ne, jako że wielokrotnie od tamtego czasu, szczególnie w latach dziewięćdziesią-
tych (w 1992 roku Zgromadzenie Narodowe Chińskiej Republiki Ludowej przyjęło 
Ustawę o morzu terytorialnym i strefie przyległej, która potwierdzała stanowisko 
władz chińskich o przynależności wysp do terytorium chińskiego) i w pierwszej po-
łowie obecnej dekady dochodziło do eskalacji owego konfliktu, jednak zaczął być 
wykorzystywany raczej jako narzędzie w dyplomatycznych rozgrywkach. Co jakiś 
czas dochodzi nawet do interwencji japońskiej straży przybrzeżnej z użyciem siły 
w celu uniknięcia lądowania przedstawicieli chińskich na wyspach. Kilka razy takie 
akcje zakończyły się tragicznie, jak w 1996 roku, gdy utonął David Chan, próbując 
dopłynąć do wyspy Uotsuri Shima po zatrzymaniu przez straż przybrzeżną jego 
statku9. Jednak wielokrotnie Chińska Marynarka Wojenna oraz chińskie kutry ry-
backie naruszały teren spornych wód, czego punktem kulminacyjnym było w 2008 
roku pojawienie się w pobliżu wysp kilku chińskich statków hydrograficznych, które 
dopiero na skutek ostrej dyplomatycznej interwencji Japonii odpłynęły po dziewię-
ciu godzinach10. Od tamtego czasu doszło do podpisania wstępnego porozumienia 
o wspólnej eksploatacji złóż ropy i gazu na terenie spornych wysp. Pozwoliłoby ono 
na czerpanie ze wspólnych odwiertów proporcjonalnych zysków11.

7 J. Rowiński, Problem wysp Senkaku (Tiaoyi Lietao) w stosunkach chińsko-japońskich, Warszawa 
1982, s. 6.

8 Za: M. Łaszczuk, op. cit., s. 164.
9 http://lechlukasz.wordpress.com/2010/01/30/spor-japonsko-chinski-o-wyspy-senkaku-

diaoyu/
10 http://www.tvn24.pl/12691,1576456,0,1,japonia-do-chin-wycofajcie-swoje-statki,wiado-

mosc.html (data dostępu: 8.12.2008).
11 http://www.tvn24.pl/12691,1588625,0,1,klotnia-o-wyspe,wiadomosc.html (data dostępu: 

1.03.2009).
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Wizyta Wen Jiabao w Japonii

Pierwsza wizyta obecnego premiera Chińskiej Republiki Ludowej Wen Jiabao 
miała miejsce w 2007 roku i była wynikiem ocieplenia we wzajemnych relacjach, 
jakie nastąpiło po wizycie japońskiego premiera Shinzo Abe rok wcześniej. Zara-
zem była to pierwsza wizyta chińskiego premiera w Japonii od przeszło siedmiu lat, 
co – biorąc pod uwagę zaawansowane stosunki bilateralne – należy odbierać jako 
ocieplenie stosunków po okresie rządów premiera Junichiro Koizumiego, który nie 
był dobrze postrzegany w Pekinie. Taki stosunek Chińczyków względem japońskie-
go premiera był pokłosiem przede wszystkim dwóch wydarzeń. O pierwszym, czyli 
wizycie w świątyni bohaterów wojennych, napisałem wyżej. Natomiast drugą spra-
wą było uchwalenie po atakach na World Trade Center prawa antyterrorystycznego, 
pozwalającego na udział japońskich żołnierzy w militarnych akcjach poza granicami 
Japonii. Pekin odebrał to posunięcie jako powrót do dawnej, agresywnej polityki 
prowadzonej przez Tokio12. 

W tym kontekście wybór nowego japońskiego premiera został przyjęty przez 
Pekin z dużą nadzieją, a fakt, że wspomniana wizyta w Chinach Shinzo Abe była 
jego pierwszą wizytą zagraniczną, miał świadczyć o woli poprawy stosunków 
z najważniejszym sąsiadem. Późniejsza o rok rewizyta Wen Jiabao pokazała stan 
wzajemnych relacji oraz szkody, jakie w nich wyrządził okres sprawowania funk-
cji premiera przez Koizumiego. Odkryła również obawy, jakie wobec siebie żywią 
sąsiedzi, dotyczące przede wszystkim wzrostu potencjału militarnego obu państw. 
Lekarstwem na to ma stać się współpraca wojskowa, która rozpoczęła się w 2007 
roku. Ponadto wizyta uświadomiła obu stronom, że więcej kwestii ich łączy niż 
dzieli, zarówno w sferze wzajemnych relacji, jak i stosunków z państwami trzeci-
mi, czego przykładem była wspólna krytyka programu nuklearnego prowadzonego 
przez Koreę Północną. Zatem ta podróż dyplomatyczna, choć nie była przełomo-
wa, pozwoliła określić pozytywne perspektywy wzajemnych relacji na przyszłość. 
Podobnie rzecz się miała z wizytą w Japonii prezydenta Hu Jintao, pierwszą od 
dekady, a trwającą pięć dni13.

Na przełomie maja i czerwca 2010 roku kolejny raz odwiedził Japonię premier 
Wen Jiabao, był to etap podróży do czterech azjatyckich państw – Korei Południo-
wej, Mongolii, Birmy i Japonii. Najważniejszym efektem wizyty w Japonii stało się 
ustanowienie tzw. „gorącej linii” między Pekinem i Tokio. Z obu stron należy po-
czytywać to za gest dobrej woli. Telefoniczne połączenie między gabinetami obu 
premierów ma służyć w przyszłości błyskawicznemu zażegnywaniu potencjalnych 

12 Wen Jiabao’s Japan visit, „The Asahi Shimbun”, www.asahishimbun.com (data dostępu: 
10.04.2007).

13 China’s Hu in historic Japan trip, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7384749.stm (data 
dostępu: 6.05.2008).
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nieporozumień, konfliktów. Szczególnie pomocne może okazać się przy możliwym 
wzroście napięcia wokół wysp Senkaku/Diaoyu. W kontekście spornych złóż gazu 
pod dnem Morza Wschodniochińskiego chiński premier zadeklarował wolę wyne-
gocjowania wspólnego traktatu regulującego tę kwestię. Znaczenie wizyty należy 
rozpatrywać w kontekście gestów mających pokazać nową, przyjazną drogę, jaką 
mają wspólnie zmierzać Chiny i Japonia w XXI wieku. Ostatnie wizyty liderów obu 
państw świadczą o wzajemnej świadomości na temat znaczenia partnera. Podczas 
jednego ze spotkań Wen Jiabao powiedział: „Chiny widzą Japonię jako strategiczne-
go partnera, nie jako rywala. Dwóch sąsiadów powinno patrzeć na siebie jak part-
nerzy w pokojowej koegzystencji i długotrwałej przyjaźni”14. Wydaje się, że te słowa 
nie są jedynie kurtuazją, ale potwierdzeniem budowanych w ostatnim czasie relacji.

Już po zakończeniu „azjatyckiego tourné” Wen Jiabao miały miejsce dwa wyda-
rzenia potwierdzające, że przyjazne słowa idą w parze z czynami.

Dnia 13 czerwca została po raz pierwszy użyta chińsko-japońska gorąca linia. 
Krótka rozmowa między premierami dwóch największych gospodarek Azji była 
pełna przyjaznych słów, gratulacji dla świeżo zaprzysiężonego japońskiego premie-
ra oraz zaowocowała oficjalnym zaproszeniem do odwiedzin Państwa Środka. Po-
ruszono także kwestię sytuacji na Półwyspie Koreańskim.

Ponadto w ostatnim czasie chiński rząd, realizując politykę dywersyfikacji in-
westycji w bony skarbowe, zakupił japońskie krótkoterminowe bony skarbowe za 
sumę 6 miliardów dolarów, co stanowi kwotę dwukrotnie większą od rekordowego 
do tej pory pod tym względem roku 200515. Posunięcie to jest mocno krytykowa-
ne w chińskich kręgach ekspertów ekonomicznych ze względu na pogarszające się 
wskaźniki makroekonomiczne Japonii w ostatnim półroczu16. Należy jednak pamię-
tać, że podobne działania chiński rząd podjął, gdy w znacznie gorszej sytuacji znaj-
dowała się Grecja. Niewątpliwie, choć ta suma wydaje się być niewielką w obliczu 
japońskiego deficytu budżetowego, to jednak stanowi potężny zastrzyk kapitału. 
Podobny do tego, jaki pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku Chiny 
otrzymały na proces modernizacji od Kraju Wschodzącego Słońca.

Ostatnia wizyta w Japonii chińskiego premiera jest ukoronowaniem procesu po-
prawy wzajemnych stosunków. Zarazem stanowi przykład, że nawet – jak mogłoby 
się wydawać – relacje budowane na trudnych podstawach przy dobrej woli pozwala-
ją przezwyciężyć kolejne problemy i owocować wzajemnymi korzyściami.

14 „China sees Japan as a strategic partner, not a competitor or a rival. The two neighbors 
should view each other as partners so as to have peaceful coexistence and long-lasting friend-
ship” za: http://english.cpc.people.com.cn/66102/7007945.html (data dostępu: 2.06.2010).

15 „China sets new record investment in Japan bonds amid euro crisis”, „China Daily”, http://
www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-07/07/content_10075162.htm (data dostępu: 7.07.2010).

16 From the chinese press, „China Daily” 7.12.2010, s. 9.
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Summary

relationS oF china and Japan in the liGht oF recent viSit oF wen Jiabao  
to tHe land of tHe risinG sun

The article briefly present history of  Chinese-Japan relations, which can be described as 
history of  conflicts and wars. In mutual relations there are many sensitive subjects, among 
which is long-term occupation of  China conducted by Japanese forces (1937–1945), crimes 
of  Chinese civilians, in particular massacre in Nankin in 1937 or the fact that both countries 
stayed on two opposite sides of  conflict during Korean war and during the Cold War. 

Taking into account all historical conflicts and disputable issues, now joined by dispute 
as to who is untitled to Senkoku/Diaoju islands, applied by both parties policy of  friendship 
seems surprising. The article presents agreement between China and Japan as well as prin-
ciples of  Chinese-Japanese relations. In this context the last visit of  Chinese prime minister 
to Japan is peak of  the mutual relations. It also sets an example that even – how it could be 
considered – relations built on solid foundations and with good will can defeat problems 
and bring mutual benefits.
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kultura prawna konFucJanizmu

Nazwa, pojęcie, zasięg

Nazwa „konfucjanizm” została utworzona od nazwiska Konfucjusza, twórcy 
głównej chińskiej doktryny społeczno-normatywnej, przeniesionej także do innych 
państw. Chińskie nazwy konfucjanizmu to Kung-cy, Kung-fuy, Kung-Ciu.

Konfucjusz, w języku chińskim Kongfuzi (551–479 rok p.n.e.), był wybitnym, 
wędrownym nauczycielem, filozofem świeckim, sędzią i mężem stanu, uznanym 
później za przywódcę religijnego. Jego myśl, przesycona treściami normatywnymi, 
skupiała się wokół doskonalenia osobowości, współżycia ludzi i zasad rządzenia 
państwem. Za podstawę norm moralnych i prawnych przyjmowała cnoty miłości 
synowskiej, dobroci, sprawiedliwości, wierności, uzgodnione z wymaganiami ety-
kiety. Utrzymywała zasadę rządów ludzi – nie prawa, mądrości władcy – nie tekstów 
prawniczych. Jedynym zachowanym źródłem wiedzy o treściach oryginalnej myśli 
Konfucjusza są dialogi konfucjańskie (Lunyu – Rozprawy i powiedzenia). Jego kontynu-
atorzy zebrali całokształt myśli konfucjanizmu w Pięcioksiąg konfucjański i Czteroksiąg 
konfucjański, zasługujące na wnikliwe, ale obszerniejsze niż tutaj to możliwe analizy.

Następcy Konfucjusza rozwijali i utrwalali jego myśl. Mencjusz (Mengzi, 327–
281 rok p.n.e.), opisując naturę człowieka, twierdził, że z istoty swej hołduje ona 
dob ru, jej deprawacje zaś wynikają z niewłaściwego otoczenia i wychowania. Opo-
nentem Mencjusza był Sincjusz (Xunzi, około 315–około 235 rok p.n.e.), który 
nadał konfucjanizmowi charakter synkretyczny. Od II wieku n.e. konfucjanizm 
uznano za oficjalną doktrynę państwową Chin. Z krótkimi przerwami zachowała 
ona taką pozycję aż do połowy XX wieku. W epoce Song (960–1279) rozwijał 
się neokonfucjanizm, podsumowany w myśli Zhuxi (1130–1200), a kwestionowany 
przez Wang Jang-minga (1472–1529). Do kultury normatywnej neokonfucjanizm 
wniósł nową interpretację normatywnego pojęcia li.

Dość krótko, w latach 221–206 p.n.e., gdy władzę przejęła zwycięska dynastia 
Tsin, w kulturze prawnej Chin panował legizm. Scentralizowana władza tej dynastii 
nakazała spalenie ksiąg Konfucjusza i wykrzewienie jego nauk z umysłów i wzorów 
zachowań ludzkich. Gdy konfucjańska kultura prawna opierała się na założeniu, że 
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człowiek jest z istoty dobry, legiści stanowili drakońskie prawa w przekonaniu, iż 
człowiek jest z natury zły. Legiści, jako zwolennicy bezwzględnego legalizmu, do-
magali się całkowitej lojalności obywateli wobec władz państwowych, bezwstydnie 
korzystając z usług donosicieli. Konfucjusz wywodził sens kultury prawnej z idei 
naturalnego porządku harmonijnego i hierarchicznego świata, natomiast legiści to 
odrzucali. Polegali natomiast na zasadzie równości wszystkich wobec prawa, osiąga-
nej za pomocą surowych sankcji karnych. Po przejęciu władzy przez dynastię Han 
odrzucono znienawidzony legizm i przywrócono panowanie konfucjanizmu.

Kultura prawna konfucjanizmu ukształtowała się w Chinach, ale oddziaływa-
ła również w różnym stopniu na Japonię i Koreę, Indochiny, Indonezję, Malezję. 
Kształtowało ją wiele szkół filozoficznych, rozwijających się od VIII do III wieku 
p.n.e. – konfucjańska, taoistów (daoistów), legistów, moistów, altruistów, dialek-
tyków, buddystów. Największy wpływ na kulturę prawną tej części świata wywarł 
konfucjanizm, toteż od niego pochodzi jej nazwa. Taoizm wniósł do tej kultury 
prawnej treści indywidualistyczne, perfekcjonistyczne i uległość naturze rzeczy. Le-
gizm, który wyrósł w III wieku p.n.e., głosił poglądy skrajnie opozycyjne do konfu-
cjanizmu. Dowodził konieczności rządów prawa i rygorystycznego posłuszeństwa 
wobec niego, a nie polegania na mądrości rządzących. Okazał się obcy mentalności 
Chińczyków, toteż w 206 roku p.n.e. dynastia Han przywróciła konfucjanizmowi 
rangę oficjalnej państwowej doktryny prawnej.

Moizm krzewił treści pacyfistyczne i ascetyczne. Altruizm – jako szkoła myślenia 
– podkreślał znaczenie cnót egalitaryzmu, prawości, sprawiedliwości, graniczących 
z utopizmem. Dialektyzm ukazywał wszechświat jako zmaganie się siły destruk-
cyjnej (yin) z siłą twórczą (yang), których dynamiczna równowaga jest warunkiem 
harmonii społecznej. Buddyzm, dzięki rozwinięciu własnej kultury prawnej, został 
omówiony w odrębnym rozdziale. Obok konfucjanizmu i legizmu odegrał najwięk-
szą rolę w kształtowaniu chińskiej kultury prawnej.

W początkach XX wieku oficjalno-państwowa pozycja konfucjanizmu została 
przejściowo osłabiona przez interwencję w Chinach ośmiu mocarstw: USA, An-
glii, Francji, Japonii, Niemiec, Włoch, Austro-Węgier i Rosji. Przywiązani do swej 
kulturowej tradycji Chińczycy odpowiedzieli na inwazję kultury Zachodu ruchami 
patriotycznymi, wyrażającymi dążenia niepodległościowe. Utworzony w 1905 roku 
przez Sun Jat-sena Związek Ocalenia Chin powołał Ligę Związkową, która w 1911 
roku doprowadziła do wybuchu rewolucji. Dzięki rewolucji przerwano ciągłość 
chińskiego ustroju monarchicznego, ustanawiając republikę burżuazyjno-demokra-
tyczną. Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej nie naruszyło zasadniczo znaczenia 
konfucjanizmu. Znalazł on odzwierciedlenie w maoistowskich ideach kultu władzy, 
państwa środka, roli ludu i wojny jako sposobu rozwiązywania problemów politycz-
nych. Liczba konfucjanistów obecnie jest określana na zaledwie ponad 6 mln.
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Idea porządku

Konfucjańską kulturę prawną przenika idea porządku – przekonanie, że sztucz-
ne porządki społeczne są częścią naturalnych porządków wszechświata.

Idea porządku świata została rozwinięta szerzej przez Tung Chung-Shu (176–
104 rok p.n.e.), zwolennika myśli Konfucjusza. W uporządkowanym świecie istnieje 
harmonia między jego częściami. Bóg i niebo, niebo i ziemia, ziemia i ludzie są 
częściami powiązanego ze sobą i harmonijnie uporządkowanego świata. Uporząd-
kowanie owo określają niezmienne prawa natury, zapewniające przestrzegającemu 
je człowiekowi harmonię z jednej strony z naturą, z drugiej zaś z innymi ludźmi. 
Człowiek powinien tak wieść swój żywot, aby nie została zakłócona równowaga 
harmonii świata i społeczeństwa. Od jej zachowania zależy dobrobyt człowieka.

Ideał człowieka prawego uosabia człowiek świadomy naturalnego porządku 
świata, w pokorze uznający go w porządku społecznym. Miejsce jednostki w świe-
cie określiła sama natura, zaś jej miejsce w porządku społecznym status rodzinny, 
sąsiedzki, społeczny, polityczny. Status ten z kolei porządkują czynniki płci, pokre-
wieństwa, pracy, władzy, prestiżu. Człowiek świadomy idei porządku świata i wyni-
kającego z niego porządku społecznego uznaje konieczność przestrzegania norm li.

Konfucjańską kulturę prawną wyróżnia idea porządku w stosunkach między-
ludzkich jako do pewnego stopnia konsekwencja uporządkowania świata i wnętrza 
człowieka.

Stosunki międzyludzkie powinny się układać według ważności osób – od naj-
wyższej do najniższej. Sama natura rodziny, małżeństwa, sąsiedztwa, społeczeń-
stwa, państwa przesądza o hierarchicznym usytuowaniu osób według starszeństwa, 
płci, urodzenia, godności, stażu, stanowisk, władzy etc. Jakkolwiek różnica miejsca 
w hierarchii międzyludzkiej przesądza o różnicy zakresów władzy, konfucjańska 
kultura prawna, o ile to możliwe, nawołuje do unikania sięgania po władczy przy-
mus i posługiwania się normami łagodnymi.

Z idei porządku wynika w kulturze prawnej konfucjanizmu idea realizmu. Nad-
zwyczajna popularność nauk Konfucjusza wyrosła nie tylko z jego osobistej mą-
drości, uczciwości, umiarkowania i doświadczenia, ale i oczekiwania od ludzi takich 
zachowań, na jakie rzeczywiście ich stać. Filozof  ten oczekiwał, aby ludzie byli pra-
wi, ale nie wierzył, aby mogli być święci. Formułowanie norm zachowania na miarę 
rzeczywistych możliwości i sił ludzi żyjących w określonych warunkach zapewniło 
im dużą skuteczność w praktyce.

Konfucjańską kulturę prawną, dość surową i rygorystyczną, cechuje – co na po-
zór brzmi paradoksalnie – sceptyczny stosunek do prawa stanowionego. Dla ludzi 
wiernych ideom naturalnego porządku, naturalnej harmonii i naturalnej hierarchii 
sztuczne prawo stanowione jest zbędne. Jest ono natomiast niezbędne dla tych nie-
licznych członków społeczeństwa, którzy naruszają i wichrzą naturalne porządki. 
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Prawo stanowione, oparte na systemie kar i nagród, to jednak zło konieczne o nie-
zbyt dużej skuteczności działania. Toteż zarówno kodeksy z czasów dynastii Tsin 
i Ran, jak i zachowany do naszych czasów kodeks dynastii Tang (około VII wieku) 
ograniczały się do minimalnego zakresu normowania prawnego, głównie z zakresu 
prawa administracyjnego i prawa karnego.

Etyka konfucjanizmu

Według chińskiego piśmiennictwa naukowego odpowiednikiem nazwy „etyka” 
w języku chińskim jest nazwa tao (dao) – droga, ścieżka, ład, metoda, zasada, doktry-
na, oparte na de, czyli cnocie. Dao obejmuje obiektywnie obowiązujące normy spo-
łeczne, zgodne z boskimi normami wszechświata, de zaś subiektywnie przejmowane 
z nich cechy charakteru, zdolności, usposobienia i zachowania człowieka.

Tao, jako przewodnia idea rozległego nurtu myślowego – taoizmu, podkreśla 
zmienną realność wszystkiego, co istnieje, z dwiema niewidzialnymi, harmonijnie 
się równoważącymi jej siłami yin i yang. Taoiści, obecnie w liczbie ponad 20 mln, 
skupieni głównie na Tajwanie i w Hongkongu, obdarzają kultem Trzech Czystych 
(Sanging): Yanshi tianzun – stwórcę i źródło wszelkiej prawdy, Daozhun – bóstwo 
wielkiej czystości i opiekuna nauki, Laozi (Lao-tse) – mędrca, który po śmierci stał 
się dla nich Bogiem. Głównym tekstem świętym jest Daodejing albo Tao Te Ching 
(Księga drogi i cnoty), niewielki tom złożony z 5000 słów, ale o wielkiej sile oddziały-
wania, wielokrotnie wydawany w Chinach i w tłumaczeniach poza ich granicami.

Warto przytoczyć niektóre fragmenty wspomnianego tekstu świętego, ponieważ 
mają one duże znaczenie dla kultury prawnej konfucjonizmu i splecionego z nimi 
ściśle taoizmu i sintaizmu:

– Ten, kto zna innych ludzi, ma tylko wiedzę.
– Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym.
– Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny.
– Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.
– Ten, kto przemocą wprowadza w życie swoje plany, ma tylko silną wolę.
– Ten, kto nie traci swojego miejsca wyznaczonego mu przez naturę, żyć bę-

dzie długo.
– Ten, kto umrze, lecz się nie zatraci, naruszając prawa natury, żyć będzie 

wiecznie.
Podstawą etyki konfucjanizmu jest znana tradycji chińskiej, w oryginale nieza-

chowana, Księga obyczajów. Zawiera ona zestawy norm zwanych li, o charakterze ry-
tualnym, obrzędowym, obyczajowym, moralnym i prawnym. Zaleca interpretację li 
na wzór muzycznej interpretacji nut (yue). Tak jak wierne odtwarzanie nut zapewnia 
dobre brzmienie muzyczne, tak wierność normom li zapewnia dobre zachowanie 
w stosunkach międzyludzkich. W obu przypadkach występuje harmonia.
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Ideałem etycznym konfucjanizmu jest szlachetny książę (qunzi). Jego władztwo 
opiera się nie na samej sile, lecz moralne oddziaływanie uczynkami cnotliwymi two-
rzy jego siłę. Znajomość cnoty osiąga poprzez naukę (xie) z naśladowania tego, 
co było doskonałe w przeszłości. Działając w społeczeństwie, człowiek szlachetny 
przejawia szacunek dla bliźniego (ren) i prawość (yi), utrwalone przez normy li. Je-
śli zachowuje taką właściwą postawę (wen), osiąga doskonały wewnętrzny ład (de), 
oparty na ładzie zewnętrznym (dao).

Etyka konfucjanizmu unika narzucania abstrakcyjnych aksjomatów zachowa-
nia. Z jednej strony wskazuje odpowiednie wzory zachowania, z drugiej zaś strony 
zachęca do wiernego ich naśladowania. Każda jednostka zajmuje właściwe sobie 
miejsce w rodzinie, społeczeństwie i państwie. Z miejsca tego, mającego charakter 
niejako naturalny, wynikają ściśle określone role. Właściwe wykonywanie swoich ról 
– ojca czy syna, brata czy siostry, władcy czy ministra – jest tożsame z czynieniem 
zadość normom etyki konfucjanizmu.

Etos konfucjanizmu wyróżnia się realizmem, rzetelnością, całościowością, spój-
nością i autorytatywnością. Na gruncie chińskim nabrał charakteru industrialnego 
i materialistycznego, na gruncie zaś japońskim zasadniczo militarnego. Gdy Chiń-
czycy porównują się do gołąbka pokoju, Japończycy chlubią się porównywaniem 
ich do jednej zaciśniętej pięści.

Między etyką konfucjanizmu a etyką Zachodu rysują się istotne różnice. Etyka 
Zachodu opiera swoje normowanie na rozumie jako wyróżniającej człowieka właś-
ciwości. Etyka konfucjanizmu, dostrzegając, że człowiek często nie korzysta z daru 
rozumności albo go nadużywa, poszukuje racji dla jego działania. Kontakty Zacho-
du ze Wschodem, etyki zachodniej z etyką konfucjanizmu narzuciły jednak przez tę 
pierwszą tej drugiej orientację pragmatyczną, opartą na kalkulacji racjonalnej.

Myśl prawna

Myśl prawną kultury konfucjanizmu ukształtowały koncepcje li i fa, w czasach 
najnowszych korygowane elementami komunistycznej i liberalnej doktryny praw-
nej. Według komparatystów prawnych li przypomina koncepcję J. Austina – prawa 
jako rozkazu, fa zaś Eugena Ehrlicha – koncepcję żywego prawa.

Li pojmowano zawsze jako zespoły norm, ale występowały różnice co do ich 
charakteru: obyczajowego, zwyczajowego, rytualnego, ceremonialnego, etykietalne-
go. Zawsze też normy owe, niezależnie od ich charakteru, miały regulować cztery 
relacje w stosunkach międzyludzkich: rządzącego i rządzonego, ojca i syna, star-
szego i młodszego brata, przyjaciela i przyjaciela. Księga Li (Liki) opisuje li jako 
regulator ludzkich pragnień zapisanych dla ochrony ludzi. Jest formą kontrolowania 
przesadnych ludzkich pragnień. Li zakazuje naruszania norm przed ich narusze-
niem, fa nakazuje karę po ich naruszeniu. Li, ściśle powiązane porządkiem natural-
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nym – tao, jest w swej istocie zbliżone do rozwiniętych w myśli Zachodu koncepcji 
prawa natury.

Konfucjańska kultura prawna, od Starożytności aż do przełomu XIX i XX 
wieku, podtrzymuje przekonanie Konfucjusza o przewadze wzorców osobowych 
(renzhi), opartych na zespole norm zwanych li, nad normami prawa stanowione-
go. Osobowe wzorce moralne człowieka dojrzałego wyróżnia życzliwy stosunek 
do bliźnich (ren, żen), określany przez normy li, regulujące całokształt właściwego 
postępowania, wywiedzionego z obyczajów, zwyczajów, rytuałów, ceremoniałów 
i etykiety. Wybór właściwej normy li zależy od określonej sytuacji, w której najważ-
niejszą rolę odgrywa relacja osób pozostających ze sobą w określonych stosunkach: 
rodzinnych, małżeńskich, społecznych i politycznych. Dzieci winne są posłuszeń-
stwo rodzicom, żona – mężowi, poddani – władcom. Rodzice, mężowie i władcy 
nie powinni być jednak tyranami, lecz sprawować swoją władzę głównie za pomocą 
dobrego przykładu. Najgłębsza wymowa norm li jest zbliżona do Złotej Reguły: 
„Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by tobie czyniono”.

Fa, mimo że tłumaczone jako „prawo”, jest w rzeczywistości tylko jedną z jego 
stron, silnie podkreślającą rolę przymusu w prawie. Koncepcja fa została rozwinięta 
przez szkołę legistyczną Han Fei-tze, która osiągnęła szczyty swego powodzenia 
w III wieku p.n.e. Legiści opierali władzę na sile sankcji prawnych, wymuszających 
posłuszeństwo zachowań uzgodnionych z prawem. W odróżnieniu od konfucjanis-
tów, wspierających fundamenty władzy na sile wzorców osobowych, legiści pragnęli 
rządzić za pomocą dekretowania zachowań prawem. Wymuszali oni przestrzeganie 
jednakowych norm postępowania dla wszystkich ludzi, uznawanych za równych so-
bie. Konfucjaniści akceptowali różne normy dla różnych relacji i stanowisk, uznając 
nierówność ludzi. Mimo że legizm panował w Chinach dość krótko, wywarł znacz-
ny wpływ na konfucjanizm. Li i fa zostały ze sobą skoordynowane jako zespoły 
norm komplementarnych.

W kulturze prawnej konfucjanizmu szersze li obejmuje węższe fa, jako jedną ze 
stron prawa. Gdy wyłania się konflikt między li a fa, tradycjonalistyczne społeczeń-
stwo chińskie preferuje li. Ludzie kierujący się wyłącznie fa starają się uniknąć kary, 
nie rozumiejąc zupełnie społecznego znaczenia hańby. Jeśli kierują się normami li, 
rozumieją sens hańby, toteż są skłonni do poprawy. Przewagę li nad fa podkreślił 
Konfucjusz, gdy pisał: „Jako sędzia rozstrzygam spory, ponieważ jest to moim obo-
wiązkiem; ale najlepszą rzeczą, jaka mogłaby się zdarzyć, byłoby wyeliminowanie 
przyczyn sporów”. Ideałem wzorowego obywatela jest wykazywanie właściwego 
umiaru i łagodności we wszystkich sprawach i okolicznościach. Przyzwoitość i kom-
promisowość w kulturze prawnej konfucjanizmu są zawsze zdecydowanie ważniej-
sze od praw osobistych i przywilejów. Li łączy się ze szczerością (ch’eng) i prawdo-
mównością (hsin), stwarzającymi w prawie podstawy dobrej wiary i zasady pacta sunt 
servanda, zarówno w stosunkach wewnątrzkrajowych, jak i międzynarodowych.
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Komunizm, obowiązujący w chińskiej doktrynie, opowiadał się za przewagą li 
nad fa, w praktyce zaś wręcz odwrotnie – bez skrupułów nadużywał surowości 
prawa. Opowiadając się za przewagą li, na wzór marksizmu podkreślał znaczenie 
rozwoju moralności i świadomości w stosunkach międzyludzkich. W latach 1949–
1957 adaptowano w Chinach radziecki model marksizmu. Gdy popsuły się stosun-
ki chińsko-radzieckie, Chiny usiłowały rozwinąć własny model marksizmu, zwany 
maoizmem, nawiązujący do rodzimej tradycji konfucjanizmu. Warto zauważyć, że 
w latach 1949–1976 w Chińskiej Republice Ludowej nie stanowiono niemal wcale 
prawa, nie prowadzono dokumentacji orzeczeń sądowych i nie rozwijano doktryny 
prawnej, polegając głównie na decyzjach politycznych.

Rządy komunistyczne wniosły do chińskiej kultury prawnej dwojakie pojmo-
wanie wymiaru sprawiedliwości: sprawiedliwość ludową i sprawiedliwość biuro-
kratyczną. Sprawiedliwość ludowa oparła się na radykalnej idei ciągłości rewolucji 
w stosunkach społecznych, polegania na własnych siłach, odrzucania potrzeby le-
gislacji i sprzeciwiania się jakiejkolwiek kodyfikacji prawa. Sami robotnicy, chłopi, 
mężczyźni i kobiety odgrywali decydującą rolę w upolitycznieniu systemu. Sprawie-
dliwość biurokratyczna natomiast wyrastała z założenia, że prawo jest konieczne do 
konsolidacji społeczeństwa, utrzymywania więzi przeszłości z teraźniejszością, pla-
nowania i kontrolowania państwowego dla wymuszania ciągłego rozwoju bardziej 
środków produkcji niż środków konsumpcji. Główną rolę odgrywały w tym policja, 
prokuratura i sądy, wzorowane na modelu radzieckim.

W 1978 roku uchwalono w Chinach nową konstytucję, otwierając rozwój pra-
wodawstwa inspirowanego liberalnym duchem pragmatyzmu i wolności. Jest to pra-
wodawstwo dotyczące wyborów i organizacji wymiaru sprawiedliwości, joint ventures 
i inwestycji zagranicznych, małżeństwa i samorządu, ochrony środowiska i praw 
obywatelskich, prawa karnego i postępowania karnego. Nowy system prawny zaczął 
kontrolować scentralizowaną władzę państwową, unifikować procesy moderniza-
cyjne, faworyzować ludzi przedsiębiorczych, pobudzać ducha kapitalizmu. Osła-
bił moralizm, ale wzmocnił legalizm, gdyż prawo stało się zarówno mechanizmem 
kontrolnym, jak i edukacyjnym w procesie przeobrażenia społeczeństwa chińskiego 
na wzór kapitalistyczny.

Kodyfikacje prawne

Niemal od swych początków kultura prawna konfucjanizmu objawiała swoje 
inklinacje ku kulturze prawa stanowionego. Najbardziej wyrazistym tego przejawem 
są kodyfikacje prawa chińskiego.

Za najstarszy chiński kodeks prawny uchodzi Chow li z około 1000 roku p.n.e. 
Został opracowany przez Tan, księcia Chow – brata założyciela dynastii Chow.
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Najwcześniejsze prawa Chin zostały utrwalone prymitywnymi formami zapisu na 
drewnie bambusowym i płytkach kamiennych. Wielkie spustoszenie wśród tych za-
pisów zostało spowodowane publicznym „paleniem ksiąg” w 212 roku p.n.e. W ten 
sposób legiści pragnęli po wsze czasy unicestwić konfucjańskie pomniki prawa.

Później, po przywróceniu konfucjanizmowi pozycji oficjalnej doktryny praw-
nej, wielokrotnie kodyfikowano prawo chińskie. Były to kodeksy niewyodrębniające 
wyraźnie gałęzi prawa, ale dotyczyły głównie prawa karnego i prawa administra-
cyjnego. Pretendując do rangi całościowych kodyfikacji obowiązującego prawa, na 
ogół składały się z wielu artykułów. Oto kodeks z 640 roku zawierał około 500 
artykułów, a kodeks z 1320 roku niemal aż 2500 artykułów. Około 1400 roku pro-
mulgowano nowy kodeks prawny, a w 1650 roku kolejny nowy kodeks prawny, 
który obowiązywał aż do rewolucji w 1912 roku.

Kodeks z 1650 roku nosił nazwę Ta Tsing Lü Li. Normy lü obowiązywały trwa-
le, nie były zmieniane, przypominały swoją trwałością późniejsze konstytucje. Na-
tomiast normy li, interpretując normy lü, ulegały zmianom stosownie do potrzeb 
doraźnych. W wydaniu tego kodeksu z 1906 roku było 450 części lü i około 2000 
części li. Co pięć, dziesięć lat publikowano nową edycję kodeksu, który był spisywa-
ny w pionowych słupkach. Należało go czytać od góry w dół, poczynając od prawej 
do lewej części strony.

Od około XIX wieku Chiny zaczęły przejmować do konfucjańskiej kultury praw-
nej elementy zachodniej kultury prawa stanowionego. Następowało to najpierw za 
pośrednictwem traktatów międzynarodowych, zawieranych przez Chiny z ówczes-
nymi mocarstwami – Anglią, Francją, Niemcami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Po obaleniu w 1912 roku monarchii, mimo pewnej nieufności do zachodnich 
wzorów demokracji liberalnej, próbowano tam je jednak łączyć z rodzimą, chińską 
tradycją kultury prawnej konfucjanizmu, elementami legizmu i buddyzmu. Liberal-
na konstytucja z 1912 roku i ustanowione kodeksy prawne obowiązywały niemal 
wyłącznie „na papierze”. Taki charakter miały chińskie kodeksy prawne: cywilny 
z lat 1929–1931, postępowania cywilnego z 1932 roku i kodeks gruntowy z 1930 
roku. Kodeksy te nie obowiązywały w Hongkongu, znajdującym się pod władz-
twem brytyjskim.

Powstała w 1949 roku Chińska Republika Ludowa wzorowała swoje prawo na 
prawie radzieckim „w duchu kształtowania woli państwa zgodnie z interesami klasy 
panującej”. W latach tzw. wielkiego skoku (1958–1960) zupełnie negowano potrzebę 
prawa, zastępując je doraźnymi decyzjami politycznymi. Lata tzw. rewolucji kultural-
nej (1966–1976) jeszcze bardziej pogłębiły ów nihilizm prawny. Po jej upadku po-
częto odbudowywać autorytet prawa, łączącego elementy tradycji z nowoczesnością, 
socjalistyczne struktury polityczne z kapitalistycznymi strukturami gospodarczymi.

W procesie kodyfikacji prawa chińskiego w XX stuleciu coraz silniej zaznacza-
ły się w nim wpływy prawa Zachodu. Jednakże zawsze, gdy wpływy te popadają 
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w konflikty z kulturą prawną konfucjanizmu, muszą jej ulegać. Uległość owa nie 
zanikła nawet po przejściu Chin pod władztwo komunistów.

Praktyka prawnicza

Aż do początków XX wieku – wprowadzenia ustroju burżuazyjno-demokratycz-
nego – chińska kultura prawna konfucjanizmu nie doprowadziła do powstania szkół 
prawa i wyodrębnienia się klasycznych zawodów prawniczych – sędziego, prokura-
tora, adwokata. Funkcje te spełniali, jeśli już doszło do sądowego rozstrzygania spo-
ru, ludzie cieszący się estymą mędrców. Wyodrębniły się jedynie zawody notariusza 
i maklera, którzy mogli występować przed sądem w roli pełnomocników stron.

W tradycyjnej kulturze prawnej konfucjanizmu istniał system hierarchicznie po-
wiązanych ze sobą sądów, ściśle splecionych z hierarchią władz lokalnych i pań-
stwowych. Dzięki temu mogła funkcjonować apelacja od orzeczeń sądowych – od 
sądów dystryktowych do sądów prowincjonalnych, a od tych następnie do Sądu 
Najwyższego w Pekinie, mającego siedzibę w pałacu imperatora tego miasta.

Od czasu do czasu, nieregularnie, publikowano zbiory wybranych orzeczeń Sądu 
Najwyższego, zwane Hsing An Hui Lau. Każdy ważniejszy urząd miał ich kopie. 
Funkcję praktycznego vademecum dla ludzi uprawiających praktykę prawniczą speł-
niał zbiór Oficjalne praktyki dynastii Ching (Ta Ching Hui Tien Tse Li). Już na przełomie 
XIX i XX wieku bieżące teksty prawne drukowała „Gazeta Oficjalna” (Ching Pao). 
Niekiedy teksty o szczególnie dużym znaczeniu ogłaszano na płytkach kamiennych, 
ustawionych w miejscach publicznych.

Konfucjańska kultura prawna polegała jednak na większym zaufaniu do rozstrzy-
gania sporów prawnych w drodze koncyliacji niż do rozstrzygnięć sądowych, co wy-
nika poniekąd z jej sceptycyzmu wobec prawa stanowionego. Według konfucjanizmu 
mądry i cnotliwy człowiek zyskuje szacunek, jeśli unika konfliktów, a trudne do unik-
nięcia konflikty rozwiązuje samodzielnie, na drodze rozjemczego porozumienia się, 
bez udziału sądów państwowych. Każdy, kto przenosi spór na drogę sądową, musi 
pamiętać, że sądy są stronnicze, skorumpowane, powolne i leniwe. Polegając na ta-
kich sądach, nie może nie spotykać się z potępieniem społeczności, w której żyje. 

Z tych względów w kulturze prawnej konfucjanizmu wykształciło się wiele kon-
cyliacyjnych form pozasądowego rozstrzygania konfliktów, polegających na pojed-
naniu, porozumieniu, ugodzie między samymi stronami sporu, a więc odbywających 
się bez udziału sędziów zawodowych. Chińczycy rozstrzygający spory poprzez kon-
cyliację chlubią się swoim pokojowym usposobieniem. Niekiedy przypisują sobie 
nawet cnotę największych pacyfistów w świecie. Wskazują, że unikali prowadzenia 
wojen agresywnych, walcząc głównie w obronie swojego kraju. Mimowolnie jednak 
ujawniają swój nacjonalizm, gdy swój kraj uznają za centrum kultury światowej, 
wszystkiego, co najlepsze na ziemi – Państwo Środka.



Roman Tokarczyk506

Kultura prawna Japonii

Oblicze kultury Japonii, szczególnie jej kultury prawnej, współkształtowały 
czynniki przyrodnicze, historyczne i kulturalne. Japonia jako kraj wyspiarski była 
długo odizolowana od świata, co sprzyjało jednolitości etnicznej, ale utrudniało 
kontakty z innymi państwami. Wyspy Japonii tworzą wobec Azji coś na wzór Wysp 
Brytyjskich wobec Europy. Oba te kraje były nawiedzane przez różne fale ludności 
napływowej i ulegały obcym kulturom. Japonia uległa przede wszystkim kulturze 
Chin, skąd przejęła pismo, filozofię i zasady prawa przeniknięte konfucjanizmem. 
Jako kraj rolniczy, aż do XIX wieku, Japonia miała stabilną, hierarchiczną, feudalną 
strukturę społeczną, naruszaną jednak wojnami domowymi, które dobiegły kresu 
w końcu XVI wieku za panowania szogunatu Tokugawa. W historii kultury prawnej 
Japonii wyróżniane są cztery okresy.

W pierwszym okresie, obejmującym stulecia od V do XII, Japonia popadła 
w zależność od Chin, ulegając silnym wpływom kultury prawnej konfucjanizmu. 
Za pierwszy zbiór prawa japońskiego z 604 roku, przesyconego konfucjanizmem, 
uchodzi Siedemnaście Maksym autorstwa mędrca o nazwisku Shotoku. Zbiór przypo-
mina raczej hebrajski Dekalog, toteż ma charakter bardziej moralny niż prawny. Za 
pierwszy ściśle prawny kodeks japoński należy uznać Dekret Wielkich Reform (Toikwa) 
z lat 645–646, ustanawiający chińskie wzory administracji, oznaczanie tytułów włas-
noś ci i system podatkowy. Wówczas też ustanowiono prawo karne (ritsu) i prawo 
administracyjne (ryo) – łącznie znane pod nazwą ritsu-ryo. Na tle chińskiej kultury 
prawnej do osobliwości japońskiej kultury prawnej należy wówczas omnipotencja 
feudalnego senioratu (sho). Na niższych szczeblach hierarchii władzy zaznaczyła się 
dominacja kasty wojskowych (buke, bushi, samuraje), obwarowana prawem zwyczajo-
wym (buke-ho), jako bezpośrednich wasali cesarza. Pierwszy okres rozwoju kultury 
prawnej Japonii przyniósł ustanowienie scentralizowanego systemu prawa, rozwój 
zasad pertraktowania w transakcjach prywatnych i absorpcję władzy królewskiej 
przez urzędników sądowych.

W drugim okresie, od XII do XVI stulecia, budowano podstawy prawne japoń-
skiego militarnego systemu feudalnego. Są one zawarte w kodeksie politycznym  
Jo-Yej Shikimoku z 1232 roku, regulującym kompetencje władz najwyższych – ce-
sarza i Rady Najwyższej o silnej pozycji na szczycie władz administracyjnych i są-
downiczych. Regulacje prawne z tego okresu przyniosły osłabienie władzy cesarza, 
przy jednoczesnym poważnym wzmocnieniu władzy udzielnych, lokalnych wład-
ców (daimyo), reprezentujących głównie interesy kast wojskowych (jito).

W trzecim okresie, od XVI do połowy XIX wieku, zaznaczyła się silna hege-
monia dynastii Tokugawa (1603–1868). Od czasu uchwalenia konstytucji w 1597 
roku cała najwyższa władza spoczęła w rękach pięciu osób (goningumi). Konstytu-
cja sprzeciwiała się wpływom kultury Zachodu, toteż oficjalnie potwierdzała, że 
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konfucjanizm pozostaje podstawą japońskiej kultury prawnej. Panująca dynastia 
zapewniła państwu równowagę ekonomiczną, społeczeństwu dobrobyt, państwu 
i społeczeństwu spokój społeczny, przezwyciężający wewnętrzne wojny feudalne. 
Rozwinęły się handel, literatura i kultura prawna, kształtowana głównie przez Sąd 
Najwyższy utworzony w Yedo. 

W ówczesnej kulturze prawnej konfucjanizmu japońskiego zaznaczył się więk-
szy subiektywizm, większa arbitralność i większa brutalność niż w kulturze praw-
nej konfucjanizmu chińskiego. Ciężar wymiaru sprawiedliwości spoczął na władzy, 
nie na prawie. Wymiarem sprawiedliwości administrowali zawodowi prawnicy, ale 
w inkwizycyjnym procesie nie było zawodowych adwokatów, każda strona sama 
prowadziła swoją sprawę na zasadach koncyliacji. Ogólnokrajowe kodeksy rządowe 
były jedynie instrukcjami dla kodeksów lokalnych, ustanawianych przez każdą miej-
scowość. Obok prawa stanowionego pojawiły się elementy prawa precedensowego, 
przypominające kulturę common law.

W czwartym okresie, od połowy XIX wieku aż do czasów obecnych, długotrwa-
ła izolacja międzynarodowa Japonii została przerwana. Za pioniera w tym wzglę-
dzie uchodzi Amerykanin Matthew Perry, który w 1853 roku przybył do Japonii 
w celach handlowych. Inni poszli jego śladem. W ślad za kontaktami handlowy-
mi z Zachodem przyszło tam zachodnie prawo. Zwolennicy otwarcia Japonii na 
świat recypowali zachodnie normy prawa, głównie niemieckie, francuskie, belgijskie 
i szwajcarskie. Recepcja ta pogłębiała się w I połowie wieku XX. Amerykańska 
okupacja Japonii po drugiej wojnie światowej wymusiła tam recepcję prawa amery-
kańskiego. W ślad za tym postępowała zmiana dogmatycznego podejścia do prawa 
na podejście socjologiczne. 

Obecnie więc kultura prawna pragmatycznej, wysoko uprzemysłowionej Japonii 
należy już zdecydowanie do kultury prawa stanowionego, łącząc wzory europejskie 
z wzorami amerykańskimi, a te posiłkowo z elementami rodzimego prawa zwycza-
jowego. W odróżnieniu od innych kultur, japońska kultura prawna, zgodnie z du-
chem konfucjanizmu, nadal skłania się do unikania sądowych dróg rozstrzygania 
sporów, polegając na wspomnianych już formach koncyliacji. Najważniejszą rolę 
odgrywa pojednanie stron sporu, zwane jidan, oparte na tradycyjnych procedurach 
prawa japońskiego wakai i chotei. Ważną funkcję spełnia również arbitraż (chusai). 
Obrońcy praw człowieka wysuwają wątpliwości, czy formy koncyliacji, wymuszone 
siłą tradycji – zwane tam „kulturą wstydu”, powodowanego wstępowaniem na dro-
gę sądową – nie ograniczają praw, swobód i wolności jednostki.

W całej kulturze Japonii, szczególnie jej kulturze prawnej, centralne miejsce zaj-
muje sintoizm albo sinto – religia przenikająca życie Japończyków. Ukształtowany osta-
tecznie w VI wieku, dla odróżnienia rodzimej religii od obcego buddyzmu, sintoizm 
jest religią ośmiu milionów bogów (jajorodzu-no-kami). Sintoizm podtrzymuje wiarę, że 
cesarz japoński jest „świętym nietykalnym”, w prostej linii potomkiem słońca Ama-



Roman Tokarczyk508

terasu-omikami – bóstwa narodowego i głównej postaci panteonu sintoistycznego. 
Jest to religia wielości świąt religijnych (matsuri) i jeszcze większej liczby rytuałów. 
Jej najwyższą wartością, o wydźwięku moralnego dobra i normatywnej powinności, 
jest życie człowieka w harmonii z bogami, naturą i społecznością. Według sintoizmu 
świętą misją Japonii jest podbój świata, toteż pochwala militaryzm japoński.

Konfucjanizm japoński

Konfucjanizm chiński, przenoszony na grunt Japonii, doprowadził do ukształ-
towania się konfucjanizmu japońskiego. W kulturze prawnej Japonii konfucjanizm 
odznacza się wieloma szczególnymi cechami.

Konfucjanizm japoński charakteryzuje się awersją do norm prawnych, wyni-
kającą z antypatii do rozwiązywania sporów przed sądami. Łączy racjonalno-nor-
matywny sens wartości z emocjonalnym anarchizmem. Połączeniu temu bliższe są 
wszystkie inne normy – obyczajowe, zwyczajowe, rytualne, ceremonialne, moralne 
niż normy prawne. Jeśli już musi opierać się na normach prawnych, traktuje je jako 
instytucjonalne wzory zachowania, z trudnością przystające do oczekiwań związa-
nych z realizacją praw osobistych. Awersja Japończyków do procesowania się przed 
sądem wynika również z kojarzenia sądów z okupacją chińską. Narzucane przez 
Chińczyków kodeksy dotyczyły głównie spraw karnych, kojarzących się z karą, bó-
lem, cierpieniem, surowością, więzieniem i śmiercią.

Konfucjanizm japoński odznacza się oryginalną semantyką języka, szczególnie 
języka prawnego. Gdy w języku prawnym kultur Zachodu pojedyncze słowo ma 
tylko jedno znaczenie prawne, japoński język prawny opiera się na słowach wielo-
znacznych. Wieloznaczne słowo japońskiego języka prawnego poprzez interpre-
tację odsłania swoje sedno zależne od sytuacji. W innych sytuacjach sedno tego 
samego słowa należącego do języka prawnego może być odmienne. Owa sytuacyjna 
wieloznaczność słów należących do japońskiego języka prawnego pozwala na podą-
żanie sensu prawa za zmiennymi sytuacjami społecznymi. Przeto zbędne są reformy 
i nowelizacje prawa, ponieważ starym normom można nadawać nowe znaczenie.

Konfucjanizm japoński jest przesycony naiwnym realizmem, w odróżnieniu od 
logicznego realizmu kultur Zachodu. Naiwni realiści postrzegają i wyobrażają nor-
mowanie spraw człowieka i spraw społeczeństwa za pośrednictwem bezpośredniej 
percepcji zmysłowej zamiast pośrednich sformułowań abstrakcyjnych. Idee i emo-
cje zdolne do pobudzenia człowieka do unormowanego zachowania się są suge-
rowane bardziej przez konkretne przedmioty niż abstrakcyjne koncepcje. Kultura 
prawna Japonii ma charakter bardziej obrazowy niż abstrakcyjny, bardziej zmysłowy 
niż rozumowy, bardziej realistyczny niż wyspekulowany. Życie postrzegane jako we-
wnętrznie zróżnicowane w swej subtelności subiektywizmu, emocjonalności i ho-
noru odrzuca wyzbyte tych cech chłodne rozumowania logiczne.
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Konfucjanizm japoński, poddając swoją kulturę prawną europeizacji, czynił to 
od połowy XIX wieku poprzez dwustronne traktaty międzypaństwowe. Umożli-
wiały one osiedlanie się cudzoziemców w miastach japońskich i utrzymywanie 
przedstawicielstw konsularnych. Postępująca recepcja wzorów prawa europejskiego 
została zwieńczona w 1889 roku uchwaleniem konstytucji, przekształcającej ustrój 
Japonii, na wzór pruski, w monarchię konstytucyjną. Upoważniono francuskiego 
profesora G. Boissonade do opracowania kodeksu karnego i procedury karnej, 
które weszły w życie w 1880 roku. Niemiecki profesor Roesler opracował kodeks 
handlowy wzorowany na prawie francuskim. Jednakże francuskie wzory prawne 
wywołały gwałtowną krytykę ze strony konserwatywnych ugrupowań parlamentu 
japońskiego. W rezultacie odrzucono wzory francuskie, przyjmując za wzór japoń-
skiego prawodawstwa cywilnego, które weszło w życie w latach 1898–1899, nie-
miecki kodeks cywilny (BGB). Niemiecka filozofia prawa święciła tam triumf  nad 
francuską filozofią prawa.

Konfucjanizm japoński po drugiej wojnie światowej ulegał wpływom amery-
kanizacji, spowodowanej okupacją Japonii przez Stany Zjednoczone Ameryki Pół-
nocnej. Narzucona Japończykom przez Amerykanów konstytucja wzmacniała po-
zycję sądów, określała status prawny władz publicznych, reformowała organizację 
administracji, wskazywała podstawowe prawa obywatelskie. Nowy kodeks prawa 
karnego wzmocnił pozycję sędziów w ocenie dowodów. Nowy kodeks prawa cywil-
nego wprowadził zasadę równości męża i żony, godzącą w utrwalony patriarchalizm 
japoński. W prawie spółek, prawie antymonopolowym i prawie rynku giełdowego 
pojawiły się elementy demokratyzacji prawa. Przeniesiono do prawa japońskiego 
amerykańską instytucję sądowej kontroli prawa (judicial review). Wzmocniono wresz-
cie znaczenie prawne pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

Konfucjanizm a życie

Konfucjanizm krzewi wzorce doskonalenia osobowości, współżycia ludzi w ro-
dzinie, społeczeństwie i państwie. Jest przeniknięty ideami moralizmu, porządku, 
harmonii, hierarchii, realizmu i sceptycyzmu wobec skuteczności prawa stanowio-
nego przez państwo; polega raczej na dobrowolnej koncyliacji niż orzecznictwie 
sądowym. Osobowe wzorce moralne człowieka dojrzałego powinien wyróżniać 
życzliwy stosunek do bliźnich (ren, żeń), określany przez normy li. Mają one regulo-
wać całokształt właściwego postępowania, wywiedzionego z obyczajów, zwyczajów, 
rytuałów, ceremoniałów i etykiety.

Wybór właściwej normy li zależy od określonej sytuacji, w której najważniejszą 
rolę odgrywa relacja osób pozostających ze sobą w jednoznacznych stosunkach 
zależności. Dzieci winne są posłuszeństwo rodzicom, żona – mężowi, młodsze ro-
dzeństwo – rodzeństwu starszemu, podwładni – władającym, przyjaciele – przy-
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jaciołom. Najgłębsza wymowa norm li jest zbliżona do Złotej Reguły: „Nie czyń 
innym tego, czego nie chcesz, by tobie czyniono”. Sztuczne porządki społeczne 
powinny być uzgodnione z naturalnymi porządkami świata. Ideały życiowe człowie-
ka prawego uosabia człowiek świadomy naturalnego porządku świata, w pokorze 
uznający go w porządku społecznym.

Taoizm wniósł do konfucjańskiej koncepcji życia treści indywidualistyczne, per-
fekcjonistyczne i silne podkreślenie potrzeby uległości człowieka naturze rzeczy. 
Jako kierunek filozoficzno-religijny zawierał liczne opisy praktyk magicznych, mają-
cych zapewniać człowiekowi długowieczność, a nawet nieśmiertelność. Wyobrażał 
idealne życie człowieka jako zgodność myśli i czynów ludzkich z ludzką naturą, 
wierną naturalnemu porządkowi rzeczy (wu-wei). Taoizm wywodzi swoją nazwę od 
tao – słowa oznaczającego drogę życiową, metodę rozwiązywania trudności życio-
wych, postępowanie zgodne z naturalnym porządkiem rzeczy. Najważniejszą normą 
tao jest wyrzeczenie się w życiu chciwości, żądz, pożądań, pragnień i nienaturalnych 
potrzeb, zapewniające człowiekowi spokój duchowy i zdrowie cielesne.

Życie człowieka jest rozszczepione na śmiertelne, zmienne – życie cielesne i nie-
śmiertelne, trwałe – życie duchowe. Nieśmiertelne życie duchowe ma charakter żeński 
(yin) i jest reprezentowane przez płeć kobiecą. Wrota żeńskości są źródłem zarówno 
Nieba, jak i Ziemi. Proces prokreacji życia ludzkiego wymaga jednak połączenia pier-
wiastka żeńskiego (yin) z pierwiastkiem męskim (yang). W narodzinach i cyklach życia 
człowieka spontaniczność rządzi wszystkim. Życie rodzi się spontanicznie i poprzez 
śmierć spontanicznie wraca do swoich źródeł. Jedność, na przykład żeńskość albo 
męskość w połączeniu, są zaczynem dwoistości – wspólnoty małżeńskiej. Dwoistość 
prowadzi do troistości, w tym przypadku narodzin dziecka. Troistość może zrodzić 
dziesięć tysięcy rzeczy sławiących harmonię, cnoty, formy, estymę i naturalność tao. 
Decyduje to o formach wcieleń człowieka w cyklach reinkarnacji.

We wszechświecie panuje naturalny porządek. Życie człowieka jest określane 
wobec życia Ziemi, życie Ziemi wobec życia Nieba, życie Nieba wobec tao, życie tao 
wobec przyrody (natury), zajmującej w tej konfucjańskiej hierarchii najwyższe miej-
sce. Przyroda czy też natura rządzi ludzkimi zachowaniami, przesądza o treści norm 
regulujących życie. Prostota ludzkich zachowań (p’u) jest warunkiem dostojeństwa, 
życia poza granicami zła. Wiedzie ona człowieka do uwolnienia się od nienatu-
ralnych pragnień. Prostota nie ma jakiejś szczególnej filozofii, ponieważ wówczas 
przestawałaby być prostotą. Filozofia, wprowadzając wiele sztucznych nazw, wypa-
cza wiedzę o życiu – wiedzie ku metaforom i błędom.

W Japonii sintoizm wyróżnia się filozofią apoteozy życia doczesnego, niezna-
nej większości religii świata. Według sintoizmu żywot doczesny, jako pewny, jest 
ważniejszy od niepewnego żywota pośmiertnego. Żyjąc dobrze, pięknie i aktywnie, 
człowiek nie może nie kochać życia. Miłowane życie Japończyków chronią miliony 
różnych bogów, duchów, świętych przedmiotów (kami ), zasługujących na poważa-
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nie, cześć i kult. Święte są świątynie, posągi świętych, lustro, miecz, klejnoty i sakaki 
goheit – plecionki z papieru lub tkanin przymocowane do bambusowego albo drew-
nianego pala przed sintoistyczną świątynią. Teksty święte to Kojiki (Księga dawnych 
wydarzeń ) i Nihonshaki (Kronika Japonii ). Wśród obrzędów japońskich wyrażających 
umiłowanie życia wyróżniają się zaślubiny z panną młodą we wspaniałym stroju 
z 12 kimon, panem młodym w czarnej szacie, pijących trzy łyki gorącego wina ry-
żowego (sake) i obdarowanych licznymi prezentami.

Konfucjanizm a śmierć

Mędrzec właściwie pojmujący sens tao wiele czasu poświęca kontemplacjom 
i specjalnym ćwiczeniom fizycznym. Przynoszą one spokój wewnętrzny, ponieważ 
odrzucenie nienaturalnych pragnień, zwłaszcza troski w sprawach życia i śmierci, 
pozwala wtapiać się jak gdyby w rytm praw kosmosu. Siła mędrca wiernego wska-
zówkom tao polega na wyrzeczeniu się pragnień, łącznie z pragnieniem wieczności 
i nieśmiertelności. Mędrzec śmierci nie pragnie ani się jej nie obawia. Pogodzenie się 
ze śmiercią jest dla niego czymś zupełnie naturalnym.

Mądrość stanowi przywilej wieku dojrzałego, przedwczesna śmierć zatem jest 
anomalią natury. Pozbawia ona człowieka szansy właściwego przygotowania się do 
jej przyjęcia. Uniemożliwia też człowiekowi osiągnięcie pełni człowieczeństwa, gdyż 
przerywa jego życie na poziomie bliskim egzystencji świata zwierzęcego. W świetle 
tradycyjnej religijności chińskiej śmierć przedwczesna rodzi zło moralne, rozbudza 
ducha demonów, narusza spokój w społeczności bliskiej zmarłemu.

Ucieleśnieniem marzeń o nieśmiertelności pozostawali tam mędrcy (hsien), ludzie 
samotnie żyjący w okolicach górskich. Poddając się rytmowi naturalnych praw przy-
rody, przestrzegali surowego i zdyscyplinowanego trybu życia. Zmierzali do możliwie 
pełnego zharmonizowania swych subiektywnych pragnień z wymaganiami obiek-
tywnych prawidłowości naturalnych. Osiągnięcie samokontroli utożsamiali z właści-
wym stosunkiem do śmierci. Przyświecała im wiara, że, udoskonalając swą kruchą 
cielesność, posiądą nieśmiertelność – przeobrażą się w cielesność niezniszczalną.

Konfucjanizm upowszechniał przekonanie, że śmierć jest naturalnym rozwiąza-
niem nienaturalnych problemów życiowych człowieka, przeto należy ją traktować 
w sposób właśnie naturalny. Wyznawcy konfucjanizmu, przyjmując śmierć za wy-
darzenie naturalne, wierzyli jednak w możliwość przetrwania niektórych przejawów 
życia człowieka po jego śmierci w życiu potomnych.

W klasycznej chińskiej myśli religijnej można także znaleźć pogląd, że śmierć 
polega na odłączeniu zespołu dusz posiadanych przez człowieka (zwykle dwóch, 
związanej z zasadą męską – yang i żeńską – yin) od ciała. W takich okolicznościach 
miałoby następować przeobrażenie istoty człowieka. Odłączenie to miałoby być 
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jednocześnie aktem nawiązywania kontaktów z przodkami, a także umożliwiać osią-
ganie pośmiertnej egzystencji wśród rozkoszy nieba albo dolegliwości piekła.

Życie pośmiertne miałoby odzwierciedlać ziemskie zasługi i przewinienia czło-
wieka. Po śmierci ciało człowieka miałoby wracać do naturalnych jego źródeł kos-
micznych, z których wzięło swoje początki, natomiast dusza miałaby kontynuować 
swój żywot w zaświatach.

Konfucjanizm chiński ze spokojem aprobował zawsze samobójstwa, jak rów-
nież karę śmierci. W całych dziejach Chin wykonywano ogromną liczbę egzekucji. 
Ostatnio, aż do wprowadzenia nowego chińskiego kodeksu karnego z 1997 roku, 
od strzałów w tył głowy podczas egzekucji ginęło tam co roku kilkanaście tysięcy 
osób. Po wprowadzeniu wspomnianego kodeksu liczba wyroków śmierci i egzekucji 
znacznie spadła. Jak podaje organizacja Amnesty International w swoim raporcie, 
w 1997 roku wykonano tam około trzech tysięcy egzekucji. Chińskie prawodawstwo 
przewiduje karę śmierci nie tylko za zabójstwo, lecz również za przestępstwa gospo-
darcze i polityczne.

Konfucjanizm japoński ukształtował szczególnie bogatą kulturę śmierci samo-
bójczej. Popełnienie samobójstwa dla ratowania honoru – własnego, rodzinnego, 
zawodowego i politycznego – zajęło tam wysokie miejsce w hierarchii norm przy-
wracających dobre imię. Początków X wieku sięga pierwszy przykład harakiri, jak 
też seppuku, polegającego na rytualnym śmiercionośnym rozcięciu sobie brzucha, 
uznawanego tam długo za siedlisko duszy, dla manifestacji odwagi, wierności i ho-
noru. Klasa rycerska, zwana samurajami, taką formę samobójstwa przyjmowała za 
dobrowolną karę za popełnione przewinienia. Samobójstwa podwójne popełniali 
niekiedy kochankowie, nieuzyskujący zgody rodziny na zawarcie małżeństwa. Samo-
bójstwa rodzinne (marishinju) popełniają ojcowie niezdolni do utrzymania rodziny, 
po wcześniejszym zabiciu dzieci. W samobójczym oczyszczeniu poszukują spoko-
ju przedstawiciele odpowiedzialnych zawodów, gdy popadną w trudności. Podczas 
drugiej wojny światowej wielką sławę zyskali japońscy żołnierze – kamikadze, którzy, 
atakując samolotami wypełnionymi materiałem wybuchowym amerykańskie okręty, 
dobrowolnie oddawali młode życie dla chwały cesarza1.

1 W opracowaniu niniejszego artykułu wykorzystano następujące publikacje: Japan: Economic 
Success and Legal System, red. W. Baum, Berlin 1997; R. Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury 
japońskiej, Warszawa 1999; D. Bodde, C. Morris, Law in Imperial China, Cambridge 1967; Pięć wiel-
kich religii świata, red. E. Brunner-Traut, Warszawa 1986; W. Chan, The Way of  Lao Tzu, Indiana-
polis 1963; Chan Wing-Tsit, A Source Book in Chinese Philosophy, Princeton 1963; Chang-fo Lo, The 
Legal Culture and System of  Taiwan, Wolters Kluwer 2006; M. Chiba, Legal Pluralism: Toward a Ge-
neral Theory of  Law Through Japanese Legal Culture, Tokyo 1989; Development of  Legal Systems in Asia: 
Experiences of  Japan and Thailand, red. P. Chomchai, Harvard University Press 1999; C. Cutler, 
T. Gyatso (Dalajlama XIV), Sztuka szczęścia. Poradnik życia, Poznań 2000; Czuang-tsy, Prawdziwa 
księga południowego kwiatu, Warszawa 1955; R. Dawson, Confucius, Oxford 1981; Dialogi konfucjań-
skie, Warszawa 1977; M. Dillon, Religious Minorities and China, London 2001; D. Ferenc-Kopeć, 
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Summary

leGal culture oF conFucianiSm

The article presents legal culture of  Confucianism, both Chinese and Japanese, with 
particular references to differences existing between them. It also shows impact that some 
other cultures and religions had on the final shape of  legal systems in China and Japan.

The author lists and discusses the most important principles composing legal culture 
of  Confucianism, like the concept order connected with belief  that fake social orders are 
a part of  natural world orders, idea of  realism, establishing the principles in a way that en-
able society to observe them, conviction that humans are good from their nature, skeptical 
attitude to statutory law or developing of  conciliating forms of  resolving conflicts out of  
the court, that are reconciliation, understanding and settlement concluded without partici-
pation of  professional judges. The article also presents concept of  li and fa, shaping legal 
thought of  Confucianism. Li is a form of  controlling excessive human desires, forbidding 
violation of  law and fa order punishment after its violation. Entire consideration is fulfilled 
with discussion on codification of  Chinese law and characteristic of  Confucianism attitude 
towards life and death.

Kultura prawna Tybetu, rozprawa doktorska, Lublin 2003; F. Fernandez-Armesto, Religie, Warszawa 
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recepcJa prawa europeJSkieGo  
w czaSie republiki chińSkieJ (1912–1949)

Walka o nowoczesne Chiny

Czas istnienia Republiki Chińskiej można podzielić na trzy okresy. Okres pierw-
szy można określić jako czas politycznego i duchowego rozbicia Chin. Rewolu-
cja chińska (1911–1913) kierowana przez Sun Yatsena (1866–1925) doprowadziła 
wprawdzie do abdykacji ostatniego cesarza dynastii Ching Pu Yi w 1912 roku, nie 
przyniosła jednak ani narodowego, ani społecznego uzdrowienia. Wręcz przeciw-
nie – doprowadziła do rozbicia Chin na liczne ośrodki władzy, których poszczegól-
ni przywódcy nie powoływali się już więcej na „mandat nieba”, lecz sprawowanie 
swojej władzy legitymowali jedynie siłą wojskową.

Nie można też mówić o jedności Chin na płaszczyźnie gospodarczej. Na terenach 
przybrzeżnych rozwijał się przemysł lekki, w Mandżurii przemysł ciężki, natomiast 
w głębi kraju nadal panowały stosunki feudalne. W miastach przybrzeżnych swoją 
pozycję gospodarczą umacniały stopniowo państwa zachodnie, natomiast w głębi 
kraju panowały samodzielne jednostki gospodarcze z lordami wojennymi na czele.

Także na płaszczyźnie kulturowej Chiny były dalekie od znalezienia swojej no-
wej tożsamości narodowej. Aktywiści Ruchu 4 maja1 z 1919 roku byli jedynie jedno-
myślni co do odrzucenia konfucjanizmu jako oficjalnej ideologii państwowej. Nato-
miast co do kwestii wyboru nowej drogi nie było żadnych rozstrzygnięć, czy ma to 
być droga zachodniego kapitalizmu, komunizmu, czy nawet anarchizmu.

Kuomintang2 rościł sobie pretensje do władzy, twierdząc, że ma najbardziej 
właś ci wą odpowiedź na palące problemy polityczne i społeczne. Do programu Ku-

1 Ruch 4 maja był akcją protestacyjną w Chinach w 1919 roku przeciwko przekazaniu Japonii 
przez konwencję wersalską byłych koncesji niemieckich w prowincji Shandong. Antyrządowe 
i antyjapońskie manifestacje, zapoczątkowane 4 maja przez studentów w Pekinie, ogarnęły około 
150 miast chińskich. Pod wpływem ruchu delegacja chińska nie wzięła udziału w podpisaniu 28 
czerwca 1919 roku traktatu pokojowego w Wersalu. 

2 Kuomintang był chińską partią polityczną założoną przez Sun Yatsena. Początkowo był par-
tią o charakterze liberalno-demokratycznym. W latach 1922–1923 pod wpływem bolszewików 
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omintangu weszły sformułowane przez Sun Yatsena tzw. trzy zasady ludu (sanmin 
Chui), a mianowicie: zasada nacjonalizmu – walka przeciwko dynastii mandżurskiej; 
zasada ludowładztwa – ustanowienie republiki; zasada dobrobytu ludu – zrównanie 
w prawach do ziemi.

Drugi okres Republiki Chińskiej (1927–1937) był naznaczony zdobywaniem dal-
szych części Chin przez oddziały wojskowe wierne Kuomintangowi. Po śmierci Sun 
Yatsena do głosu doszło prawe skrzydło Kuomintangu pod przywództwem Chiang 
Kaisheka (1887–1975). Chiang Kaishek po wkroczeniu do Szanghaju w 1927 roku 
zerwał sojusz z komunistami i utworzył w Nankinie rząd kuomintangowski. Rząd 
ten jednak sprawował rzeczywistą władzę tylko nad prowincjami leżącymi wzdłuż 
wybrzeża morskiego, podczas gdy w głębi kraju de facto nadal rządzili lordowie wo-
jenni, z którymi rząd musiał iść na liczne kompromisy.

Głównymi podporami nowego rządu stali się: mieszczaństwo, przeważnie z miast 
wybrzeża, urzędnicy i większość wielkich posiadaczy ziemskich. Inteligencja, która 
na początku sympatyzowała z Kuomintangiem, po ogłoszeniu przez niego odnowi-
cielskiego „ruchu nowe życie” odwróciła się od jego programu.

Rząd w Nankinie przystąpił od razu do realizacji swojego programu ekonomicz-
no-politycznego, a mianowicie zreformował system walutowy, zmodernizował ar-
mię, rozbudował linie kolejowe i żeglugę morską oraz ujednolicił system edukacji, 
który od czasu zlikwidowania systemu egzaminów państwowych w 1906 roku był 
w stanie rozbicia. Dzięki wytrwałym pertraktacjom od 1929 roku na arenie mię-
dzynarodowej rząd nankiński odzyskał prawo pobierania cła, a przede wszystkim 
zreformował od podstaw system prawny, który jednak był skierowany na potrzeby 
mieszkańców miast, a zaniedbywał mieszkańców wsi.

Pomimo tych wszystkich sukcesów Kuomintang nie był jednak w stanie zmo-
bilizować mas ludu wiejskiego do istotnej reformy stosunków społecznych w celu 
przeprowadzenia gruntownej reformy rolnej i zdobycia dla siebie inteligencji wy-
kształconej w duchu zachodnim.

Trzeci okres Republiki Chińskiej (1937–1945) wyznacza atak Japonii na Chi-
ny w 1937 roku i ośmioletnia walka przeciwko Japonii. Pomimo ciężkich porażek, 
wojna przyniosła Chinom pewne zyski, jak koniec eksterytorialności w roku 1943, 
uznanie Chin na arenie międzynarodowej jako supermocarstwa, odzyskanie Man-

zradykalizował swój program, stając się partią rewolucyjno-demokratyczną. Od 1924 do 1927 
roku współpracował z Komunistyczną Partią Chin. Po śmierci Sun Yatsena nowy przywódca 
Kuomintangu, Chiang Kaishek, zerwał współpracę z komunistami. Do 1936 roku trwała wojna 
domowa między Kuomintangiem a Komunistyczną Partią Chin, zawieszona z powodu inwazji 
Japonii na Chiny. Walkę wznowiono w 1949 roku po zwycięstwie komunistów w Chinach. Ku-
omintangowskie władze Republiki Chińskiej i wierne im oddziały wojskowe schroniły się na 
Tajwanie. Rządy Kuomintangu na Tajwanie uczyniły z wyspy jeden z najszybciej rozwijających 
się gospodarczo krajów świata. 
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dżurii i Tajwanu. Jednak na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej Kuomintang stracił 
kredyt zaufania i w ciągu trzech lat (1946–1949) przegrał wojnę domową z oddzia-
łami komunistycznymi i musiał uciekać na Tajwan.

Rozwój prawa w czasie Republiki: utrata własnej tradycji  
i recepcja prawa obcego

Pierwsza faza recepcji do 1923

Już po porażce Chin w wojnie przeciwko Japonii (1894/1895), która upokorzyła 
je jeszcze bardziej niż przegrana wojna opiumowa przeciwko Anglikom (1840/1841), 
Chińczycy po raz pierwszy zaczęli poszukiwać przyczyn własnej słabości i siły zwy-
cięzców. Doszli do przekonania, że nowa dynamika Japonii spoczywała nie tylko 
na pożyczkach ekonomicznych i wojskowych z Zachodu, lecz także na odważnej 
reformie systemu prawnego i instytucji państwowych.

Jeszcze w pierwszej fazie reformy w latach 1860–1890, która miała służyć gospo-
darczemu wzmocnieniu Chin, nie było mowy o recepcji prawa obcego. Przywódz-
two chińskie przekonane o wyższości kulturalnej własnego państwa w stosunku do 
Zachodu sądziło, że Chiny potrzebują wprawdzie osiągnięć techniki zachodniej, ale 
jednocześnie mogą zachować swój rodzimy system społeczny i kulturowy.

Dopiero ruch reformatorski z 1898 roku, powstały po klęsce Chin w starciu 
z Japonią, zmierzał nie tylko do przyjęcia materialnych zdobyczy Zachodu, lecz 
odważył się także przyjąć postulaty reform społecznych. Konfucjanizm jednak jako 
ideologia polityczno-społeczna został nietknięty, lecz tylko „na nowo interpreto-
wany”. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku cesarstwo chińskie było rządzone za 
pomocą ustaw i instytucji, które miały już ponad tysiąc lat. Ponura wizja bliskiego 
końca skłoniła ostatnią chińską dynastię Ching do przeprowadzenia pospiesznych 
reform. I tak w roku 1901 wprowadzono Ministerstwo Handlu, w 1905 Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych, w 1906 zniesiono Ministerstwo Egzaminów Państwo-
wych i zastąpiono je Ministerstwem Edukacji.

Jednocześnie rząd ostatniej dynastii Ching wysłał komisje naukowe do Euro-
py, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Japonii, aby przygotować reformy systemu 
państwa i prawa. W roku 1907 w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości powstała 
komisja mająca na celu ulepszenie i nową kompilację kodeksu karnego i cywilnego. 
Pracami komisji kierował Shen Chia-pen3, mający wykształcenie klasyczne urzęd-
nik, który był znawcą zarówno chińskiej tradycji prawnej, jak i wielu obszarów pra-
wa zachodniego.

3 H.S. Brunnert, V.V. Hagelstrom, Present Day Political Organization of  China, Shanghai 1912, 
przedruk: Taipei 1963, s. 57.
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Pierwsze projekty ustaw zajmowały się prawem socjalnym, prawem górniczym 
i prawem kolejowym. Poczyniono też przygotowania wstępne do projektu nowego 
kodeksu karnego. Jego projekt opierał się na prawie japońskim i niemieckim i po raz 
pierwszy w historii chińskiej z jednej strony ściśle oddzielił od siebie prawo i mo-
ralność, a z drugiej strony postulował równość wszystkich obywateli wobec prawa. 
Projekt ten został jednak odrzucony.

W tej sytuacji Shen Chia-pen poszedł drogą, którą mogła przyjąć konserwatyw-
na Cesarska Rada Cenzorów, a mianowicie przerobił na nowo stary kodeks dynastii 
Ching, między innymi zniósł karę chłosty, tortury, karę śmierci przez poćwiartowa-
nie i odpowiedzialność zbiorową. Rozdzielił też jasno prawo cywilne i karne. Ko-
deks karny w nowej wersji wszedł w życie zaledwie na kilka miesięcy przed upad-
kiem dynastii Ching, obowiązywał jednak do roku 1928. Ważniejszy niż kodeks 
karny był kodeks handlowy z 1904 roku, który nawiązywał do wzorów angielskich. 
W roku 1907 gotowy był również projekt kodeksu cywilnego. Dopiero jednak po 
upadku konserwatywnego cesarstwa w 1911 roku reformy ustawodawstwa stały 
się możliwe w większym zakresie. W latach 1914–1923 powstało kilka kodeksów 
postępowania procesowego, ustawa o ustroju sądownictwa i różnorodne przepi-
sy prawa handlowego. Najbardziej zauważalny był jednak brak kodeksu cywilnego 
i kodeksu handlowego, który obejmowałby całość problematyki.

Nowe ustawodawstwo nie było jedynie jurydyczną sztuką dla sztuki, lecz miało 
przed sobą dwa ważne cele, a mianowicie politykę zewnętrzną i politykę wewnętrz-
ną. W kwestii polityki zagranicznej Wielka Brytania w umowie handlowej z China-
mi z 5 lutego 1902 roku jako pierwsze mocarstwo obce obiecała, że zrezygnuje ze 
swoich praw do eksterytorialności zdobytych na mocy „nierównych umów” w 1842 
roku, jeśli Chińczycy zmienią swoje archaiczne prawo i dostosują je do standardów 
nowoczesnych ustawodawstw zachodnich. Także Stany Zjednoczone Ameryki, 
Japonia i inne mocarstwa obce, które również chciały zachować jurysdykcję nad 
własnymi obywatelami w Chinach, dołączyły się do tej obietnicy. Tak więc u przy-
wódców chińskich powstało przekonanie, że jedynie możliwą pokojową drogą do 
zlikwidowania zagranicznych praw do eksterytorialności będzie reforma prawa we-
dług wzorów zachodnich.

Kwestia ta była podsycana również faktem wywieszania we wszystkich urzę-
dach publicznych testamentu Sun Yatsena, który wyzwolenie Chin z rąk obcych 
mocarstw, a tym samym pośrednio stworzenie również nowoczesnego prawa, uczy-
nił głównym celem swoich rządów. Właśnie zagraniczne sądownictwo konsularne 
w Chinach było szczególnie czułym punktem dla nacjonalistów chińskich i było od-
bierane jako wynik nierównych umów. Nie tylko obcokrajowcy, ale nawet niekiedy 
obywatele chińscy dzięki temu systemowi byli wyjęci spod sądownictwa krajowego 
i władzy policyjnej. Byli oni przekazywani albo sądom konsularnym swoich krajów, 
albo tzw. „sądom mieszanym” złożonym z obcokrajowców i Chińczyków.
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Odnośnie polityki wewnętrznej reformy prawa były związane z rewolucją społecz-
ną, którą miał na celu Sun Yatsen. Nowoczesne prawo miało być siłą napędową nie 
tylko na obszarze gospodarki, lecz także w modernizacji społeczeństwa i rodziny. Ha-
sła wzywające do wyzwolenia kobiety z więzów tradycji znajdowały posłuch u ludu.

Druga faza recepcji od 1929

Chwila ponownego podjęcia działalności recepcyjnej przerwanej w 1923 roku 
zbiegła się z przywróceniem jedności Chin przez Kuomintang. W roku 1928 stolica 
państwa została przeniesiona z Pekinu do Nankinu. Zadanie dalszej kodyfikacji po-
wierzono nowo stworzonej Rządowej Komisji Kodyfikacyjnej. Rządowa Komisja 
Kodyfikacyjna stworzyła pięć specjalnych komisji dla: prawa cywilnego, prawa han-
dlowego, prawa rolnego, prawa pracy i prawa samorządów lokalnych. W ciągu kilku 
lat stworzono regulacje prawne, które w sposób eklektyczny gromadziły najróżniej-
sze porządki prawne świata. Zgodnie z zasadą brano to, co uważano za najlepsze4.

Przedmiotem recepcji stały się przede wszystkim normy europejskiego prawa 
kontynentalnego, zaś prawo angloamerykańskie miało jedynie charakter marginal-
ny. W prawie cywilnym i prawie handlowym przeważył wpływ prawa niemieckie-
go, często drogą pośrednią poprzez prawo japońskie. Kodeks cywilny stworzony 
przez Kuomintang jest prawie identyczny z niemieckim kodeksem cywilnym (BGB) 
z 1896 roku.

Tutaj powstaje pytanie: dlaczego ustawodawca chiński zdecydował się na taki 
krok. Strona niemiecka o tej recepcji nie miała pojęcia. Recepcja prawa niemiec-
kiego w Chinach może być uważana za udaną, ponieważ prawo niemieckie było 
uważane za dobre jakościowo i technicznie najbardziej sprawdzone5. Najbardziej 
przekonywającym powodem recepcji prawa niemieckiego w Chinach był jednak 
fakt, że ustawodawca chiński mógł sięgnąć do nowo powstałych kodyfikacji japoń-
skich z czasów Meiji (1868–1912). Kodyfikacje te były spisane w znakach chińskich, 
dlatego też dla Chińczyków stanowiły bezpośrednią podstawę języka prawniczego. 
Dla Japonii zaś wzorem było prawo niemieckie.

Kodeks cywilny (minfa) został ogłoszony w 1929 roku. Co do treści zawierał 
materię niemieckiego kodeksu cywilnego i regulacje niemieckiego kodeksu han-
dlowego. Niezależnie od tego powstały liczne ustawy specjalne regulujące stosunki 
handlowe, jak prawo handlu morskiego (1929), prawo ubezpieczeń (1929), prawo 
akcyjne (1929), prawo znaków handlowych (1930), prawo okrętowe (1930), prawo 
izb handlowych (1930) i prawo bankowe (1931). Wszystkie te regulacje mieszczą 
się pod wspólnym tytułem prawo handlowe (shangfa) i są przeciwstawione prawu 

4 K. Bünger, Die Rezeption des europäisches Rechts in China, [w:] Beiträge zur Rechtsforschung, red. 
E. Wolff, Berlin–Tübingen 1950, s. 178.

5 Ibidem.
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cywilnemu (minfa). Prawo cywilne i handlowe razem zaś mieszczą się pod wspólnym 
tytułem sprawy cywilne (minshih).

Do czasu wybuchu wojny obronnej przeciwko Japonii w 1937 roku Chiny przy-
jęły następnych kilka kodeksów i skompilowały je razem na wzór japoński pod 
wspólnym tytułem „sześć ustaw” (liu-fa)6. Chodzi tutaj o następujące ustawy: kon-
stytucja (w ostatecznej wersji z 1947 roku), prawo cywilne (1929), prawo cywilne 
procesowe (1935, w ostatecznej wersji z 1947 roku), prawo karne (1935), prawo 
karne procesowe (1935) i prawo administracyjne (1929).

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj kodeks cywilny. Pierwszy jego projekt po-
wstał jeszcze w końcowym okresie cesarstwa w roku 1907. Idąc za wzorem niemiec-
kim, został podzielony na pięć ksiąg. Po rewolucji chińskiej (1911–1913) ukształ-
towała się nowa komisja, przedstawiła ona drugi projekt kodeksu cywilnego, który 
był podzielony na 1522 paragrafów. Projekt ten został ogłoszony w 1925 roku. Stał 
się podstawą końcowej wersji kodeksu cywilnego, przyjętej przez Rządową Komisję 
Kodyfikacyjną. Kodeks ten jednak nie został ogłoszony jako jedna zamknięta ca-
łość, lecz był ogłaszany i wchodził w życie częściami, każdorazowo poprzedzony 
ustawą wprowadzającą Rządu Narodowego. I tak: część ogólna została ogłoszona 
23 maja 1929 roku i weszła w życie 10 października 1929 roku; prawo zobowiązań 
zostało ogłoszone 22 listopada 1929 roku; prawo rzeczowe – 30 listopada 1929 
roku; prawo spadkowe i prawo rodzinne – 26 grudnia 1930 roku.

W nowym kodeksie cywilnym, chociaż zawierał także najważniejsze postano-
wienia prawa handlowego, liczba paragrafów została zmniejszona z 1522 do 1225. 
Część ogólna liczyła 152 paragrafy, prawo zobowiązań – 604, prawo rzeczowe – 210, 
prawo spadkowe – 171, prawo rodzinne – 88. Redukcja ta była możliwa nie dlatego, 
że została ulepszona technika legislacyjna, ale dlatego, że do minimum ograniczono 
w nim liczbę lokalnych zwyczajów. Lokalnemu prawu zwyczajowemu pozostawiono 
więcej wolnej przestrzeni i w ten sposób nowy kodeks cywilny otrzymał charakter 
systematycznej syntezy minimalnego standardu w skali całego kraju.

Wady nowego prawa

Teoretycznie bardzo starannie przygotowane nowe prawo mogłoby znaleźć 
adek wat ne echo w praktyce, gdyby było w stanie dać odpowiedź na rzeczywiste py-
tania chińskiego ludu, a ponadto gdyby zostało zapisane w formie zrozumiałej dla 
przeciętnego człowieka. Rzeczywistość jednak przeczyła tym oczekiwaniom.

Politykę Kuomintangu popierało przede wszystkim mieszczaństwo zamieszkałe 
w miastach wybrzeża, urzędnicy i wielcy właściciele ziemscy. Ten stan rzeczy komu-
niści określali jako „półfeudalizm” i „biurokratyczny kapitalizm”. Również nowe 

6 Pod tym samym tytułem „sześć ustaw” ukazują się dalej także dzisiaj ustawy w Japonii i na 
Tajwanie.
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prawo, będąc odbiciem bieżącej polityki Kuomintangu, koncentrowało się na prze-
myśle i gospodarce wybrzeża i na problemach miast, a zaniedbywało głębię kraju 
z problemami biednych rodzin chłopskich. Taka polityka jednak była przeciwna 
ideom założyciela Kuomintangu, Sun Yatsena. Postulował on bowiem w swoich 
„trzech zasadach ludu” nie tylko odzyskanie suwerenności. Był to cel nadrzędny. 
Następnym postulatem był podział władzy pomiędzy rząd i naród. Rządowi przy-
znawał pięć praw, które zostały ucieleśnione w pięciu gałęziach rządu. Narodowi 
zaś przyznał cztery prawa, a mianowicie: prawo wyborcze, prawo usuwania z urzędu 
urzędników państwowych, prawo rozstrzygania spraw państwowych przez naród 
i prawo plebiscytu, ucieleśnione w Zgromadzeniu Narodowym. Następnie postu-
lował stworzenie konstytucji, w której rządowi wyznaczył funkcję wojskową, opie-
kuńczą i konstytucyjną. Była to tzw. „zasada podstawowa praw ludu”.

W swoich postulatach Sun Yatsen poszedł dalej. W „nauce podstawowej o za-
spokojeniu materialnych potrzeb ludu” wzywał, aby ziemię przekazać na własność 
tym, którzy ją uprawiają, to znaczy wzywał do przeprowadzenia reformy rolnej. 
W roku 1936 wprawdzie weszła w życie ustawa, która przewidywała ograniczenia 
prywatnej własności ziemskiej i obniżenie czynszu dzierżawnego, jednak jej regula-
cje okazały się nieskuteczne nie tylko z powodu wydarzeń wojennych, lecz przede 
wszystkim z tego względu, że członkowie Kuomintangu i oficerowie wojskowi już 
z góry byli wyjęci spod tego prawa. Kuomintang, zaniedbując rozwiązanie proble-
mu reformy rolnej, skazywał sam siebie na polityczne samobójstwo. Partia ta jak-
by zapomniała, że w przeszłości wielkie rebelie chłopskie były przyczyną upadku 
wielu dynastii i że wszystkie znaczące próby reformy politycznego konfucjanizmu 
były zawsze związane z ziemią i chłopskim minimum egzystencji. W sytuacji coraz 
większego uzależniania się Kuomintangu od mieszczaństwa, a przede wszystkim od 
wielkich właścicieli ziemskich, chłopi stawali się „upośledzonymi” dziećmi narodu, 
co było całkowicie sprzeczne z „trzema zasadami ludu” Sun Yatsena.

Z powodu negatywnego nastawienia mas chłopskich do wszelkich zmian Ku-
omintang nie był w stanie przekształcić odziedziczonych struktur patriarchalnych 
na korzyść uczestnictwa chłopów w przemianach społecznych. Również liczne or-
ganizacje powołane przez Kuomintang zamiast stać się elementem mobilizacji, sta-
wały się elementem kontroli mas chłopskich.

Chłopi, którzy stanowili więcej niż trzy czwarte społeczeństwa chińskiego, po-
zostawali praktycznie poza zasięgiem innowatorskich regulacji nowego prawa. Jed-
nak nowe prawo wniosło również pozytywne aspekty, przede wszystkim w obsza-
rze ustawodawstwa rodzinnego. Zgodnie z założeniami nowego prawa rodzinnego 
podporządkowanie jednostki rodzinie powinno zostać zniesione, a zarówno zawar-
cie małżeństwa, jak i rozwód należy pozostawić wolnej woli stron. Również kobieta 
została zrównana w prawie z mężczyzną, otrzymała własne prawo spadkowe, a we 
wszystkich regulacjach majątkowych, również w przypadku rozwodu, nie powinna 
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być traktowana inaczej niż mężczyzna. W praktyce tak się jednak nie stało. Z no-
wych regulacji prawnych skorzystali jedynie mieszkańcy wielkich miast. 

Dalszą słabą stroną nowego prawa było przyjęcie indywidualistycznych koncep-
cji zachodnich porządków prawnych, które nie pasowały do rodzinnych i klano-
wych koncepcji społeczeństwa chińskiego, poza małymi wyjątkami mieszkańców 
wielkich miast7.

Innym poważnym błędem nowego prawa chińskiego było nagłe zerwanie z tra-
dycją. Rządowa Komisja Kodyfikacyjna w roku 1930 opracowała zbiór zwyczajów 
prawnych, który miał służyć jako przygotowanie i podstawa kodyfikacji chińskiego 
prawa cywilnego. Zbiór ten ukazał się w Nankinie w 1930 roku pod tytułem: Min-
shang-shih hsi-kuan tio-cha pao-kao-lu (Raport Ministerstwa Sprawiedliwości o zwycza-
jach w sprawach cywilnych i handlowych)8. W kodeksie cywilnym (art. 1) znajduje 
się również wzmianka, że zwyczaje prawne powinny być stosowane wszędzie tam, 
gdzie regulacje ustawowe pozostawiają luki. Ustawodawca bowiem był świadom, 
że pojedynczy adresat normy prawnej raczej będzie przestrzegał starych i spraw-
dzonych zwyczajów niż abstrakcyjnych nakazów nowego kodeksu. Pomimo tego 
stanu rzeczy w samym tekście ustawy tradycyjne zwyczaje prawne pozostały prawie 
nieuwzględnione. W nowym kodeksie cywilnym można zauważyć jedynie resztki 
tradycyjnego prawa zwyczajowego.

Dalszy los prawa w Republice Chińskiej

Jak niepopularne w Republice Chińskiej okazało się recypowane europejskie pra-
wo kontynentalne, pokazały tendencje po zakończeniu drugiej wojny światowej. Po-
stanowiono odrzucić elementy prawa japońskiego i niemieckiego, a w ich miejsce 
wprowadzić instytucje prawa angloamerykańskiego. Amerykański prawnik Roscoe 
Pound9 w roku 1946 został zaproszony do Nankinu jako doradca chińskiego Minis-
terstwa Sprawiedliwości. Wbrew oczekiwaniom chińskich prawników Kuomintangu, 
przestrzegał on ich tylko przed mechaniczną wymianą prawa, a kładł nacisk na po-
prawę praktycznego stosowania prawa w wymiarze sprawiedliwości i administracji10.

Od czasów przejścia rządu Kuomintangu na Tajwan obszar stosowania „sześciu 
ustaw” został ograniczony tylko do terytorium Tajwanu. Nowy reżim komunistycz-
ny w przededniu proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej dnia 29 września 
1949 roku ogłosił, że „wszystkie ustawy i rozporządzenia, jak również system praw-
ny reakcyjnego rządu Kuomintangu, który uciskał naród, zostają zniesione”.

7 J. Escarra, Le Droit Chinois moderne et son application par les tribunaux, „Sinologica” 1938, nr 1, 
s. 97-107.

8 Zbiór ten na język niemiecki przetłumaczył i wydał E.J.M. Broker, Die amtliche Sammlung 
chinesischer Rechtsgewohnheiten, t. 1–3, Bergen–Enkheim 1965.

9 Zob. J. Potrzeszcz, Pound Roscoe, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 392-394.
10 Por. K. Bünger, op. cit., s. 174.
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Summary

adoption oF european law by republic oF china (1912–1949)

The article presents three periods of  Republic of  China and briefly characterize Chinese 
situation in economical, political and cultural sphere.

After Japan defeated China in war (1894/1895), China, following Japan, decided to re-
form legal system and public institutions. Reformatory movement which began in 1898 
intended to apply social reforms from the West. Chinese law was codified on base on the 
west law. The article presents process of  codification and its effects.
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Chinese Canadian head Tax. prawne możliwości 
naprawienia nieGodziweJ przeSzłości 

Chinese Canadian Head Tax to historia związana z cywilnoprawnymi roszczenia-
mi kanadyjskich obywateli pochodzenia chińskiego za dyskryminacyjne traktowanie 
ich w przeszłości przez państwo kanadyjskie, polegające na wprowadzeniu fiskal-
nych ograniczeń imigracyjnych oraz restrykcyjnego ustawodawstwa skierowanego 
przeciwko Chińczykom. Kanada, stanowiąca obecnie wielokulturowe1, demokra-
tyczne państwo prawa, stanęła wobec wyzwań związanych z prawnym rozliczeniem 
negatywnego dziedzictwa historycznego. Współczesne państwo kanadyjskie, któ-
re za jedną ze swoich podstawowych zasad uznało równość, musiało stawić czoła 
pos tu la tom żądającym zadośćuczynienia za naruszenie tej zasady w swojej historii, 
zwłaszcza wobec społeczności chińskiej. 

Historia

Uznanie i popieranie wzajemnego współistnienia rozmaitych grup kulturowych 
i narodowościowych nie zawsze było immanentną cechą systemu prawnego Kana-
dy. W historii tego kraju znajdujemy przypadki dyskryminacji całych grup etnicz-
nych, w tym społeczności chińskiej. W 1923 roku Robert F. Green, senator z Vic-
torii, podnosił, że „mentalność Chińczyków jest całkowicie inna od mentalności 
każdego, zwykłego białego człowieka. W żaden możliwy sposób nie można zro-
zumieć, jak ona działa. Jest prawdą, że Chińczycy są dobrymi służącymi i wiernymi 
robotnikami, jednak nigdy nie pomogą nam zbudować Kanady, z której bylibyśmy 
dumni. Każdy, kto zna Chińczyków, wie doskonale, że nasza rasa nigdy się z nimi 
nie połączy ani też nigdy nie zasymiluje”2. Intensywną emigrację do Kanady, w po-

1 Na temat znaczenia polityki multikulturalizmu w Kanadzie zob. oficjalny publikator infor-
macyjny Ministerstwa Dziedzictwa Kanadyjskiego i programu rządowego Canadian Heritage pt. 
Quick Facts on Diversity in Canada, Gatineau 2004. 

2 R.F. Green, cyt. za: C. Lu, Delivering the Goods and the Good: Repairing Moral Wrongs, [w:] Cal-
ling power to account. Law, Reparations, and The Chinese Canadian Head Tax Case, red. D. Dyzenhaus, 
M. Moran, Toronto–Buffalo–London 2005, s. 147, tłumaczenie – T.S. 
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szukiwaniu lepszego życia, Chińczycy rozpoczęli od drugiej połowy XIX wieku. 
Podejmowali różnorodne zajęcia, stanowiąc w przeważającej mierze tzw. tanią siłę 
roboczą. Jednakże imigrantów określano najczęściej jako „wystarczająco dobrych 
do pracy”, ale nie „wystarczająco dobrych, by zostać”3. 

W 1885 roku Parlament Kanadyjski uchwalił Chinese Immigration Act4, który miał 
na celu ograniczenie chińskiej emigracji do Kanady poprzez wprowadzenie tzw. 
podatku pogłównego5 w wysokości 50 dolarów co do zasady od każdej osoby chiń-
skiego pochodzenia przekraczającej granice tego państwa6. Wprowadzenie fiskal-
nych barier imigracyjnych uzasadniono koniecznością stworzenia skutecznej bariery 
dla ludności chińskiego pochodzenia chcącej osiedlić się w Kanadzie na stałe. 

Podatek pogłówny jest historyczną formą opodatkowania. Przedmiotem opo-
datkowania jest w nim osoba podatnika. Niezależnie od szczegółowych rozważań 
co do istoty nałożonej na Chińczyków daniny publicznej7 należy stwierdzić, że 
Chinese Canadian Head Tax był świadczeniem publicznoprawnym, przymusowym 
oraz bezzwrotnym na rzecz państwa kanadyjskiego, wynikającym z obowiązujące-
go prawa8, przy czym uregulowania dotyczące ludności pochodzenia chińskiego 

3 A. Macklin, Can We do Wrong to Strangers?, [w:] Calling power..., s. 62. 
4 The Chinese Immigration Act 1885, S.C. 1885, ch. 71. Chinese Immigration Act, An Act to Restrict 

and Regulate Chinese Immigration Into Canada, assented to 20th July, 1885, art. 4.
5 Podtytuł aktu brzmi: „An Act to restrict and regulate Chinese immigration into Canada”. Warto za-

uważyć, że Kanada nie była jedyną brytyjską kolonią, która przyjęła ustawodawstwo tego rodzaju. 
Podobny podatek został nałożony na chińskich emigrantów do Australii pomiędzy 1885 a 1903 
rokiem, a także do Nowej Zelandii pomiędzy 1881 a 1952 rokiem.

6 Chinese Immigration Act przewidywał wąską grupę podmiotów zwolnionych z opodatkowania. 
Podatku pogłównego nie musieli płacić członkowie korpusu dyplomatycznego, reprezentanci 
rządu i ich obsługa oraz służący, konsulowie i agenci konsularni, turyści, kupcy, a także ludzie 
nauki i studenci, którzy byli w posiadaniu certyfikatów lub identyfikatorów na okazicieli, lub in-
nych podobnych dokumentów, określających ich zawód i cel przybycia do Kanady wystawionych 
przez rząd chiński bądź inny uprawniony do tego rząd. Wyłączenia podmiotowe miały zatem 
charakter marginalny.

7 Podatek z istoty swojej charakteryzuje się nieekwiwalentnością świadczenia, tymczasem 
w zamian za zapłatę Chinese Head Tax Chińczycy mieli możliwość osiedlenia się w Kanadzie, co 
rodzi pytanie, czy Chinese Head Tax jest podatkiem czy opłatą we współczesnym rozumieniu tych 
pojęć. Na temat różnic pomiędzy podatkiem a opłatą zob. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki 
i prawo podatkowe, Warszawa 2008, s. 137-138. Dosłowne tłumaczenie, klasyfikacja w prawie ka-
nadyjskim oraz fakt, że podział danin publicznych na podatki i opłaty został zaproponowany 
dopiero w XIX wieku przemawiają jednak za określeniem tej daniny jako podatku, natomiast 
funkcjonujące obecnie w nauce prawa podatkowego podziały terminologiczne są według mnie 
nieodpowiednie do precyzowania charakteru prawnego tej instytucji. 

8 Próba prawnego podważenia mocy obowiązującej Chinese Immigration Act stała się jedną 
z podstaw do żądania przez podatników chińskiego podatku pogłównego oraz ich rodziny zwro-
tu od rządu kanadyjskiego kwot zapłaconych tytułem bezpodstawnego wzbogacenia. 
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miały wyjątkowo dyskryminacyjny charakter9. Zresztą dyskryminacja społeczności 
chińskiej w Kanadzie przejawiała się w wielu dziedzinach życia, w tym w zatrudnie-
niu, dostępie do pomocy społecznej czy edukacji, gdzie byli traktowani jako „inni”, 
pozbawieni praw i możliwości, z których mogli korzystać obywatele Kanady10. War-
to także zauważyć, że podczas gdy podejmowano skuteczne próby zmniejszenia 
emigracji chińskiej do Kanady, równoległe rozwijała się ogólnopaństwowa polityka 
promocyjna, zachęcająca ludność o europejskim pochodzeniu etnicznym do osie-
dlania się w tym kraju, w rezultacie której w latach 1896–1914 do Kanady przybyło 
około 1 miliona imigrantów z Wielkiej Brytanii, prawie 800 tysięcy ze Stanów Zjed-
noczonych i około 600 tysięcy z Europy11. 

Począwszy od 1885 roku, podatek pogłówny był pobierany od ludności chiń-
skiej nieprzerwanie aż do 1923 roku. W 1900 roku podniesiono wysokość podatku 
do 100 dolarów12, a w 1903 do 500 dolarów13. Suma 500 dolarów była równowar-
tością dwóch rocznych zarobków chińskiego robotnika w tym okresie14. Trzeba 
podkreślić, że wprowadzanie, a następnie podwyższanie wysokości chińskiego po-
datku pogłównego nie było podyktowane chęcią zwiększenia dochodów państwa. 
Paradoksalnie podatek ten pełnił w przeważającej mierze funkcję odstraszającą, 
a nie fiskalną. Jego celem było stworzenie skutecznego narzędzia ograniczającego 
możliwość emigracji osób chińskiego pochodzenia do Kanady. 

Niezależnie od prawnej dyskryminacji Chińczycy kontynuowali swoją emigrację 
do Kanady. Co prawda, po wprowadzeniu podatku pogłównego chińska emigracja 
początkowo znacznie się zmniejszyła, jednakże od 1907 roku znowu się ożywiła15. 
W 1901 roku Chińczycy stanowili 0,3% ogółu ludności Kanady, w 1911 – 0,4%, 

9 Zob. A. Macklin, op. cit., s. 73-91. 
10 Szerzej na ten temat zob. C. Backhouse, Colour-Coded: A Legal History of  Racism in Canada, 

1900–1950, Toronto 1999. 
11 Por. H. Zins, Historia Kanady, Wrocław 1975, s. 162-165; H. Zins dochodzi do wniosku, że 

ówczesne ustawodawstwo imigracyjne Kanady było liberalne oraz że „nie zawierało ono żadnych 
ograniczeń w zakresie narodowości, wyznania, cenzusu majątkowego czy wykształcenia”. Jednak 
dokładne badania nad obowiązującym wówczas prawem, także prowincjonalnym, w sposób jed-
noznaczny przeczą tej tezie. Owszem, prawo imigracyjne było stosunkowo liberalne w stosunku 
do osób pochodzenia europejskiego, natomiast w stosunku do Chińczyków stworzono politykę 
restrykcyjną i dyskryminacyjną. 

12 Act respecting and restricting Chinese Immigration S.C. 1900, c. 32.
13 An Act respecting and restricting Chinese Immigration S.C. 1903, v. I, c. 8. 
14 Parliamentary Debates, House of  Commons, Canada April 18, 2005, page 1100; http://www2.

parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1659497&Language=E&Mode=1&Parl=
38&Ses=1#T1100 (data dostępu: 8.06.2010); P. Li, The Chinese in Canada, Toronto 1998, s. 41. 

15 S. Andracki, Immigration of  Orientals into Canada, with Special Reference to Chinese, New York 
1978, s. 123. 
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a w 1921 – 0,5%16. W 1923 roku zniesiono Chinese Canadian Head Tax17, uznając go 
za niewystarczająco skuteczną barierę. Podaje się, że ponad 80 tysięcy ludzi zapła-
ciło jego tytułem blisko 19 mln dolarów w latach 1885–192318. Zdaniem innych 
autorów rząd kanadyjski pozyskał sumę około 23 mln dolarów19. Używając kalkula-
tora inflacyjnego Bank of  Canada, można wyliczyć, że suma 23 mln dolarów z 1923 
roku (tj. z chwili, w której zaprzestano pobierania podatku) jest równoważna kwocie 
285,5 mln dolarów w 2009 roku20. 

Gdy ekonomiczna bariera w postaci konieczności zapłacenia podatku pogłów-
nego okazała się nieskuteczna, rząd kanadyjski mocą Chinese Immigration Act 21 z 1923 
roku zniósł podatek pogłówny, jednocześnie wprowadzając bezwzględny zakaz chiń-
skiej emigracji do Kanady22. Zakaz emigracji obejmował również członków rodziny 
tych Chińczyków, którzy już przebywali na terytorium Kanady. Jedyną możliwością 
zjednoczenia rodzin chińskich stał się wówczas powrót do Chin23. Warto również 
podkreślić, że Chinese Immigration Act z 1923 roku nie dotyczył jedynie Chińczyków 
posiadających chińskie obywatelstwo. Na przykład Chińczycy z brytyjskim obywa-
telstwem również byli pozbawieni prawa wstępu do Kanady. Przesłanką zastoso-
wania przepisu było wyłącznie pochodzenie etniczne, bez względu na wykazywaną 
przez zainteresowanego prawną więź łączącą go z określonym państwem24. Chinese 
Immigration Act z 1923 roku obowiązywał aż do 1947 roku, kiedy to został uchylony. 
W tym okresie mniej niż pięćdziesięciu Chińczykom pozwolono przybyć do Ka-

16 H. Zins, op. cit., s. 164. 
17 Chinese Immigration Act 1923, S.C. 1923, c. 38. 
18 B. Ferguson, Chinese Immigration to Canada Before World War II in Proceedings, National Confe-

rence on Chinese Education in Canada, Winnipeg: Canadian Association of  Chinese Language 
Schools; cyt za: D. Hum, B. Ferguson, How should Canada redress historical injustice? Lessons of  
the Chinese Head Tax, PCER II Working Paper Series, Working Paper No WP08-05, Alberta  
2005–2006.

19 Zob. http://www.ccnc.ca/redress/history.html (data dostępu: 8.10.2008); C. Backhouse, Le-
gal Discrimination against the Chinese in Canada: The Historical Framework, [w:] Calling power..., s. 24.

20 Kalkulator dostępny na stronie internetowej: www.bankofcanada.ca/en/rates/inflation_
calc.html (data dostępu: 22.02.2009).

21 An Act Respecting Chinese Immigration S.C. 1923, c. 38. 
22 Oczywiście akt ten przewidywał pewne nieliczne wyjątki w odniesieniu do członków kor-

pusu dyplomatycznego i konsularnego. Dopuszczał także przykładowo powrót do kraju dzieci 
chińskich, które przed jego uchwaleniem opuściły Kanadę w celach edukacyjnych. Dozwolono 
także, podobnie jak w Chinese Immigration Act z 1885 roku, na wjazd do Kanady kupców i stu-
dentów, tylko w celach tymczasowych, tj. odpowiednio w celu przeprowadzenia planowanych 
transakcji handlowych lub zdobycia wykształcenia. 

23 Zob. A. Macklin, op. cit., s. 65-66. 
24 http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Chinese-Immigration-Act,-1923 (data dostę-

pu: 8.06.2010). 
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nady25. Bezpośrednim, a zarazem najbardziej widocznym skutkiem wprowadzenia 
całkowitego zakazu emigracji chińskiej do Kanady była niemożność połączenia roz-
dzielonych rodzin. Warto także zwrócić uwagę na skutek pośredni, mający dla Chiń-
czyków zamieszkujących Kanadę równie ważne znaczenie – dalsze pogarszanie się 
ich statusu w społeczeństwie26. Dopiero od 1947 roku, na mocy kolejnego Chinese 
Immigration Act27, Chińczycy mogli swobodnie emigrować do Kanady. W tym samym 
czasie imigranci chińscy, którzy uprzednio zapłacili podatek pogłówny, uzys ka li po 
raz pierwszy możliwość ubiegania się o kanadyjskie obywatelstwo28. 

Postulaty naprawienia niegodziwej przeszłości 

W latach osiemdziesiątych XX wieku społeczność chińska w Kanadzie rozpo-
częła kampanię mającą na celu zadośćuczynienie żyjącym podatnikom Head Tax 
i ich rodzinom, którzy ucierpieli przez lata dyskryminacji, będącej rezultatem obo-
wiązującego w Kanadzie prawa. 

Ludność pochodzenia chińskiego stanowi obecnie największą nieeuropejską 
grupę etniczną w Kanadzie29. Język chiński (różnych dialektów) jest trzecim naj-
większym językiem ojczystym (mother tounge) w Kanadzie, po językach angielskim 
i francuskim30. W 2001 roku chińska grupa etniczna stanowiła 4% całej populacji 
kanadyjskiej31. Wyjątkowo ciekawe są dane, zgodnie z którymi aż 27,1% populacji 
chińskiego pochodzenia legitymowało się w 2001 roku wykształceniem uniwer-
syteckim, podczas gdy w całej populacji kanadyjskiej odsetek ten wyniósł jedynie 
15,4%32. Społeczność chińska jest wysoce zorganizowana. Funkcjonują przeróżne 
organizacje pozarządowe, rozwijające chińsko-kanadyjską tożsamość. Wiele osób 
pochodzenia chińskiego wykonuje elitarne zawody. Kanadyjczyk chińskiego pocho-
dzenia, także w aspekcie społecznym, czuje się pełnoprawnym obywatelem swojego 
państwa. 

25 M. Chowdry, Ch. Mitchell, Responding to Historic Wrongs: Practical and Theoretical Problem, 
„Oxford Journal Legal Studies” 2007, vol. 27, No 2, s. 341. Skuteczność Chinese Exclusion Act 
potwierdzają także dane statystyczne; podczas gdy w 1921 roku ludność pochodzenia chińskiego 
stanowiła 0,5% ogółu ludności Kanady, to już w 1931 roku ich procentowy udział zmniejszył się 
do 0,4%, a w 1941 – do 0,3%; H. Zins, op. cit., s. 164. 

26 A. Macklin, op. cit., s. 91, przyp. 59. 
27 An Act to amend the Immigration Act and to repeal the Chinese Immigration Act S.C. 1947, c. 19. 
28 M. Chowdry, Ch. Mitchell, op. cit., s. 341.
29 Profiles of  Ethnic Communities in Canada, The Chinese Community in Canada, published by autho-

rity of  the Minister responsible for Statistics Canada, Statistics Canada, Catalogue No 89-621- 
-XIE, Ottawa 2007, s. 7. 

30 Ibidem, s. 7. 
31 Ibidem, s. 9. 
32 Ibidem, s. 14. 
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Chinese Canadians33 opowiedzieli się za koniecznością naprawienia krzywd wy-
rządzonych im w przeszłości przez państwo kanadyjskie, promując swoje postulaty 
poprzez organizowanie konferencji naukowych, demonstracji, lobbowanie34, a tak-
że działania prawne. Jedna z głównych organizacji chińskich w Kanadzie – The 
Chinese Canadian National Council (CCNC)35 stała się instytucjonalnym zapleczem 
dla wszelkich inicjatyw mających na celu uświadomienie ogółowi społeczeństwa 
kanadyjskiego, że akty prawne wydane w przeszłości przez władze kanadyjskie były 
dla osób chińskiego pochodzenia powodem historycznej krzywdy – zła wyrządzo-
nego przez państwo konkretnym jednostkom. 

Inspiracją dla działań społeczności chińskiej była transformacja stosunku pań-
stwa, prawa i społeczeństwa kanadyjskiego do mniejszości etnicznych i narodo-
wych36. Szczególne znaczenie ma przyjęcie przez Kanadę w 1982 roku Karty Praw 
i Wolności (dalej zamiennie: Karta)37, której zapisy można uznać za przełom w po-
dejściu tego państwa do problemu zagwarantowania każdej jednostce jasno okre-
ślonych wolności i praw związanych z demokratycznym państwem prawa38. Kar-
ta formułuje szeroki wachlarz praw i wolności człowieka, ale jej najistotniejszym 
aspektem jest wzmocnienie zasady równości39. Artykuł 15 ust. 1 Karty stanowi, że 
„każdy jest równy wobec prawa i ma prawo do jednakowej ochrony i równej ko-
rzyści z prawa bez dyskryminacji, a szczególnie bez dyskryminacji opartej na rasie, 
pochodzeniu narodowościowym lub etnicznym, kolorze skóry, religii, płci, wieku, 
umysłowej lub fizycznej ułomności”40. Równolegle z rozwojem praw człowieka 
rząd kanadyjski wprowadził w sposób niezwykle rozbudowany politykę wielokul-
turowości, która wzmocniła sytuację mniejszości, czyniąc z Kanady państwo wie-

33 Kanadyjczycy pochodzenia chińskiego. 
34 Przykładem akcji organizowanych przez społeczność chińską może być zbieranie podpisów 

pod petycją do Izby Gmin Parlamentu Kanadyjskiego o podjęcie przez premiera Kanady w dob-
rej wierze negocjacji z podatnikami Head Tax oraz ich rodzinami, którzy są prawnymi posiada-
czami certyfikatów zapłaty Chinese Head Tax. 

35 Zob. http://www.ccnc.ca/ (data dostępu: 8.06.2010).
36 Szerzej na ten temat zob. T. Snarski, Wielokulturowość i prawo – przykład adaptacyjnej i moderni-

zacyjnej funkcji prawa, „Pieniądze i Więź” 2009, nr 1 (42), s. 202-210. 
37 Canadian Charter of  Rights and Freedoms, Part 1 of  the Constitution Act, 1982, stanowiąca 

załącznik B do Konstytucji Kanady – Canada Act 1982 (UK), 1982, c. 11. 
38 Niezależnie od faktu, że Kanadyjska Karta Praw i Wolności nie została kompozycyjnie włą-

czona w tekst uregulowań konstytucyjnych, traktowana jest jako integralny i równorzędny skład-
nik postanowień Aktu Kanady z 1982 roku.

39 D. Dyzenhaus, M. Moran, Mack v. Attorney General of  Canada: Equality, History, and Reparation, 
[w:] Calling power..., s. 4. 

40 Tekst Karty cytuję za jej tłumaczeniem w języku polskim dla obywateli kanadyjskich posłu-
gujących się tym językiem, pozyskanym od Ambasady Kanadyjskiej w Warszawie. 
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lokulturowe41. Tym samym Kanada dokonała całkowitego przeorientowania swojej 
polityki wobec mniejszości42, a w jej systemie prawnym zagwarantowano równe 
prawa dla każdej zamieszkującej grupy etnicznej43. Rozwój państwa prawa, przeja-
wiający się w przyjęciu przez Kanadę licznych aktów z zakresu praw człowieka44, 
a także wiążący się z tym rozwój publicznej wrażliwości na łamanie praw człowieka 
rozbudziły nadzieję na zadośćuczynienie i naprawienie krzywd wyrządzonych spo-
łeczności chińskiej w przeszłości. Polityka multikulturalizmu otworzyła drogę do 
dochodzenia ochrony praw i wolności, także tych związanych z trudną historią. 

Chińczycy poważnie potraktowali zmiany prawne w zakresie rozumienia zasady 
równości i demokratycznego państwa prawa. Nie poprzestali na społecznym i par 
excellence politycznym wymiarze swoich działań, domagając się prawnej aktywności 
państwa, jednoznacznie opowiadając się za tezą, że państwo prawa nie może czerpać 
korzyści z ewidentnej niesprawiedliwości. Z uwagi na to, że rząd kanadyjski odma-
wiał zaproponowania jakiegokolwiek zadośćuczynienia dla społeczności chińskiej, 
niektórzy zdecydowali się poszukać sprawiedliwości na drodze sądowej, żądając 
zwrotu sum płaconych tytułem Head Tax, przeproszenia oraz zadośćuczynienia45.

Mack v. Canada (Attorney General of Canada)46 

W grudniu 2000 roku Shack Jang Mack (podatnik Chinese Head Tax), Quen Ying 
Lee (wdowa po Guang Foo Lee, podatniku Chinese Head Tax) oraz Yew Lee (dziecko 
Guang Foo Lee) wytoczyli przeciwko rządowi kanadyjskiemu grupowe powództwo 

41 Zob. T. Snarski, Prawa człowieka w Kanadzie i multikulturalizm, „Alma Mater Gedanensis. Col-
legium Iuridicum. Prace społeczności akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego”, Gdańsk 2010, s. 40-49. 

42 Szerzej na temat wpływu przyjęcia Karty Praw i Wolności na orzecznictwo kanadyjskie oraz 
międzynarodowych konwencji dotyczących zwalczania dyskryminacji, którymi związana jest Ka-
nada zob. M. Eberts, The Limits of  Constitutionalism: Requiring Moral Behaviour from Government, [w:] 
Calling power..., s. 115-146. 

43 Na temat polityki „otwartych drzwi” i rozwoju imigracji w Kanadzie w latach 1969–1997 
zob. J. Grabowski, Historia Kanady, Warszawa 2001, s. 274-278. 

44 W 1960 roku przyjęto Canadian Bill of  Rights, zawierający podstawowy katalog praw jednostki, 
a w 1977 roku Canadian Human Rights, na podstawie którego utworzono Kanadyjską Komisję 
Praw Człowieka i Kanadyjski Trybunał Praw Człowieka. Z kolei w 1988 roku Kanada przyjęła Ca-
nadian Multiculturalism Act, stanowiący, iż oficjalna polityka rządu kanadyjskiego powinna polegać 
na uznaniu i promowaniu faktu, że wielokulturowość odzwierciedla kulturalne i rasowe zróżnico-
wanie kanadyjskiego społeczeństwa. Rząd kanadyjski został prawnie zobowiązany do prowadze-
nia polityki uznającej wolność wszystkich członków społeczeństwa kanadyjskiego do zachowania, 
kultywowania, rozwijania i promowania swojego własnego dziedzictwa kulturalnego.

45 D. Dyzenhaus, The Juristic Force of  Injustice, [w:] Calling power..., s. 256. 
46 Pomimo kumulacji podmiotowej po stronie pozwanych sprawa jest powszechnie cytowana 

w literaturze przedmiotu jako Mack v. Canada (Attorney General of  Canada). 



Tomasz Snarski532

(tzw. class action) o zapłatę tytułem bezpodstawnego wzbogacenia47. Powodowie do-
świadczyli bezpośrednio lub pośrednio negatywnych skutków obowiązywania anty-
chińskiego ustawodawstwa, obowiązującego w latach 1885–1947. Zażądali zwrotu 
kwot zapłaconych tytułem Chinese Head Tax, przeproszenia, zadośćuczynienia za 
krzywdy spowodowane rozdzieleniem ich z rodzinami, a także odszkodowania z ty-
tułu niedostatku spowodowanego przez dyskryminujące ich ustawodawstwo48. 

Powództwo zostało oparte przede wszystkim na następujących podstawach 
prawnych: art. 15 Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności z 1982 roku49 oraz wypły-
wającej z jej postanowień zasadzie równości, międzynarodowych zobowiązaniach 
Kanady z zakresu praw człowieka, zasadzie rządów prawa, zwyczajowym prawie 
kanadyjskim, jurysprudencji, a także kanadyjskiej doktrynie bezpodstawnego wzbo-
gacenia50.

Najważniejszym twierdzeniem powodów było założenie, że rząd kanadyjski 
bezpodstawnie wzbogacił się kosztem tysięcy chińskich imigrantów51. Siłą rzeczy, 
najsłabszą stroną argumentacji powództwa była kwestia czasowego okresu obowią-
zywania aktów prawnych wprowadzających Chinese Canadian Head Tax. Powołując 
się na bezpodstawne wzbogacenie, należało, zgodnie z kanadyjskim prawem, wyka-
zać brak „prawnego uzasadnienia” otrzymanego wzbogacenia w czasie, w którym 
ono nastąpiło52. Oczywistym zarzutem podnoszonym przez rząd kanadyjski było 
przyjęcie stwierdzenia, że istniały wiążące podstawy prawne, na mocy których po-
bierano chiński podatek pogłówny. 

Niezależnie od powyższego powodowie zażądali zadośćuczynienia za dyskrymi-
nację, którego zasądzenie winno być w ich ocenie naturalną konsekwencją stosowa-
nia postanowień Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności53. Strona pozwana podniosła, 
że żądanie to mogłoby zostać uwzględnione tylko wówczas, gdyby dyskryminacyjne 
ustawodawstwo zostało wprowadzone po dacie wejścia w życie postanowień Karty 
dotyczących równości, to jest po 1985 roku, zaś przed tą datą zasada równości nie 
może stanowić kryterium prawnej ważności obowiązującego w Kanadzie prawa. 

47 Factum of  the Appellants, Court of  Appeal for Ontario, Court File No C36799.
48 Zob. M. Chowdry, Ch. Mitchell, op. cit., s. 341. 
49 Zob. Mack v. Canada, Statement of  Claim, Ontario Superior Court of  Justice, Court file No 

00-CV-202644CP.
50 Ibidem. 
51 M. Moran, Time, Place, and Values: Mack and the Influence of  the Charter on Private Law, [w:] Calling 

power..., s. 381. 
52 Na temat bezpodstawnego wzbogacenia w prawie kanadyjskim oraz szeroko na temat jego 

zastosowania w sprawie Mack v. Canada zob. D. Klimchuk, Mack v. Attorney General of  Canada and 
the Structure of  the Action in Unjust Enrichment, [w:] Calling power..., s. 307-340. 

53 Factum of  the Appellants, Court of  Appeal for Ontario, Court File No C36799, pkt 24 (c), 
24 (d), 80. 
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Powodowie posłużyli się wyjątkowo dużą liczbą zróżnicowanych argumentów, 
by pokonać zastrzeżenia zgłaszane przez rząd kanadyjski. Przede wszystkim podjęli 
próbę wykazania, że w rzeczywistości chiński podatek pogłówny był bezprawny 
w czasie jego wprowadzenia, ponieważ jego ustanowienie było sprzeczne ze zwy-
czajowym prawem międzynarodowym, a także prawami wynikającymi z istoty ge-
neralnych zasad prawnych, zwłaszcza zasady rządów prawa (the rule of  law)54. Swoje 
stanowisko wspierali także tezą, że sąd, będący elementem systemu konstytucyjnego 
stworzonego do realizowania i pogłębiania zasad wyrażonych w Karcie, jest zobo-
wiązany wydawać orzeczenia sprzyjające realizacji zasady równości. Tym samym 
sąd nie może uznać za zgodne z prawem działania polegającego na pobieraniu zys-
ków z dyskryminacyjnego podatku, chociażby mającego miejsce kilkadziesiąt lat 
temu. Innymi słowy, musi uwzględniać w stosowaniu prawa współczesne rozumie-
nie praw człowieka. Według powodów, stosując test bezpodstawnego wzbogacenia 
w sposób, który dopuszcza, by dyskryminujący i rasistowski akt prawny usprawie-
dliwiał krzywdę wynikającą z jego zastosowania, sąd dokonałby interpretacji prawa 
w sposób całkowicie sprzeczny z postanowieniami Karty55. Zasądzenie zwrotu sum 
otrzymanych tytułem Chinese Canadian Head Tax powinno być zatem nie tyle rezul-
tatem retroakcyjnego zastosowania postanowień Karty, ile raczej jest obowiązkiem 
sądu, a ten nie może współcześnie wydawać orzeczeń, których skutki pozostaną 
w sprzeczności z zasadą równości i niedyskryminacji.

Powodowie podkreślili nadto okoliczność, że sumy otrzymane przez rząd kana-
dyjski tytułem Chinese Canadian Head Tax w dalszym ciągu przynoszą korzyści pań-
stwu kanadyjskiemu, także po przyjęciu Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności. Zda-
niem powodów, w rezultacie przyjęcia międzynarodowych i krajowych standardów 
bezpośrednio ustanawiających zasadę równości, zachowywanie korzyści płynących 
z dyskryminacyjnego, chińskiego podatku pogłównego nie ma żadnego prawnego 
uzasadnienia. Z chwilą wejścia w życie Karty Praw i Wolności rząd powinien, jeżeli 
chce przestrzegać zasady równości i niedyskryminacji, zwrócić wszelkie sumy po-
brane na podstawie prawa stojącego w całkowitej z nią sprzeczności56. Powodowie 
odwoływali się również do zawartego w 1988 roku porozumienia rządu kanadyj-
skiego z mniejszością japońską, Japanese Canadian Redress Agreement 57, argumentując, 

54 Factum of  the Appellants, Court of  Appeal for Ontario, Court File No C36799, pkt 9–12, 
24(b) oraz 32–70. 

55 Factum of  the Appellants, Court of  Appeal for Ontario, Court File No C36799, pkt 24 (e), 81. 
56 Ten argument można sprowadzić do pytania: czy godzi się, by państwo opierające swoje fun-

damenty na zasadzie równości pozostawało obojętne wobec korzyści uzyskanych z przeszłego, 
dyskryminacyjnego ustawodawstwa?

57 Porozumienie to zostało zawarte w rezultacie roszczeń podnoszonych przez społeczność ja-
pońską. W okresie drugiej wojny światowej Kanada prowadziła dyskryminacyjną politykę wobec 
Japończyków. Wielu z nich, będących równocześnie obywatelami kanadyjskimi, zostało zmuszo-
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że niezaakceptowanie przez rząd kanadyjski podobnego zadośćuczynienia dla Chiń-
czyków za krzywdy wyrządzone w przeszłości z powodu Chinese Canadian Head Tax 
również stanowi naruszenie postanowień Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności58. 

Wszystkie powyższe argumenty powodów zostały wsparte ogólnym założeniem, 
że dyskryminacyjne skutki wprowadzenia Chinese Canadian Head Tax w rzeczywistoś-
ci trwają nadal. Co więcej, krzywda dotycząca społeczności chińskiej nie tkwi w sa-
mym tylko fakcie obciążenia jej w przeszłości dyskryminacyjnym opodatkowaniem, 
lecz w tym, że demokratyczne państwo prawa nie chce naprawić niesprawiedliwej 
przeszłości. 

Powodowie odmówili ustawodawstwu wprowadzającemu chiński podatek po-
główny oraz zakaz emigracji wiążącej mocy prawnej również na tej podstawie, 
że uznali je za sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka, dyskryminacyjne, 
można by powiedzieć wręcz zbrodnicze. Skoro ustawodawstwo to osiągnęło taki 
stopień niesprawiedliwości, to sumy uzyskane na jego podstawie uznano za pobra-
ne niesłusznie, bez należytej podstawy prawnej, przy czym posłużono się szeroką 
argumentacją filozoficzno-prawną59. Należy podkreślić, że – zdaniem powodów – 
common law podlega procesowi nieustannego rozwoju, zaś sądy muszą uwzględniać 
wpływ Karty i rozwoju międzynarodowych praw dotyczących ochrony praw czło-
wieka na system prawny i płynące z tego konsekwencje60. 

Według powodów wszystkie podane wyżej argumenty wystarczająco wykazały, 
że pobieranie przez rząd kanadyjski Chinese Canadian Head Tax było bezprawne 
i niesprawiedliwe. Z racji braku istnienia wystarczającej podstawy prawnej zwy-
czajowe prawo kanadyjskie dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia wymaga od 
rządu dokonania zwrotu wartości sum odebranych z tytułu chińskiego podatku 
pogłównego61. 

Rząd kanadyjski, reprezentowany przez Prokuratora Generalnego, skorzystał 
z reguły 21.01(1)(b) Rules of  Civil Procedure, P.R.O.1990, Reg. 194 (kanadyjskiej pro-
cedury cywilnej), w myśl której strona może wystąpić do sądu w celu oddalenia 
pozwu z powodu braku wystarczających (racjonalnych) podstaw do jego wniesienia 

nych do wyjazdu do Japonii. Dyskryminacja Kanadyjczyków pochodzenia japońskiego trwała 
w zasadzie do 1949 roku, kiedy to uzyskali prawo udziału w wyborach. Szerzej na ten temat zob. 
M. Spaliński, Polityka zagraniczna Kanady po II wojnie światowej, Wrocław 1993, s. 57-59.

58 Factum of  the Appellants, Court of  Appeal for Ontario, Court File No C36799, pkt 19, 
24(ff). 

59 Zob. T. Snarski, Czy rasistowski podatek może być uznany za ustawowe bezprawie? Formuła Rad-
brucha a Chinese Canadian Head Tax, „Zeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego 
WPiA UG” 2009, nr 1, s. 185-201. 

60 Factum of  the Appellants, Court of  Appeal for Ontario, Court File No C36799, pkt 19, 
24(ff). pkt 82. 

61 M. Chowdry, Ch. Mitchell, op. cit., s. 340-342.
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jeszcze przed procesem62. Prokurator Generalny wystąpił do sądu o oddalenie po-
wództwa bez przeprowadzenia postępowania sądowego jako wniesionego bez pod-
stawy prawnej, a ściśle z racji braku wystarczających podstaw do jego uwzględnienia 
(no resonable cause of  action). Sąd pierwszej instancji „oddalił prima facie”63 powództwo 
w całości, stwierdzając brak uzasadnionych podstaw dla jego wniesienia w obowią-
zującym w Kanadzie porządku prawnym. W pisemnym uzasadnieniu orzeczenia 
sąd uznał, że powodowie, powołując się na Kartę Praw i Wolności, chcieli ocenić 
stan faktyczny w sprawie, tj. fakt obciążenia ich podatkiem pogłównym oraz in-
nymi dyskryminacyjnymi zakazami, z punktu widzenia norm, które do tej oceny 
nie mogą być użyte, ponieważ wówczas nie obowiązywały, a ponadto nie mają one 
retroakcyjnego charakteru64. W ocenie sądu powodowie chcieli zastosować między 
innymi art. 15 Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności do oceny faktów prawnych za-
szłych w okresie poprzedzającym chwilę jej wejścia w życie, regulowanych poprzez 
wcześniejsze przepisy prawa. Założyli zatem, że Karta działa retroaktywnie65. Ich 
działanie polegało, zdaniem sądu, także na pomieszaniu wykładni norm prawnych 
z przeszłości z uwzględnieniem norm prawnych teraźniejszości. Powodowie chcieli 
przede wszystkim zastosować Kartę Praw i Wolności z mocą wsteczną, wskutek 
czego dokonali nie tylko innej oceny stanu faktycznego, ale też odmówili mocy 
wcześniej obowiązującemu prawu. Ocena stanu faktycznego z punktu widzenia 

62 21.01 (1) A party may move before a judge,
(a) for the determination, before trial, of  a question of  law raised by a pleading in an action where the deter-
mination of  the question may dispose of  all or part of  the action, substantially shorten the trial or result in 
a substantial saving of  costs; or
(b) to strike out a pleading on the ground that it discloses no reasonable cause of  action or defence,
and the judge may make an order or grant judgment accordingly. R.R.O. 1990, Reg. 194, r. 21.01 (1).
(2) No evidence is admissible on a motion,
(a) under clause (1) (a), except with leave of  a judge or on consent of  the parties;
(b) under clause (1) (b). R.R.O. 1990, Reg. 194, r. 21.01 (2).

63 Należy zaznaczyć, że polska terminologia prawnicza procesu cywilnego nie pokrywa się ze 
znaczeniem decyzji sądu kanadyjskiego. Sędzia w pierwszej instancji dokonał bowiem badania 
zasadności powództwa prima facie. Nie badał szczegółowo stanu faktycznego ani nie dokony-
wał jego ostatecznej subsumcji z prawem. Badał natomiast, czy żądanie powodów jako takie 
ma wystarczające uzasadnione podstawy do jego wniesienia/uwzględnienia. Termin odrzucenie, 
zarezerwowany w polskiej procedurze cywilnej dla braków formalnych pisma procesowego, nie 
jest adekwatny do decyzji sądu w sprawie Mack v. Canada. Nieprawidłowe będzie także pojęcie 
oddalenie, gdyż sąd dokonał właściwie tylko oceny, czy istnieje podstawa materialna powództwa, 
nie rozstrzygał natomiast merytorycznie sprawy. Ponieważ dosłowne tłumaczenie decyzji sądu 
oznaczałoby konieczność posługiwania się pojęciem „skreślenie sprawy”, dla potrzeb niniejszej 
pracy przyjmuję własny termin „oddalenie prima facie”. 

64 Zob. Judgment of  the Ontario Court of  Appeal 60 O.R. (3d) 737, [2002] O.J. No 3488, 
Docket No C36799, pkt 4 powołanego orzeczenia. 

65 O zjawisku retroakcyjności prawa zob. T. Pietrzykowski, Wsteczne działanie prawa i jego zakaz, 
Zakamycze 2004.
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norm prawnych, które powstały później niż samo zdarzenie, implicite zakłada znie-
sienie obowiązujących w przeszłości norm prawnych. Sąd kanadyjski jednoznacznie 
opowiedział się za poglądem, zgodnie z którym Karta Praw i Wolności nie działa 
retroaktywnie66. Jej postanowień nie można stosować do oceny stanu faktyczne-
go istniejącego przed jej wejściem w życie. Tym bardziej takie jej stosowanie nie 
może doprowadzić do derogacji norm obowiązujących na mocy Chinese Immigration 
Act. Przemawia za tym również fakt, że Chinese Canadian Head Tax nie został znie-
siony bezpośrednio w konsekwencji wejścia w życie Karty Praw i Wolności, lecz 
odrębnym aktem w 1947 roku. W konsekwencji, zdaniem sądu, nie ma podstaw 
prawnych do żądania zadośćuczynienia czy przeprosin, a chiński podatek pogłów-
ny był pobierany przez państwo kanadyjskie na mocy prawidłowej i obowiązującej 
podstawy prawnej. 

Sąd wyraźnie podkreślił, że powództwo dotyczyło nie obecnego stanu faktycz-
nego, lecz przeszłego i to powstałego przed wejściem w życie Karty. Tymczasem 
powodowie uznali za wystarczający do jego wytoczenia fakt, że ich obecne prawa 
wynikające z Karty Praw i Wolności zostały naruszone w rezultacie rządowej odmo-
wy zadośćuczynienia za chiński podatek pogłówny, natomiast w swoim żądaniu od-
woływali się do obowiązywania Chinese Canadian Head Tax w latach 1885–1923, jak 
również do otwartego wykluczenia możliwości emigracji Chińczyków do Kanady 
w latach 1923–1947. Sąd przyjął, że dyskryminacyjne prawo dotyczące społeczności 
chińskiej zostało uchylone w 1947 roku i nie można go oceniać z punktu widzenia 
współczesnych wartości systemu prawa. Co prawda, powodowie zasadnie podnosili, 
że międzynarodowe normy prawne mogą być pomocne w interpretacji prawa krajo-
wego, ale w tym wypadku jedynym właściwym dla oceny sprawy prawem była Karta 
Praw i Wolności, która nie może działać wstecz. Nawet jeżeli uznać, że normy prawa 
międzynarodowego są inkorporowane do prawa krajowego, w związku z czym stają 
się częścią systemu prawnego Kanady, to sąd poddał w wątpliwość, czy mogłoby to 
skutkować zadośćuczynieniem za historyczne krzywdy, które miały miejsce przed 
powstaniem odpowiednich norm prawa międzynarodowego. W rezultacie Chinese 
Immigration Act z 1885 roku (oraz jego kolejne wersje) był wystarczającą i w pełni 
ważną konstytucyjną podstawą dla wzbogacenia się rządu kanadyjskiego z tytułu 
pobierania chińskiego podatku pogłównego. By wykazać, że prawo to nie było waż-
ne, należałoby udowodnić jego niekonstytucyjność bądź wydanie ultra vires za po-
mocą instrumentów i treści wyrażonych w ówczesnym systemie prawnym Kanady. 
Uznanie natomiast, że ustawodawstwo imigracyjne z lat 1885–1923 było nieważne 
ze względu na jego dyskryminacyjny charakter, wymagałoby retrospektywnego za-

66 Zob. Orzeczenie sądu pierwszej instancji: Mack et al. v. Canada (Attorney General) 55 O.R. 
(3d) 113 [2001] O.J. No 2794 Docket No 00-CV-202644, Ontario Superior Court of  Justice Cum-
ming J., July 9, 2001. 
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stosowania współczesnego katalogu zasad/wartości do prawa, które zostało uchy-
lone przeszło pięćdziesiąt lat temu. W konsekwencji argumentacja powodów oparta 
na bezpodstawnym wzbogaceniu nie posiadała właściwych treści merytorycznych, 
jako że konstytucyjnie przyjęta podstawa prawna, jakkolwiek dyskryminująca i ra-
sistowska, ustanowiła tytuł prawny tego wzbogacenia. Nawet wówczas, gdy prawo 
międzynarodowe stworzone między rokiem 1885 a 1947 przewidywało zasady rów-
ności i niedyskryminacji, nie mogło być nadrzędne w stosunku do prawidłowego 
i wiążącego rodzimego ustawodawstwa, jakkolwiek rasistowskiego67. 

Analizując treść uzasadnienia orzeczenia sądu pierwszej instancji, należy zauwa-
żyć, że sąd uznał dyskryminacyjny i rasistowski charakter ustawodawstwa kanadyj-
skiego dotyczącego Chinese Canadian Head Tax68. Niezależnie od powyższego przyjął 
jednak, że to parlament powinien rozważyć ustalenie zadośćuczynienia bądź możli-
wość wstecznego działania Karty Praw i Wolności. Uznając retroaktywne działanie 
Karty, władza sądownicza postawiłaby się de facto w roli ustawodawcy. Przyjmując 
do rozpoznania tego rodzaju powództwo, sąd uzurpowałby sobie uprawnienia wła-
dzy ustawodawczej, których nie posiada, a orzekać może tylko w oparciu o ramy 
wyznaczone przez kanadyjskie prawo konstytucyjne69. 

30 listopada 2001 roku powodowie wnieśli apelację do Ontario Court of  Appeal, 
w której zarzucili orzeczeniu sądu pierwszej instancji naruszenie prawa materialne-
go oraz formalnego, w tym artykułu 15 Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności oraz 
międzynarodowych zasad praw człowieka70. Apelacja została oddalona przez Onta-
rio Court of  Appeal we wrześniu 2002 roku71.

67 Ponadto sąd bez wahania odrzucił argument o dyskryminującym postępowaniu rządu ka-
nadyjskiego wobec mniejszości chińskiej poprzez to, że odmówił on rekompensaty za straty 
poniesione przez Chinese Head Tax, podczas gdy na mocy porozumienia z 1988 roku wypłacił 
zadośćuczynienie społeczności japońskiej w Kanadzie za internowanie podczas drugiej wojny 
światowej. Zdaniem sądu, powyższe porozumienie nie daje podstaw prawnych do kolejnych wy-
płat społecznych z tego tytułu. Zob. Orzeczenie sądu pierwszej instancji: Mack et al. v. Canada 
(Attorney General) 55 O.R. (3d) 113 [2001] O.J. No 2794 Docket No 00-CV-202644, Ontario 
Superior Court of  Justice Cumming J., July 9, 2001.

68 Zob. także orzeczenie sądu apelacyjnego: Mack v. Canada (Attorney General) [2002] O.J. 
No 3488, Docket No C36799, 60 O.R. (3d) 737 and 60 O.R. (3d) 756 Ontario Court of  Appeal 
Toronto, Ontario, pkt 1. 

69 Orzeczenie sądu pierwszej instancji: Mack v. Canada (Attorney General) 55 O.R. (3d)113 
[2001] O.J. No 2794 Docket No 00-CV-202644, Ontario Superior Court of  Justice, pkt 55 uzasa-
dnienia. 

70 Factum of  the Appellants, Court of  Appeal for Ontario, Court File No C36799, pkt 1 
pisma.

71 Judgment of  the Ontario Court of  Appeal 60 O.R. (3d) 737, [2002] O.J. No 3488, Docket 
No C36799.
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Powodowie złożyli wniosek o możliwość odwołania się do Sądu Najwyższego 
Kanady (Supreme Court of  Canada), który został oddalony 24 kwietnia 2003 roku72. 
Orzeczenia sądów kolejnych instancji w zasadzie powtórzyły argumentację przed-
stawioną przez sąd w pierwszej instancji. Sprowadza się ona do przyjęcia, że sądy 
nie mają żadnych możliwości zadośćuczynienia prawnego powodom, chociaż fakt 
niesprawiedliwości wyrządzonej w przeszłości społeczności chińskiej jest bezdys-
kusyjny. Sądy wskazywały jednocześnie, że jedynie w mocy władzy ustawodawczej 
leży znalezienie sposobu rozwiązania problemu. 

Trzeba podkreślić, że sądy kanadyjskie nie uznały nawet zasadności meryto-
rycznego rozpatrzenia roszczeń imigrantów chińskich i ich potomków ze względu 
na brak wystarczających podstaw prawnych do ich uwzględnienia. Wskutek decy-
zji sądu pełna dokumentacja oraz argumentacja prawna Chinese Canadian Head Tax 
nigdy nie zostały zaprezentowane w procesie. Sądy postąpiły zgodnie z regułami 
procedury, ale w rzeczywistości nie rozważyły nawet swojej ewentualnej roli w na-
prawieniu historycznej krzywdy wyrządzonej społeczności chińskiej w Kanadzie73. 
The Chinese Canadian National Council złożył następnie wniosek do Komisji Praw 
Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, który został rozstrzygnięty wy-
daniem opinii przychylającej się do zdania społeczności chińskiej74. Opinia zalecała 
ponowne podjęcie przez rząd kanadyjski negocjacji ze społecznością chińską oraz 
prowadzenie ich w takim samym duchu, w jakim przeprowadzono zakończone po-
rozumieniem negocjacje ze społecznością japońską. 

Przeproszenie

22 lipca 2006 roku premier Kanady Stephen Harper w przemówieniu w kana-
dyjskiej Izbie Gmin oficjalnie przeprosił wszystkie osoby chińskiego pochodzenia 
za krzywdy, które państwo kanadyjskie wyrządziło im w przeszłości75. Ponadto rząd 
kanadyjski zaoferował nielicznym żyjącym podatnikom chińskiego podatku pogłów-
nego oraz małżonkom nieżyjących już podatników symboliczne zadośćuczynienie 
pieniężne w wysokości 20 tysięcy dolarów kanadyjskich76. Aby otrzymać wypłatę 
przewidzianej kwoty, należy spełniać łącznie następujące wymagania: być podat-
nikiem Chinese Head Tax bądź też małżonkiem nieżyjącego już podatnika Chinese 

72 Leave to appeal denied Mack v. Canada (AG) (2002), 100 C.R.R. (2d) 375 (S.C.C.). 
73 D. Dyzenhaus, M. Moran, Mack v. Attorney General..., s. 3. 
74 Ibidem, s. 3. 
75 Warto zauważyć, że już w 2002 roku premier Nowej Zelandii Helen Clark oficjalnie przepro-

siła chińskich obywateli, którzy byli podatnikami podatku pogłównego oraz ich rodziny. 
76 Dane za: http://www.cic.gc.ca/multi/rdrss/faq-eng.asp (data dostępu: 22.02.2009). 
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Head Tax w Kanadzie lub w Nowej Funlandii77, być obywatelem kanadyjskim bądź 
stałym rezydentem, bądź też w opinii ministra dziedzictwa narodowego Kanady być 
przez długi okres związanym z Kanadą. Wymagania te winny być udokumentowane 
w specjalnym formularzu aplikacyjnym. Termin składania wniosków o wypłatę pie-
niężnej kompensaty upłynął dopiero 31 marca 2008 roku78. Według raportu opra-
cowanego w 2007 roku przez National Anti-Racism Council of  Canada dla Komisji 
Narodów Zjednoczonych ds. Zwalczania Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej 
symboliczne rekompensaty dotyczą szacunkowo jedynie pięćdziesięciu żyjących po-
datników Head Tax oraz pięciuset żyjących małżonków nieżyjących już podatników 
Head Tax79. Projekt przyjęty i wdrażany przez rząd kanadyjski oznacza zatem, że 
rekompensata dotyczy jedynie 15% rodzin poszukujących bezpośrednio zadość-
uczynienia oraz mniej niż 1% wszystkich rodzin, których członkowie zapłacili Head 
Tax80. Raport rekomenduje, aby Kanada poszerzyła podmiotowy krąg osób upraw-
nionych do pieniężnego odszkodowania w ten sposób, że uprawnionymi do niego 
mieliby być nie tylko pozostający przy życiu podatnicy Head Tax lub małżonkowie 
nieżyjących podatników Head Tax, lecz wszystkie rodziny, włączywszy te, w których 
zarówno podatnik Head Tax, jak i jego małżonek już nie żyją81. 

Mimo że sądy kanadyjskie nie uznały prawnych roszczeń imigrantów chińskich 
i ich potomków, to pośrednim skutkiem wytoczenia prawnej batalii, w tym cywil-
nego powództwa przeciw rządowi kanadyjskiemu, stało się oficjalne przeproszenie 
społeczności chińskiej oraz ustanowienie symbolicznej rekompensaty. Ciekawe jest 
również spostrzeżenie, że rząd kanadyjski zdecydował się na wypłatę zadośćuczy-
nienia za obowiązywanie aktów prawnych, które przed sądem uznawał przecież za 
legalnie uchwalone i obowiązujące w przeszłości. Czy nie wystarczyło ograniczyć 
się do zwykłego przeproszenia? Dlaczego w ogóle przepraszać za ustawodawstwo, 
które uznajemy za prawnie wiążące? Jak się wydaje, kanadyjscy politycy dostrzegli 
to, czego nie zauważyli sędziowie, że oprócz ścisłego prawa pozytywnego zasada 
rządów prawa wymaga uwzględniania reguł sprawiedliwości i słuszności. Ponad-
to rząd kanadyjski zdecydował się sfinansować dwa projekty historyczne o łącznej 

77 Ustawa nakładająca na Chińczyków podatek pogłówny w Nowej Funlandii weszła w życie 
8 lipca 1906 roku. Nowa Funlandia, początkowo będąca kolonią brytyjską niezależną od Kanady, 
weszła w skład państwa kanadyjskiego dopiero w 1949 roku. Stąd w prawie dotyczącym rekom-
pensaty za Chinese Head Tax tzw. Newfoundland’s 1906 Chinese Head Tax został potraktowany od-
rębnie; zob: http://www.heritage.nf.ca/society/headtax.html, http://www.heritage.nf.ca/home.
html (data dostępu: 25.10.2008).

78 Formularz aplikacyjny oraz dane za stroną internetową: http://www.cic.gc.ca/multi/rdrss/
faq-eng.asp (data dostępu: 22.02.2009).

79 Raport dostępny na stronie: http://action.web.ca/home/narcc/attach/CERD%20Re-
port%20PDFFeb%202007.pdf, s. 31 (data dostępu: 8.06.2010). 

80 Ibidem.
81 Ibidem.
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wartości 34 milionów dolarów kanadyjskich, mające na celu uświadomienie całemu 
społeczeństwu krzywd wyrządzonych w przeszłości mniejszości chińskiej82. Smutną 
konstatacją będzie stwierdzenie, że to polityczna wola i finansowe możliwości pań-
stwa kanadyjskiego sprzyjały naprawieniu złej przeszłości, podczas gdy sądy, stając 
na straży formalizmu prawniczego, zlekceważyły w swoim orzecznictwie wartości 
tkwiące immanentnie w systemie kanadyjskiego prawa. 

Prawne problemy związane z Chinese Canadian Head Tax 

W Chinese Canadian Head Tax mamy do czynienia z konfliktem prawa z historią, 
polityką, moralnością, sprawiedliwością, wreszcie prawa z samym sobą. W sposób 
wyjątkowo szczególny problem rozliczenia prawnego z przeszłością dotyka jednak 
relacji pomiędzy prawem a historią. Tak naprawdę dotyczy on wykorzystania prawa 
do rozliczania niesprawiedliwej przeszłości. Takie działanie nie jest ani proste, ani 
oczywiste. Przede wszystkim wiąże się ono z szeroko rozumianą polityką wobec 
przeszłości (Vergangenheitspolitik), która powinna dążyć do zrealizowania następu-
jących celów: ustalenia prawdy, wymierzenia kary, moralnego potępienia, restytucji 
i zadośćuczynienia za krzywdy83. 

Prawo jest, w kontekście świadomej polityki wobec przeszłości, jedynie jednym 
z wielu instrumentów, którymi dysponuje demokratyczne państwo, a które mogą 
być użyte w świadomym ustosunkowaniu się do historii. Państwo prawa z jednej 
strony ogranicza rozliczenie przeszłości, z drugiej strony należy jednak podkreślić, 
że w ogóle je umożliwia. W sprawie Chinese Canadian Head Tax w sposób szczególny 
pojawia się cel restytucji i zadośćuczynienia za krzywdy, lecz i związane z tym pyta-
nia o jego celowość, słuszność i granice. Na pierwszy rzut oka kazus Mack v. Canada 
wydaje się prostym przykładem, związanym z zadośćuczynieniem na gruncie prawa 
cywilnego. Tymczasem jest on klasycznym tzw. trudnym przypadkiem (hard case), 
w którym brakuje jedynego i słusznego rozwiązania84. Dotyczy zwłaszcza zagadnie-
nia roli sądów w ogólnospołecznym procesie rozliczania przeszłości. 

Z jednej strony możemy przyjąć stanowisko, zgodnie z którym tego typu sprawy, 
zwłaszcza związane z pieniężnym zadośćuczynieniem za przeszłe naruszenia prawa, 
mają charakter polityczny, co powoduje, że droga wykorzystania procesu cywilnego 

82 Zob. S. Winter, The Stakes of  Inclusion: Chinese Canadian Head Tax Redress, „Canadian Journal 
of  Political Science”, March 2008, vol. 41, s. 123. 

83 J. Zajadło, Prawo kontra historia, [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa, red. J. Zajadło, Warszawa 
2008, s. 153; na temat pojęcia polityki wobec przeszłości oraz różnorodnych propozycji celów 
związanych z polityką wobec przeszłości zob. idem, Polityka wobec przeszłości, [w:] Dziedzictwo i przy-
szłość, red. J. Zajadło, Gdańsk 2010, s. 161-184. 

84 Na temat koncepcji hard case zob. J. Zajadło, Co to są hard cases?, [w:] Fascynujące ścieżki..., 
s. 7-18. 
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do uzyskania zadośćuczynienia wydaje się nieadekwatna85. Nie oznacza to jedno-
znacznie zakwestionowania roli sądów w naprawianiu niesprawiedliwości, ale rola 
ta jest ograniczona do naprawienia bezprawnie zerwanych stosunków i ukierunko-
wana na przyszłość, zaś sami sędziowie są ograniczeni wymogami legalizmu. Roz-
strzygnięcia w tego typu sprawach wymagają uwzględnienia obecnych konsekwencji 
dyskryminacyjnej przeszłości i zastosowania sprawiedliwości retrospektywnej, pa-
trzącej w przeszłość. Proces taki wymaga rozważenia nie tylko sytuacji społeczności 
chińskiej, ale odniesienia się także do innych grup społecznych, porównania ich 
statusu. Sądy mogą odegrać pewną rolę, jednakże optymalną i najbardziej skuteczną 
drogą naprawienia tego typu problemów jest uchwalenie nowego prawa, które jasno 
zdefiniuje krzywdy, zadośćuczyni za przeszłość, jednym słowem – kompleksowo 
ureguluje całą skomplikowaną materię. Sądy nie dysponują tą możliwością. Mogą 
jedynie ograniczyć się do indywidualnych rozstrzygnięć86. Dlatego, jeżeli rzeczywiś-
cie chcemy naprawić przeszłość w sposób całościowy, winniśmy zdecydować się na 
ingerencję ustawodawcy.

Odmienne ujęcie tego problemu zakłada, że sądy mogą i powinny odegrać bar-
dzo istotną rolę w naprawieniu historycznych niesprawiedliwości87. Wykorzystanie 
istniejącego w demokratycznym państwie prawa instrumentarium prawnego, a także 
odczytanie w sposób prawidłowy zasady demokratycznego państwa prawa pozwala 
sądom zadośćuczynić za zło wyrządzone w przeszłości. Ingerencja ustawodawcy 
nie jest niezbędna ani konieczna, ponieważ z samej istoty demokratycznego pań-
stwa prawa i powiązanych z nim wartości wyrażonych implicite w systemie prawnym 
wynika obowiązek zadośćuczynienia za zło wyrządzone w przeszłości. Zadaniem 
sądów jest właśnie odczytać te treści, być może niewidoczne prima facie, jednak sta-
nowiące nieodłączny składnik systemu prawnego. Powinniśmy bowiem dostrzec 
złożone połączenie zasady sprawiedliwości z obowiązującym prawem, a zwłaszcza 
to, w jaki sposób sprawiedliwość (słuszność) i legalność są wzajemnie zależne88. 

Paradoksalnie w sprawie Chinese Canadian Head Tax mamy do czynienia nie tylko 
z konfliktem prawa z innymi systemami normatywnymi, lecz w istocie prawa z sa-
mym sobą. Dochodzi tu do zderzenia dwóch fundamentalnych zasad, stanowiących 
część systemu prawnego współczesnej Kanady: równości (sprawiedliwości) oraz 

85 Zob. J. Webber, Rights and Wrongs, Institutions and Time: Species of  Historic Injustice and Their 
Modes of  Redress, [w:] Calling power..., s. 165-195. 

86 Ibidem. 
87 Na temat możliwości wykorzystania orzeczeń sądów kanadyjskich dotyczących polityki pu-

blicznej w związku z Mack v. Canada zob. L. Sossin, Redress for Unjust State Action: An Equitable 
Approach to the Public/Private Distinction, [w:] Calling power..., s. 196-229. Jedną z możliwości wyko-
rzystania dorobku prawnego w rozstrzyganiu spraw, takich jak Mack v. Canada, jest odwołanie się 
do orzecznictwa dotyczącego polityki publicznej.

88 Por. M. Chowdry, Ch. Mitchell, op. cit., s. 340. 
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nieretroakcji prawa (bezpieczeństwa prawnego). Zasadnicze pytanie można sprowa-
dzić do tego, za którą z tych zasad przemawia kierowanie się wymogami demokra-
tycznego państwa prawa. 

Przypadek Chinese Canadian Head Tax symbolizuje współczesne wyzwania wobec 
przeszłości, które pojawiają się w wielu częściach świata89 i, w moim przekonaniu, 
nieodłącznie są związane ze sprawiedliwością transformacyjną90. Występują w nim 
typowe dla tego procesu przeszłości dylematy, w tym rudymentarna kwestia: czy 
sędziowie powinni oceniać historię91? Kazus chińskiego podatku pogłównego jest 
również związany z poszukiwaniem zadośćuczynienia za prawnie rozpoznane zło, 
w tym konkretnym przypadku bezpodstawne, nieuczciwe, niesprawiedliwe i dyskry-
minacyjne wzbogacenie rządu kanadyjskiego kosztem Chińczyków. Wreszcie spra-
wa ta wiąże się z odrzuceniem poprzedniej tolerancji dla rasizmu92, a zatem z zasad-
niczą zmianą uznawanych przez prawo i społeczeństwo za obowiązujące wartości. 
Rasizm został odrzucony zarówno przez kanadyjski system prawa, jak i obywateli 
Kanady. Więcej nawet, zastąpiono go oficjalną polityką popierania różnorodności, 
równości i tolerancji. Podczas gdy Kanada nie jest państwem transformacyjnym 
w rozumieniu klasycznym, w którym dokonała się gwałtowna przemiana systemu 
państwowego, kazus Chinese Canadian Head Tax dotyczy dramatycznej, chociaż ewo-
lucyjnej transformacji kanadyjskiego prawa. Przykład ten pokazuje, że to zaistnienie 
typowych dla społeczeństwa demokratycznego zjawisk, między innymi takich, jak 
przyjęcie Karty Praw i Wolności, powiązane z oficjalną polityką wielokulturowości, 
oraz rozwój dyskursu demokratycznego umożliwiły działania zmierzające do napra-
wienia krzywd z przeszłości. Gdyby nie rozwój państwa prawa, to nikt nie mówiłby 
o ewentualnym retrospektywnym działaniu prawa w celu zagwarantowania sprawie-
dliwości czy o odpowiedzialności rządu wobec jednostki, wreszcie o kompensacie 
pieniężnej na gruncie prawa cywilnego za tzw. historic wrongdoings.

Sądy kanadyjskie, mimo nieprzyjęcia powództwa w sprawie Mack v. Canada do 
rozpoznania, otwarcie stwierdziły w uzasadnieniach swoich orzeczeń, że chiński 
podatek pogłówny był rasistowski, a wprowadzające go ustawodawstwo jest plamą 
w historii praw człowieka93. Niemniej jednak te same sądy uznały swoją bezsilność 
wobec negatywnego dziedzictwa historycznego. Tak jakby wskazywały, że rozli-
czenie przeszłości dotyczy polityki, nie prawa. Tymczasem sposoby naprawienia 
przeszłości mogą równie dobrze polegać na odwołaniu się do zasad prawnych de-
mokratycznego państwa prawa, praw człowieka, a także filozofii prawa. Od chiń-

89 V.G. Curran, Racism’s Past and Law’s Future, „Vermont Law Review” 2004, vol. 28, s. 694. 
90 Na temat sprawiedliwości transformacyjnej zob. R. G. Teitel, Transitional justice, Oxford–New 

York 2000. 
91 V.G. Curran, op. cit., s. 694.
92 Ibidem. 
93 Mack. v. Canada (The Attorney General) (2002), 217 D.L.R. (4th) 583 (C.A.), pkt 1. 
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skiej społeczności w Kanadzie możemy uczyć się świadomego i odpowiedzialne-
go wykorzystania prawa jako narzędzia do podjęcia próby naprawienia niegodziwej 
przeszłości, chociażby nawet nasze oczekiwania związane ze sprawiedliwością wy-
dawałyby się prima facie nieosiągalne.

Summary

Chinese Canadian head Tax. leGal poSSibility oF mendinG oF unFair paSt

The article undertakes a problem of  discrimination of  Chinese people in Canada and its 
symptoms. In 1885 Canadian Parliament passed a Chinese Immigration Act with intention to 
limit Chinese immigration to Canada through introducing co called head tax in amount of  
50 dollars per every person of  Chinese origin crossing a border of  this country. Since 1885 
the head tax was collected from Chinese population continuously until 1923. In 1900 the tax 
was increased to 100 dollars and in 1903 to 500 dollars. When economic barrier in the form 
of  tax proved to be ineffective, Canadian government on base of  Chinese Immigration Act in 
1923 lifted the tax and introduced unconditional ban on Chinese immigration to Canada.

In eighties of  the twentieth century Chinese Canadians demanded compensation for 
wrongs they suffered from Canadian state. They were promoting their postulates by or-
ganizing scientific conferences, demonstrations, lobbing and by undertaking legal actions. 
Their actions were inspired by the fact that in 1982 Canada adopted a Charter of  Rights 
and Freedoms that guaranties equity and freedom to minorities. In December 2000 Shack 
Jang Mack (Chinese Head Tax payer), Quen Ying Lee (a widow after Guang Foo Lee who was 
Chinese Head Tax payer) and Yew Lee (Guang Foo Lee’s child) brought a group action against 
Canadian government (so called class action) for payment due to unjust enrichment. The arti-
cle presents a course of  the proceeding and discusses arguments raised by both parties.
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chińSkie prawo w aSpekcie tranSlatoloGicznym –  
o SpecyFice prawa chrl  

i potrzebie wSpółpracy tłumaczy z prawnikami

Rozwój współpracy chińsko-polskiej wiąże się z coraz większym zapotrzebo-
waniem na fachowy przekład specjalistyczny. Tłumacze są coraz częściej pośredni-
kami nie tylko pomiędzy dwoma różnymi językami i kulturami, ale również słabo 
znanymi systemami prawnymi. Niestety, na półkach księgarń w naszym kraju wciąż 
brakuje kompletnych publikacji poświęconych chińskiemu prawu oraz językom 
prawnemu i prawniczemu. Obecnie tłumacze i adepci tłumaczenia nie mają moż-
liwości dokształcania się na studiach podyplomowych przekładu chińskiego lingua 
legis. Mimo że rośnie oferta studiów podyplomowych w zakresie przekładu specja-
listycznego, nie obejmują one swoim programem języka chińskiego. Brakuje zbio-
rów chińskich i polskich tekstów paralelnych, które mogłyby służyć jako pomoc 
w przekładzie. Wprawdzie zasoby internetowe obfitują w chińskie dokumenty, jed-
nak bardzo często cechują się one słabą jakością. Spostrzeżenie to dotyczy przede 
wszystkim tekstów, które nie zostały napisane przez prawników. Brak świadomości 
takiej sytuacji może prowadzić do niejasności lub nawet błędów tłumaczeniowych, 
co w przypadku tłumaczenia tekstów z zakresu prawa czy biznesu niesie za sobą 
niebezpieczeństwo przyczynienia się do sporych strat podmiotów zlecających tłu-
maczenie dokumentów. Teksty z zakresu lingua legis są często przedmiotem tłuma-
czenia uwierzytelnionego. Polska ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego określa 
zakres odpowiedzialności zawodowej tłumaczy oraz kary, jakim mogą oni podle-
gać z tytułu tej odpowiedzialności. Jakość tłumaczenia ma ogromne znaczenie dla 
przebiegu negocjacji, a następnie, w razie zawarcia umowy, dla relacji handlowych 
międzynarodowych partnerów. 
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Interdyscyplinarność i złożoność  
przekładu chińskich tekstów prawnych

Przekład tekstów z zakresu prawa wymaga kompetencji interdyscyplinarnej. 
Zaleca się, by translację poprzedzić analizą dyskursu. Tłumacz powinien zatem 
zwrócić uwagę na pochodzenie i funkcję tekstu oraz rolę jego odbiorców. Zdaniem 
Šarčević1 wiedza tłumacza specjalistycznego powinna obejmować nie tylko termi-
nologię z zakresu prawa. Tłumacz powinien również rozumieć wykładnię prawa, 
umieć analizować teksty prawne i być w stanie przewidzieć, jak tłumaczenie danego 
tekstu zostanie zrozumiane i odebrane. Jak stwierdza Reiss2, podczas tłumaczenia 
należy wziąć pod uwagę z jednej strony cechy semantyczne, leksykalne, gramatyczne 
i stylistyczne, a z drugiej determinanty pozajęzykowe, które nie pozostają bez wpły-
wu na grupę pierwszą. Ocena tłumaczenia powinna, jej zdaniem, obejmować dwie 
kategorie – językową i pragmatyczną. Języki prawny i prawniczy, tak jak inne odmia-
ny języka, zanurzone są w kulturze. Dlatego też im większe są różnice we wspól-
notach kulturowych języka źródłowego i docelowego, tym większy będzie dystans 
pomiędzy nimi. Na kulturę obszaru tłumaczonego języka prawa wpływa również 
historia, która pozwala określić czynniki wpływające na kształtujący się język prawa. 
Chiński język prawa bywa oceniany przez jego znawców3 jako język wieloznaczny 
i niosący ukryte znaczenia, filozoficzne opowieści, polityczne manipulacje. Znajo-
mość historii i kultury obszaru chińskiego lingua legis jest zatem często czynnikiem 
warunkującym dobry przekład. 

Historia chińskiej myśli prawnej

Tradycja prawnicza, w której są formułowane chińskie teksty aktów prawnych 
czy dokumenty prawnicze, ma podwójną naturę. Wynika ona z jednej strony z faktu 
recypowania elementów prawa niemieckiego i amerykańskiego, a z drugiej strony 
z wieloletniej historii Państwa Środka. Chiny mają długą historię myśli prawnej, któ-
rej znajomość pozwala lepiej zrozumieć dzisiejsze metody działania i zachowania 
Chińczyków. 

Za początek historii prawa w Chinach uważa się powszechnie okres panowania 
dynastii Zhou (1022–256 p.n.e.). Historycy w kontekście początków prawa chiń-
skiego odwołują się często do promulgacji ksiąg kar (刑书 xíng shū), wykonanych 
w 536 roku p.n.e. na trójnogich naczyniach z brązu4. Prawo w Chinach tradycyj-

1 S. Šarčević, New approach to legal translation, The Hague 2000, s. 113 i n.
2 K. Reiss, Möglichkeiten und grenzen der Übersetzungskritik, München 1971, s. 56 i n.
3 P. Keller, Sources of  order in Chinese law, „The American Journal of  Comparative Law” 1994, 

No 42(4), s. 752; P.B. Potter, The Chinese legal system: globalization and local legal culture, London–New 
York 2001, s. 11.

4 W.J. Head, Y. Wang, Law codes in dynastic China, Durham 2005, s. 4, 23, 51, 56.
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nych funkcjonowało inaczej niż w standardach zachodnich. System prawny był, 
mówiąc w uproszczeniu, zunifikowanym systemem bezstronnych, obiektywnych 
kar i nagród stosowanych zgodnie z powszechnie znanymi kodeksami zachowania 
społecznego. Dopiero za panowania dynastii Qing (1644–1911) rozpoczął się pro-
ces unowocześniania, a faktycznie westernizacji systemu prawa chińskiego. Na dużą 
skalę nawiązywano pierwsze kontakty z mieszkańcami Zachodu, które przekładały 
się na reformy prawa5. 

Istotne zmiany w prawie, kulturze prawnej i lingua legis dokonały się w wieku 
traktatów w latach 1842–1943. Do Chin przybywało wówczas coraz więcej han-
dlowców oraz misjonarzy. Do konfucjańskiej kultury prawnej zaczęto przejmować 
elementy zachodniej kultury prawa stanowionego. Nie były to zmiany rewolucyjne, 
ponieważ konfucjaniści hamowali ruchy na rzecz westernizacji. Podpisano porozu-
mienia z Wielką Brytanią, z USA, z Francją oraz z Rosją. Traktaty – mimo że były 
podpisywane pomiędzy państwami równymi i suwerennymi – nie były faktycznie 
równoprawne. Obowiązywała eksterytorialność, zgodnie z którą cudzoziemcy za 
swoje działania w Chinach odpowiadali tylko przed prawem swojego kraju. W ten 
sposób pozostawali nietykalni dla sądów chińskich. Stany Zjednoczone i Wielka 
Brytania zrzekły się eksterytorialności dopiero w 1943 roku6. To właśnie polityka 
zagraniczna, a dokładniej cel, jakim było zniesienie eksterytorialności, zapoczątko-
wały reformowanie prawa. Pierwsza faza intensywnej recepcji prawa niemieckiego, 
która – jak podkreśla Shao7 – paradoksalnie odbyła się bez współpracy z Niemcami, 
obejmowała lata 1929–19378. W tym czasie powstały chińskie ustawy wzorowane na 
prawodawstwie niemieckim. W latach 1929–1931 pracowano nad wprowadzeniem 
w życie chińskiego kodeksu cywilnego9. Ustawa ta bazowała na kodeksie japońskim, 
który w dużej mierze opierał się na niemieckim BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 
z 1900 roku. Przejęto głównie systematykę pandektów i pojęć, ale również całe 
normy. Normy inkorporowano odpowiednio do potrzeb państwa, stosowanego już 
prawa i otoczenia kulturowego. Nie recypowano księgi trzeciej kodeksu niemiec-
kiego, czyli norm dotyczących prawa własności. Recepcja nie dotyczyła również 
niektórych fragmentów prawa rodzinnego i prawa spadkowego. W roku 1935 re-

5 S. van der Sprenkel, Legal institutions in Manchu China: a sociological analysis, London 1977.
6 J.K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk 1996, s. 184 i n.; J. Grzybek, N. Kordek, 

Wpływ kultury i rzeczywistości prawnej na język prawa w Chinach i na Tajwanie, „Remat na Temat, czyli 
Prace SKJ REMAT” 2006, vol. 1, s. 7, za: http://www.staff.amu.edu.pl/~remat/rematcon06/
publikacje/grzybek_j_kordek_n_remat01.html (data dostępu: 11.10.2008).

7 J.-D. Shao, Die Rezeption des deutschen Zivilrechts in alten China, „Juristen Zeitung“ 1999, Heft 2, 
Münster, s. 80-86.

8 M. Müller, Die Rezeption des deutschen Rechts in China, „CDHK Aktuell“ 2004, Heft 8, Shanghai, 
s. 8, http://www.fh-wolfenbuettel.de/cms/de/fbr/documents/presse/04jan_cdhk.pdf  (data 
dostępu: 11.10.2008)

9 J.-D. Shao, op. cit., s. 2.
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cypowano niemieckie prawo postępowania cywilnego, czyli ZPO (Zivilprocessord-
nung). Po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku prawo było 
pod silnym wpływem prawa sowieckiego10. Oczywiście prawo było wtedy, jak oce-
niają prawnicy i historycy, „prawem papierowym, prawem na papierze”11. Dopiero 
po 1976 roku nastąpiła kolejna faza recepcji prawa niemieckiego, która trwa do dziś 
w mniejszym już natężeniu, między innymi ze względu na recypowane przez Chiny 
prawo WTO12. 

Gdy w 1978 roku Chiny otworzyły się ponownie na świat, reformy wprowa-
dzane przez obóz Deng Xiaopinga objęły również prawo. Okazało się, że w la-
tach rewolucji i sporów wewnętrznych w Chinach nie stosowano praktycznie norm 
prawnych. Moc miały jedynie normy Komunistycznej Partii Chin i polityka13. By 
nadążyć za rozpędzającą się machiną biznesu, władze zdecydowały się na recypo-
wanie prawa z Zachodu oraz na przekształcanie polityki w normy prawne14. W 1982 
uchwalono nową konstytucję, podkreślającą zasadę praworządności, według której, 
przynajmniej teoretycznie, nawet przywódcy partyjni są rozliczani przed majesta-
tem prawa. Prawo rozwijało się na wielkim, zróżnicowanym pod względem ekono-
micznym i kulturowym, nieustannie zmieniającym się gruncie. Rezultatem tego była 
fragmentaryczność legislacji15. Reguły wprowadzano odgórnie, a nie od podstaw, 
systemowo, na podstawie norm społecznych, co prowadziło do ogólnikowości, 
wieloznaczności i dawało możliwość różnorodnej interpretacji tekstów prawnych. 
Ta działalność legislacyjna musiała uwzględniać różnorodność lokalnej legislacji16. 
Lubman17 zapytywał nawet, czy Chiny nie mają tylu rodzajów lokalnych regulacji, 
ile mają dialektów? Polskie podmioty podejmujące współpracę z partnerami z Chin 
zwykle nie zdają sobie sprawy ze specyfiki chińskiego prawa, które może być kształ-
towane również na poziomie lokalnym, na przykład prowincji. Miasteczka i wioski 
tworzą swoje własne normy w oparciu o zwyczaje i wynikające z nich zakazy18. 

Również literatura piękna zwraca uwagę na odmienność zasad i zwyczajów na 
wsi. Główna bohaterka książki Dobre kobiety z Chin – głosy z ukrycia tak opisuje roz-
mowę z policjantem:

10 L.-J., Zhou, Zur Rezeption des „inneren Systems” des deutschen Privatrechts In der VR China, Frank-
furt am Main 1998, s. 158. 

11 M. Müller, op. cit., s. 8.
12 World Trade Organization. Ibidem, s. 8.
13 B. van Rooij, Regulating land and pollution in China. Lawmaking, compliance and enfocement; theory 

and cases, Leiden 2006, s. 45.
14 R. Peerenboom, China’s long march toward the rule of  law, Cambridge 2002, s. 247.
15 B. van Rooij, op. cit., s. 46.
16 R. Peerenbom, op. cit., s. 249. 
17 S.B. Lubman, Bird in a cage: legal reform in China after Mao, Standford 1999, s. 147.
18 B. van Rooij, op. cit., s. 49.



Chińskie prawo w aspekcie translatologicznym – o specyfice prawa... 549

– Tam, na wsi – rzekł policjant – niebiosa są wysoko, a cesarz daleko.
Uważał, że na wsi prawo nie działa. Chłopi boją się tylko lokalnych władz, które kontro-
lują dostawy pestycydów, nawozów, nasion i narzędzi rolniczych19.

Trudno w tej różnorodności czynników historycznych, wpływających na chiń-
skie prawo nie zagubić się rodzimemu użytkownikowi języka chińskiego, a tym bar-
dziej tłumaczowi języka chińskiego, który zwykle wykształcony w zakresie filolo-
gicznym nie dysponuje dostateczną wiedzą o chińskim systemie prawnym. 

Otoczenie kulturowe chińskiego lingua legis

Aby w pełni zrozumieć specyfikę chińskiego prawa i chińskiego lingua legis oraz 
zachowania Chińczyków, należy również poznać bogatą kulturę tego państwa. 
W aspekcie prawa, mimo istniejących pomiędzy systemami prawnymi różnic, kom-
paratystyka prawnicza pozwala na wytypowanie rodzin prawnych20. Podział syste-
mów prawnych świata nie jest ustalony; istnieje wiele odmiennych ich klasyfikacji. 
Cechy kulturowe, które towarzyszą koncepcjom i pojęciom przekładanym przez 
tłumacza, odróżniają tekst źródłowy od tekstu docelowego21. Maletzke22 wyróżnia 
dziesięć cech szczególnych, które odróżniają od siebie kultury prawne. Różnice kul-
turowe są wykazywane przede wszystkim w kontekście języka, komunikacji niewer-
balnej, charakteru narodowego, sposobu pojmowania prawdy, czasu i przestrzeni, 
w których istnieje dana kultura prawna, kontaktów socjalnych itd. 

Język chiński i język polski wywodzą się z odmiennych obszarów kulturowych. 
Na otoczenie prawa cywilnego w Chinach wpłynęły: konfucjanizm, legizm, bud-
dyzm oraz prawo socjalistyczne, ale również treść aktów prawnych formułowanych 
na Zachodzie. Zdaniem Menskiego23 prawo chińskie jest prawem socjalistycznym 
o cechach chińskich. Z pewnością warto wziąć pod uwagę, że prawo to nieustannie 
się zmienia pod wpływem globalizacji i intensywnych kontaktów handlowych z ca-
łym światem24. Zmiany gospodarcze przesądzają o przekształcaniu się Chin w pań-
stwo kapitalistyczne, które oczywiście jest pod nieustannym wpływem historii25. 

19 Xue Xinran, Dobre kobiety z Chin, Warszawa 2008, s. 14. 
20 S. Šarčević, op. cit., s. 13.
21 R. Stolze, Die Fachübersetzung, Tübingen 1999, s. 203.
22 G. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation: zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kultu-

ren, Opladen 1996, s. 15 i n.
23 W. Menski, Comparative law in a global context: The legal systems of  Asia and Africa, Cambridge 

2006, s. 493.
24 D. Cao, Chinese law: A language perspective, Hants 2004, s. 12.
25 W. Menski, op. cit., s. 3 i n.
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Jones26 twierdzi z kolei, że chiński system prawny jest porównywalny do systemów 
prawnych na Zachodzie, a różnią je jedynie właśnie czynniki historyczne i tradycja. 

Konfucjańska tradycja wartości utrzymuje się w Chinach do dziś. Chińczycy 
często pracują w zgodzie z przełożonymi, nawet jeśli ich działalność miałaby być 
w sprzeczności z prawem. Abstrakcyjne ustawy mają dla wielu pracowników mniej-
sze znaczenie aniżeli dyscyplina i harmonia, a co najważniejsze – szacunek dla prze-
łożonego. Brak poszanowania dyscypliny i harmonii prowadzi w kulturze chińskiej 
do „utraty twarzy” i wykluczenia społecznego, a te dla obywateli są bardziej bolesne 
niż kary ustawowe27.

Różnice w pojmowaniu pojęć prawnych  
a ustalanie ekwiwalentów funkcjonalnych

Aby uprawiać semantykę języka prawa, należy poznać rzeczywistość, do któ-
rej odnosi się rzeczywistość prawna, czyli obiekty pozajęzykowe, określane przez 
terminy prawne. W rzeczywistości prawnej możemy wyodrębnić różne wspólnoty 
komunikatywne, instytucje, obiekty i inne byty. Nadrzędnym celem podczas prze-
kładu prawniczego powinno być ustalenie ekwiwalentów funkcjonalnych terminów 
związanych z instytucjami prawnymi. Tłumaczenia tekstów z zakresu języka prawa 
cywilnego nie sposób dokonać jedynie w oparciu o źródła słownikowe języka chiń-
skiego, których de facto brakuje w Polsce. 

Jak pokazuje praktyka tłumaczeniowa, Chińczycy i Polacy nie zawsze jednakowo 
rozumieją pozornie równe znaczeniowo terminy prawne. Jako przykład można po-
dać jedno z podstawowych i najobszerniejszych zagadnień prawa cywilnego, jakim 
jest instytucja własności i innych praw rzeczowych. Prawa rzeczowe, pozwalając ich 
właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób, 
stanowią często podstawę stosunków pomiędzy obywatelami Chin i Polski. Polskie 
prawo własności reguluje druga księga Kodeksu cywilnego, pt. Własność i inne prawa 
rzeczowe. W Chinach do niedawna nie było odrębnej księgi w kodeksie ani ustawy 
regulującej tylko prawo rzeczowe. Dopiero jesienią 2007 roku weszła w życie ustawa 
中华人民共和国物权法 (zhōnghuárénmíngònghéguó wùquánfǎ), czyli Prawo własności 
Chińskiej Republiki Ludowej. Tworzenie tego aktu prawnego trwało trzynaście lat i – 
jak donosiły niemieckie gazety – dawało obcokrajowcom nadzieję na jasne reguły 
prawa własności w Chinach, a przede wszystkim na ustanowienie pełnej własności 

26 W.C. Jones, Trying to understand the current Chinese legal system, [w:] Understanding China’s legal 
system. essays in honor of  Jerome A. Cohen, red. C.S. Hsu, New York 2003, s. 40.

27 U. Reisach, T. Tauber, X. -L Yuan, China – Wirtschaftspartner zwischen Wunsch und Wirklichkeit, 
Frankfurt–Wien 2003, s. 142.
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prywatnej w tym kraju. W rzeczywistości ustawa przyniosła niewiele nowego ponad 
to, co było uregulowane dawniej w innej formie28. 

W Chinach wyróżnia się trzy rodzaje własności (art. 45 ch.u.w.): 
1) własność państwową (国家所有 guójiā suǒyǒu), czyli własność całego państwa 

(全民所有 quánmín suǒyǒu), 
2) własność wspólną (własność kolektywu) (集体所有 jítĭ suǒyǒu),
3) własność prywatną (私人所有 sīrén suǒyǒu) (art. 4 ch.u.w.). 
Aby obywatel nabył prawo własności budynku, musi on najpierw nabyć prawa 

do użytkowania nieruchomości gruntowej, na której stoi dany budynek. Obywatele 
mogą jedynie zagospodarowywać należące do państwa lasy, góry, łąki i powierzch-
nie wodne (art. 71 i n. ch.u.w.). Obszary te są bardzo często we własności kolektywu, 
która jest nazywana własnością wspólną (art. 58 ch.u.w.). W ramach kolektywu moż-
na również posiadać budynki, maszyny produkcyjne, ziemię uprawną, obiekty spor-
towe, kulturowe, edukacyjne etc. (art. 58 ch.u.w.). Osobno reguluje się użytkowanie 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod uprawę (art. 59 ch.u.w.). Rolnicy 
mają prawo do użytkowania ziemi rolnej w ramach kolektywu (农民集体所有权 
nóngmín jítĭ suŏyŏuquán). Ziemia na wsi, podobnie jak w mieście, stanowi własność 
państwową lub własność kolektywu. Zatem żaden obywatel nie może rozporządzać 
prawem własności ziemi. 

Do niedawna jednak tylko państwowe prawa majątkowe były chronione przez 
prawo. W Chińskiej Republice Ludowej do 2004 roku nie wyróżniano własności 
prywatnej, wspominano o niej tylko w prawie spadkowym i rodzinnym. Mówiono 
wyłącznie o własności publicznej. Dopiero wspomniana powyżej ustawa z 2007 
roku traktuje o ochronie własności prywatnej. Artykuły 32–38 nowego prawa re-
gulują kwestię ochrony prawa własności, między innymi w kontekście zniszczenia 
rzeczy (art. 36 ch.u.w.), jej zawłaszczenia (art. 34 ch.u.w.) oraz rozwiązania problemu 
poprzez postępowanie rozjemcze, mediacje czy arbitraż (art. 32 ch.u.w.). Pojęcie 
ochrony własności prywatnej funkcjonuje jednak inaczej niż w warunkach prawa 
polskiego, bo w praktyce nie dotyczy wsi, na której mieszka nadal ponad połowa 
społeczeństwa chińskiego. Ziemia pozostaje własnością państwa, a chłopi mają jedy-
nie długoletnie prawo jej użytkowania. Niestety, często bywa tak, że w imię interesu 
publicznego wszechmocni lokalni urzędnicy wywłaszczają chłopów, przeznaczając 
ziemię pod budowę fabryk i osiedli. Zarekwirowaniu ziemi i innych nieruchomoś-
ci powinny towarzyszyć opłaty wyrównawcze, subwencje, mieszkania zastępcze, 
mające na celu zapewnienie środków do życia głównie rolnikom (art. 42 ch.p.w.). 
Jak stanowi artykuł 43 chińskiego prawa własności, przekształcanie ziemi uprawnej 
w tereny budowlane jest ściśle ograniczone, a państwo otacza takie tereny specjal-

28 Eigentumsrechte in China, www.ad-hoc-news.de/Marktberichte/de/14031284/Eigentumsrech-
te-in-China (data dostępu: 15.12.2008).
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ną opieką. Jednak rolnicy bardzo często bywają wywłaszczani, a o kształcie prawa 
i jego implementacji zamiast prawników wielokrotnie decydują lokalni politycy. 

Odmiennie wygląda też klasyfikacja ograniczonych praw rzeczowych w Polsce 
i w ChRL. Chiński ustawodawca wśród praw użytkowania (用益物权 yòngyì wùquán) 
wyróżnia cztery różne rodzaje użytkowania nieruchomości gruntowych:

1) prawo do umownego gospodarowania nieruchomością gruntową – 土地承
包经营权 tŭdì chéngbāo jīngyíngquán (art. 124 i n. ch.u.w.), 

2) prawo do użytkowania nieruchomości gruntowej pod budowę – 建设用地
使用权 jiànshè yòngdì shĭyòngquán (art. 135 i n. ch.u.w.),

3) prawo do użytkowania nieruchomości gruntowej pod budowę domu miesz-
kalnego – 宅基的使用权 zháijī de shĭyòngquán (art. 152 i n. ch.u.w.),

4) prawo służebności gruntowych – 地役权 deyìquán (art. 156 i n. ch.u.w.).
Wszystkie wymienione powyżej terminy, oprócz ‘prawa służebności grunto-

wych’, są ściśle związane z kulturą chińskiego prawa, a zatem zwykle są obce tłuma-
czom języka chińskiego w Polsce. 

Inne czynniki wpływające na jakość tłumaczenia prawniczego

Rejestry chińskiego lingua legis

W kontekście opisywanego w tej pracy chińskiego języka prawniczego i praw-
nego warto wspomnieć o jego zastosowaniu w różnych systemach prawnych, tj. 
w ChRL (Chinach kontynentalnych) i na Tajwanie, który rządzi się swoimi prawami 
i polityką. Warto ponadto zwrócić uwagę na Hongkong. Po objęciu przez Chiny 
w posiadanie Hongkongu w 1997 roku prawodawstwo w tym specjalnym regionie 
administracyjnym występuje zarówno w języku chińskim, jak i w języku angielskim. 
Tłumaczy się również ustawy wydane przed tą datą29. Praca tłumaczy jest utrud-
niona ze względu na fakt, że legal English zanurzony w systemie common law bardzo 
często znacznie różni się od chińskiego lingua legis.

Zastosowanie języków pivot w tłumaczeniu

Jak podkreśla Grucza30, język jest nie tylko środkiem komunikacji, ale również 
środkiem kategoryzowania świata, myślenia o nim i nawet środkiem jego przeżywa-
nia. Ekwiwalencja translatologiczna może nie być zadowalająca z powodu posługi-
wania się przez tłumaczy języka chińskiego językami pośrednimi. Słowniki, którymi 
dysponują polscy tłumacze języka chińskiego, to często słowniki chińsko-angielskie, 

29 V. Pasternak, Chinesisch als Rechtssprache in Honkong, Frankfurt am Main 1996, s. 11 i n.; S. Šar-
čević, op. cit., s. 14.

30 F. Grucza, Język, kultura – kompetencja kulturowa. Materiały z XIII Sympozjum zorganizowanego 
przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW Zaborów, 5–8 listopada 1987 r., Warszawa 1992, s. 17.
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rzadziej słowniki chińsko-niemieckie lub chińsko-rosyjskie. Języki pivot, czyli języ-
ki pośrednie, znajdują się pod wpływem odmiennych kultur i różnych systemów 
prawnych. Terminy w języku pośrednim często odbiegają od zakresu pojęciowego 
tłumaczonego języka źródłowego oraz języka docelowego. Tłumacze nie zawsze 
są w stanie dokonać wyboru właściwych ekwiwalentów translatologicznych, co jest 
istotne szczególnie w kontekście posługiwania się językiem angielskim, należącym 
do kultury prawa common law. Używając języka angielskiego jako języka pośrednie-
go w tłumaczeniu tekstu chińskiego, tłumacz jest uwikłany w trzy różne kultury 
prawne i popełnia niekiedy błędy tłumaczeniowe, z których nie zawsze zdaje sobie 
sprawę. Jak się okazuje, nawet tłumacze prawa obowiązującego w Hongkongu mają 
problemy w przełożeniu niektórych terminów prawnych z języka angielskiego na 
język chiński31. 

Podsumowanie

Zgłębiając wiedzę na temat chińskiej rzeczywistości prawnej, mam nadzieję, że 
w polskich ośrodkach uniwersyteckich uda się zainicjować badania w dziedzinie 
chińskiego prawa, jak również w zakresie przekładu prawniczego polsko-chińskiego 
i chińsko-polskiego. Mimo dostępnych publikacji na temat teorii przekładu, tłumacz 
pragnący dokształcić się w zakresie tłumaczenia języka chińskiego na polski i od-
wrotnie na próżno będzie szukał zbiorów ćwiczeń translacyjnych. Jeszcze trudniej 
będzie mu znaleźć pomoce naukowe w kontekście tłumaczenia specjalistycznego 
w zakresie chińskiego prawa. Na temat samego chińskiego prawa można odnaleźć 
w Polsce skrótowe informacje, rozproszone we fragmentach publikacji pokonferen-
cyjnych, wydawnictw akademickich, nie zawsze dostępnych na półkach księgarń. 

Ponadto pragnę zwrócić uwagę na konieczność współpracy prawników i tłu-
maczy. Powszechnie wiadomo, że prawo ulega nieustannym przemianom. Jednak 
chińskie prawo ze względu na reformy gospodarcze i dynamikę kontaktów zagra-
nicznych ewoluuje permanentnie. Chińczycy niezwykle szybko zmieniają normy 
prawne, co jest konsekwencją coraz śmielszego otwierania się na świat. Przywód-
cy ChRL zmieniają normy prawne w oparciu o rozwiązania Zachodu, jak również 
w poszanowaniu własnych tradycji. W celu efektywniejszej współpracy z Chińczy-
kami warto pomyśleć o współpracy tłumaczy specjalizujących się w języku prawa 
i biznesu, znających otoczenie kulturowe chińskiego prawa i prawników, interesują-
cych się prawem ChRL. Tylko wspólne badania prawa i języka pozwolą nam lepiej 
zrozumieć Chińczyków i ułatwią wzajemne kontakty.

31 S. Šarčević, op. cit., s. 14.
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Summary

tranSlation iSSueS oF chineSe law – about SpeciFicity oF law  
oF people’S republic oF china and the need oF cooperation  

between tranSlatorS and lawyerS

The article signalizes the problem of  translating legal documents, resulting frsom both 
lack of  complete publications concerning Chinese law and legal language as well as differ-
ences in Polish and Chinese legal systems. Difficulties that occur support the need of  coop-
eration between lawyers and translators in order to avoid remarkable mistakes, which could 
carry irreversible consequences, including criminal liability of  sworn translators. 

Moreover, the article contains history of  Chinese legal thought that dates back to the 
times of  ruling of  Zhou dynasty (1022–256 B.C.) and emphasizes the need of  acquaintance 
with rich culture of  China for purpose of  better understanding specificity of  Chinese law 
and Chinese lingua legis. The author turns attention to factors that influence the quality of  
legal translations, like differences in legal terms and fixing functional equivalents or applying 
pivot languages in translations.
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nowe prawo właSności w chińSkieJ republice ludoweJ

Proces zmian w obrębie stosunków własnościowych w Chińskiej Republice Lu-
dowej na dobre rozpoczął się w 2002 roku, kiedy po raz pierwszy przedstawiono 
projekt ustawy zakładającej włączenie do porządku prawnego nie tylko samego 
pojęcia własności prywatnej, ale też szczegółowego uregulowania w zakresie jej 
nabywania, przenoszenia i, co najważniejsze, ochrony. Akceptacja proponowanych 
rozwiązań wymagała jednak nowego spojrzenia na prawa jednostki w społeczeń-
stwie złożonym ze zbiorowości, które było niemożliwe bez dokonania się głębokich 
zmian w świadomości rządzących. Jak na tamte czasy, ustawa proponowała jednak 
zbyt rewolucyjne rozwiązania. Samo przedłożenie projektu wywołało w kręgach 
politycznych i naukowych ożywioną dyskusję. Kontrowersje rodziło przede wszyst-
kim wprowadzenie wspólnej regulacji odnoszącej się zarówno do własności prywat-
nej, jak i państwowej. Wielu dygnitarzy widziało w tym „furtkę” dla wyprzedawania 
majątku państwowego. Frakcja przeciwna reformie argumentowała swoje stanowis-
ko tym, że nowe przepisy były niezgodne z konstytucją1. Wątpliwości wywoływała 
przede wszystkim sprzeczność samej idei własności prywatnej z zasadami ustroju 
socjalistycznego, a wraz z tym – z art. 12 Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej, 
który głosi, że socjalistyczna własność publiczna jest nienaruszalna2. Przyjęcie usta-
wy w proponowanym kształcie oznaczałoby też sprzeniewierzenie się tradycyjnie 
wyznawanym w Państwie Środka zasadom i wartościom, w tym głównym założe-
niom doktryny maoizmu3. W tych okolicznościach zdecydowano się wprowadzić 
do projektu ustawy zmiany, które pozwoliły uzyskać dla niej akceptację większości 
uczestników Narodowego Kongresu Ludowego. Ustawa o ochronie własności zo-

1 Jednym z przeciwników wprowadzania zmian w zakresie dotychczasowego prawa własności 
był prof. Gong Xiantian z Uniwersytetu w Pekinie, który wskazywał na niezgodność projekto-
wanych zapisów z Konstytucją (New property law shakes up China, www.newsvote.bbc.co.uk, data 
dostępu: 3.06.2010). 

2 Tekst ustawy na stronie internetowej: http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/law-
s-and-regulations/general/constitution-of-the-peoples-republic-of-china.html (data dostępu: 
4.06.2010).

3 Doktryna polityczno-społeczna wprowadzona przez Mao Zedonga po zwycięstwie w rewo-
lucji komunistycznej w 1949 roku.
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stała przyjęta 16 marca 2007 roku i weszła w życie z dniem 1 października jeszcze 
tego samego roku. 

Od lat pięćdziesiątych XX wieku, tj. krótko po zakończeniu rewolucji komuni-
stycznej zwycięska Komunistyczna Partia Chin zaczęła podejmować działania zmie-
rzające do nacjonalizacji przemysłu i handlu oraz do kolektywizacji rolnictwa. Pro-
ces przejmowania przez państwo własności prywatnej rozpoczął się od własności 
zagranicznej, głównie japońskiej i niemieckiej, w końcu jednak objął też obywateli 
Państwa Środka. Kolektywizacja rolnictwa i nacjonalizacja poszczególnych działów 
gospodarki ostatecznie dokonała się w latach 1955–1956. W tym stanie chińska 
gospodarka funkcjonowała do przełomu późnych lat siedemdziesiątych i początku 
lat osiemdziesiątych XX wieku, a więc do śmierci Mao Zedonga w 1976 roku i zała-
mania się jego myśli. Miejsce po Wielkim Sterniku Narodu zajęli zwolennicy reform, 
którzy zaczęli wdrażać nowy program państwa, zapoczątkowując tym samym dłu-
gotrwały okres zmian. Na początek ogłoszono przyjęcie polityki „otwierania się na 
świat” oraz przystąpiono do budowy socjalistycznej gospodarki rynkowej. 

Zmiany dosięgły niemal każdej sfery istnienia państwa, w szczególności gospo-
darczej, ekonomicznej i społecznej. Ich wyrazem było między innymi wprowadze-
nie do porządku prawnego instytucji własności prywatnej. Działania ustawodawcze 
korelowały z kierunkiem reform, które odwodziły państwo od komunistycznych 
idei własności kolektywnej w stronę gospodarki rynkowej. Nowe prawo miało do-
stosować społeczeństwo Chińskiej Republiki Ludowej do zmieniających się warun-
ków i dać mu instrumenty umożliwiające konkurencję w zakresie produkcji na skalę 
światową, jednak przy zachowaniu odpowiedniej kontroli ze strony państwa. Na 
marginesie warto wspomnieć, że ustawa o ochronie własności prywatnej stanowiła 
jeden tylko filar zapoczątkowanego w tym czasie nowego systemu ekonomicznego, 
zwanego socjalizmem o chińskich właściwościach. Drugim była ustawa o podat-
kach od osób prawnych. 

Dla mieszkańców większości krajów Zachodu chroniona przez państwo włas-
ność prywatna stanowi oczywisty i naturalny element porządku prawnego. W Chiń-
skiej Republice Ludowej jednak wprowadzenie tego rodzaju instytucji było wyra-
zem daleko posuniętych zmian i istotnym krokiem na drodze ku gospodarce opartej 
na zasadach wolnorynkowych. Tradycyjnie własność prywatną bowiem tolerowano, 
lecz nie uważano jej za legalną. Nowe prawo zrównało pod względem ochrony 
prawnej własność prywatną ze zbiorową, przez co podniesiono jej znaczenie. 

Ustawa, o której mowa, nie była pierwszym przyjętym w Chińskiej Republice 
Ludowej aktem normatywnym wprost odwołującym się do własności prywatnej. 
Uchwalenie jej nie byłoby możliwe, gdyby nie wcześniejsza zmiana konstytucji. 
Obecnie obowiązująca Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej pochodzi z 1982 
roku. Od tego czasu w jej treść ingerowano cztery razy, z czego ostatni raz w 2004 
roku. Zmiana ta dotyczyła między innymi właśnie kwestii własności. 
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Zmiany w sferze prawnej dokonywały się w Państwie Środka stopniowo. W 1988 
roku wprowadzono do art. 11 Konstytucji ust. 3, który stanowił, że dopuszczalne 
jest podejmowanie przez jednostki działalności gospodarczej (określanej jako do-
pełnienie gospodarki socjalistycznej) i rozwijanie jej w granicach przewidzianych 
prawem4. Kolejne zmiany, wprowadzane do Konstytucji w latach 19935 i 19996, 
świadczyły o kontynuacji polityki „otwierania się” Chin na gospodarkę rynkową. 
W 2004 roku przeobrażenia zasadniczej ustawy Chińskiej Republiki Ludowej poszły 
jeszcze dalej. Ustawodawca wprost użył wówczas pojęcia „własności prywatnej”, 
wskazując, że nie może być ona przez nikogo naruszana. Ochroną ze strony pań-
stwa objęto nie tylko własność prywatną, ale też prawo do dziedziczenia. Wpraw-
dzie nadal pozostało możliwe i prawnie dopuszczalne wywłaszczenie w imię inte-
resu publicznego, jednak nowością w tym względzie było wprowadzenie instytucji 
odszkodowania7. 

W chińskim porządku prawnym można wyróżnić trzy rodzaje własności. Włas-
ność państwowa, należąca do wszystkich ludzi, obejmuje bezwzględnie wszystkie 
nieruchomości położone w miastach8, środki obrony narodowej9, pasma często-
tliwości radiowych10, jak również złoża minerałów, wody, lasy, góry, połacie zieleni, 
plaże, chyba że wchodzą one w skład majątku komun ludowych11. Do państwa 
mogą też należeć elementy infrastruktury drogowej czy kolejowej12 oraz dobra kul-
tury13. Nieruchomości położone na obszarach wiejskich i na obrzeżach miast co do 
zasady są własnością kolektywną14. Własność zbiorową mogą też stanowić budynki, 
ośrodki edukacyjne, naukowe, kulturalne, zdrowotne, sportowe i inne nierucho-

4 Art. 1 Pierwszej poprawki do Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej z 1988 roku, 
tekst ustawy na stronie internetowej: http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-
regulations/general/amendment-1-to-the-constitution-of-the-peoples-republic-of-china-1988.
html (data dostępu: 4.06.2010).

5 Druga poprawka do Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej z 1993 roku, tekst ustawy na 
stronie internetowej: http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/gene-
ral/amendment-2-to-the-constitution-of-the-peoples-republic-of-china-1993.html (data dostępu: 
4.06.2010).

6 Trzecia poprawka do Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej z 1999 roku, tekst ustawy na 
stronie internetowej: http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/gene-
ral/amendment-3-to-the-constitution-of-the-peoples-republic-of-china-1999.html (data dostępu:  
4.06.2010).

7 Art. 13 Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej.
8 Art. 10 Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej.
9 Art. 52 ustawy o ochronie własności z 2007 r., tekst ustawy: China Legal Publishing House.
10 Art. 50 ustawy o ochronie własności z 2007 r. 
11 Art. 9 Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej.
12 Art. 52 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
13 Art. 51 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
14 Art. 10 Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej.
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mości lub rzeczy ruchome, które są wykorzystywane przez członków konkretnej 
zbiorowości, w tym zwłaszcza środki produkcji15. Prawo do posiadania, używania, 
pobierania pożytków (dochodów) i rozporządzania wskazanymi powyżej rzeczami 
przysługuje wszystkim osobom należącym do danej komuny. Podstawą do wskazy-
wania własności zbiorowej jest wiele odrębności, również w sferze prawnej, jakie 
odróżniają ją zarówno od własności państwowej, jak i prywatnej. Warto zauwa-
żyć, że na gruncie prawa polskiego również możemy znaleźć przykłady własności, 
która z uwagi na swoją specyfikę nie należy ani do zakresu własności publicznej, 
ani prywatnej. Chodzi tu między innymi o majątki samorządów zawodowych lub 
dobra przysługujące organizacjom społecznym (stowarzyszeniom, związkom za-
wodowym) realizującym cele zbiorowe. Własność taka w prawie polskim nie jest 
jednak w żaden sposób uprzywilejowana, a w szczególności nie korzysta z silniej-
szej ochrony prawnej16. 

Własność prywatna nie jest definiowana. Przykładowo, jedynie art. 64 ustawy 
wskazuje, że jej przedmiotem mogą być takie dobra, jak: dochody, domy, artykuły 
codziennego użytku, materiały i narzędzia wykorzystywane w procesie produkcji17. 
Jest to katalog otwarty, a zatem nie obejmuje on wszystkich rzeczy, które mogą zos-
tać zaliczone do zakresu powyższego pojęcia. Ogólnie własność prywatną należy 
rozumieć jako przysługujące osobie fizycznej, osobie prawnej bądź innej jednostce 
organizacyjnej prawo do rzeczy, która może być podmiotem stosunków majątko-
wych, służące realizacji celów indywidualnych. Własnością prywatną, przynajmniej 
na gruncie obecnej regulacji, nigdy nie będą nieruchomości gruntowe. Warto jednak 
odnotować, że chociaż po wprowadzeniu nowej ustawy nadal obowiązuje instytu-
cja państwowego i zbiorowego posiadania ziemi, to jednak jednostkom przyznano 
w tym zakresie pewne uprawnienia. Nowe uregulowania ugruntowały istniejący do 
tej pory stan faktyczny, nadając obywatelom prawo do korzystania z ziemi, przypo-
minające w swojej treści znane w polskim systemie prawo użytkowania. 

Prawo własności daje najpełniejsze władztwo nad rzeczą. Jego treść, również na 
gruncie chińskiej ustawy, zdaje się odpowiadać znanej z czasów starożytnego Rzy-
mu triadzie uprawnień18. Zakres uprawnień właściciela obejmuje zatem prawo do 
posiadania rzeczy (ius possidendi), używania rzeczy (ius utendi), pobierania z niej po-

15 Art. 74 Głównych postanowień Prawa cywilnego Chińskiej Republiki Ludowej z 1987 roku, 
tekst ustawy na stronie internetowej: http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-
regulations/general/general-principles-of-the-civil-law-of-the-peoples-republic-of-china-1987.
html (data dostępu: 4.06.2010).

16 J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2004, s. 48-49.
17 Art. 64 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
18 Na temat władztwa nad rzeczą w prawie rzymskim czytaj: W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. 

Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992. 
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żytków (ius fruendi) i rozporządzania rzeczą (ius disponendi)19. Przedmiotem zaintere-
sowania wprowadzonej w życie w 2007 roku ustawy nie jest jednak tylko własność, 
lecz również inne prawa związane z wykonywaniem uprawnienia w stosunku do 
rzeczy, jak prawo użytkowania oraz prawo do ustanowienia zabezpieczenia na rze-
czy (prawo do zaspokojenia się z rzeczy)20. Granicami praw wskazanych w ustawie, 
poza które nie należy wychodzić, wykonując swoje uprawnienia, są: zasady etyczne, 
przepisy prawa, interes publiczny oraz prawa innych osób21. Ustawa wprost stano-
wi, niejako powtarzając zapis Konstytucji, że prawa na rzeczy należące do państwa, 
zbiorowości i jednostek, jak również innych podmiotów uprawnionych są chronio-
ne i nikomu nie wolno ich naruszać22.

Pod pojęciem rzeczy należy rozumieć, podobnie jak w polskim prawie, zarówno 
nieruchomości, jak i rzeczy ruchome. Wykonywanie uprawnień właścicielskich (rów-
nież użytkownika i osoby uprawnionej do ustanowienia zabezpieczenia na rzeczy) 
w stosunku do wskazanych kategorii rzeczy różni się od siebie, co jest konsekwencją 
nałożenia większych obostrzeń na uprawnionego, który dokonuje czynności w sto-
sunku do nieruchomości. Wobec powyższego powstanie, zmiana, przeniesienie czy 
wygaśnięcie prawa na nieruchomości muszą być zgłoszone do odpowiedniego or-
ganu administracji publicznej. Wymaga to, oczywiście, przedstawienia przez jed-
nostkę stosownych dokumentów23. Organ rejestracyjny wydaje uprawnionemu na 
podstawie informacji z rejestru zaświadczenie, które stanowi dowód tego, że prawo 
w nim stwierdzone mu przysługuje. W przypadku niezgodności zaświadczenia z da-
nymi zawartymi w rejestrze decyduje treść rejestru, chyba że zostanie dowiedzione, 
że jest inaczej24. 

Chińskie prawo przewiduje też podobną do funkcjonującej na gruncie prawa 
polskiego procedurę usuwania niezgodności treści rejestru nieruchomości z rzeczy-
wistym stanem prawnym. Przepisy te mają przede wszystkim na celu chronić osobę 
uprawnioną, której prawo nie zostało wpisane do rejestru bądź zostało wpisane 
błędnie. Uprawniony lub inna osoba zainteresowana, która dostrzeże błąd w re-
jes trze, może wnioskować o jego usunięcie. Organ prowadzący rejestr powinien to 
uczynić niezwłocznie, jeżeli wpisany do rejestru uprawniony wyrazi na to zgodę na 
piśmie lub istnieje dowód na oczywistą niezgodność treści rejestru z rzeczywistym 
stanem. Jeśli uprawniony nie wyrazi zgody, to osoba zainteresowana może doma-
gać się wpisania do rejestru stosownej informacji. Jest to instytucja odpowiadająca 

19 Art. 71 Głównych postanowień Prawa cywilnego Chińskiej Republiki Ludowej z 1987 
roku.

20 Art. 2 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
21 Art. 8 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
22 Art. 4 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
23 Art. 9 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
24 Art. 17 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
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po części polskiemu ostrzeżeniu25. Od wpisania informacji osoba zainteresowana 
ma jednak 15 dni na wytoczenie powództwa. Jeżeli nie zrobi tego w wyznaczonym 
czasie, rejestracja straci ważność, a ona sama będzie narażona na konieczność za-
dośćuczynienia uprawnionemu, który w wyniku wpisu ostrzeżenia doznał szkody26. 
Rejestr nieruchomości chroni też praw przyszłych nabywców. Jeżeli bowiem stro-
na zamierza kupić nieruchomość, może ona domagać się odpowiedniego wpisu 
do rejestru jeszcze przed finalizacją transakcji. Gdy taki wpis zostanie dokonany, 
ewentualne późniejsze zbycie nieruchomości przez jej właściciela innej osobie niż 
wpisana do rejestru jest nieważne. Sam wpis dokonany „z góry” straci swoją waż-
ność, jeśli w ciągu trzech miesięcy od jego dokonania nie zostanie złożony wniosek 
o dokonanie właściwego wpisu bądź w tym czasie prawo zbywcy do nieruchomości 
wygaśnie27. 

Kwestii ochrony praw ustawa poświęca cały rozdział, wymieniając przypadki, 
w których uprawnionemu przysługują właściwe roszczenia. Najważniejszym instru-
mentem ochrony prawnej jest możliwość domagania się przez właściciela zwrotu 
rzeczy od osoby, która ją bezprawnie posiada28. Jeżeli na skutek działań osoby trze-
ciej powstaje sytuacja zagrażająca uprawnieniom właściciela, może on żądać, aby 
osoba ta zaniechała czynności i przywróciła stan zgodny z prawem29. W przypadku 
uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy uprawnionemu przysługuje natomiast roszcze-
nie o przywrócenie jej do początkowego stanu30. W sytuacji, gdy naruszenie praw 
właściciela powoduje po jego stronie szkodę, może on domagać się odpowiedniego 
odszkodowania31. Osoba, której prawo jest kwestionowane, może też żądać wydania 
zaświadczenia potwierdzającego przysługujące jej uprawnienia32. Akt wprost zabra-
nia nielegalnego posiadania, grabieży czy niszczenia rzeczy stanowiących własność 
państwa, komun i osób prywatnych. Dodatkowo w treści ustawy podkreślono, że 
ochronie prawnej podlegają także oszczędności i pochodzące z inwestycji środki 
finansowe, oczywiście pod warunkiem, że zostały osiągnięte w sposób legalny33. 

25 Osoba, która na gruncie prawa polskiego domaga się usunięcia niezgodności treści księgi 
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, może dokonać w księdze wpisu ostrzeżenia o swo-
im roszczeniu. Podstawą do dokonania takiego wpisu jest jednak wyłącznie nieprawomocne 
orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia stanowiące wiarygodną infor-
mację o procesie (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz.U. 
2001 r. Nr 124, poz. 1361, t.j. ze zm.)

26 Art. 19 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
27 Art. 20 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
28 Art. 34 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
29 Art. 35 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
30 Art. 36 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
31 Art. 37 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
32 Art. 33 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
33 Art. 65 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
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Prawo do dysponowania majątkiem (posiadania, używania, pobierania pożytków 
i rozporządzania) ustawa przyznaje również osobom prawnym, które mogą być 
tworzone zarówno przez państwo, komuny, jak i osoby fizyczne34. 

Ustawa nie zapomina też o kwestii współwłasności, która powstaje w wyniku 
posiadania na własność rzeczy ruchomej lub nieruchomości przez więcej niż jedną 
osobę. Prawo do rzeczy poszczególnych współwłaścicieli co do zasady odpowia-
da wartości ich udziałów, jednak powinni oni wykonywać je wspólnie. Odrębnie 
natomiast ustawa reguluje kwestie zarządzania nieruchomością wspólną, powstałą 
w związku z wydzieleniem w budynkach lokali stanowiących odrębne przedmioty 
prawa własności. 

Ustawa reguluje też takie kwestie, jak stosunki pomiędzy sąsiadami czy szczegól-
ne sposoby nabywania prawa własności (nabycie od osoby nieuprawnionej do roz-
porządzania rzeczą, nabycie poprzez znalezienie rzeczy, przejście prawa do części 
przynależnych wraz z główną rzeczą). 

W stosunku do nieruchomości jednostce może przysługiwać co najwyżej prawo 
użytkowania. Jego treść wypełnia uprawnienie do posiadania, używania i pobierania 
pożytków z rzeczy, której własność należy do kogoś innego35. Użytkownik nie ma 
zatem prawa do rozporządzania rzeczą. Prawo użytkowania nieruchomości może 
zostać ustanowione w różnych celach: prowadzenia produkcji rolnej, wznoszenia 
budowli, wznoszenia budynków mieszkalnych. Może też zostać ustanowione dla 
umożliwienia nieruchomości sąsiedniej pełniejszego jej wykorzystywania. Kon-
strukcja ta odpowiada spotykanej w polskim prawie instytucji służebności. 

Przedostatnią częścią, jaką zawiera ustawa, jest rozdział poświęcony ustanowie-
niu zabezpieczenia na rzeczy. Zgodnie z ogólnymi warunkami wierzyciel, na wy-
padek gdyby dłużnik nie spłacał należności, będzie uprawniony do dochodzenia 
swoich roszczeń bezpośrednio z rzeczy. Ustawodawca wymienia przy tym rodzaje 
zabezpieczeń rzeczowych, znanych również w polskim porządku prawnym, mia-
nowicie hipotekę, zastaw na rzeczach ruchomych oraz zastaw na prawach. Sposób 
uregulowania powyższych zagadnień przypomina rozwiązania przyjęte przez pol-
skiego ustawodawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że hipotekę, zgodnie z ustawą 
o ochronie własności, można ustanowić na nieruchomościach budynkowych, pra-
wie użytkowania nieruchomości, środkach produkcji, materiałach i gotowych lub 
prawie gotowych produktach, środkach transportu, jak również innych przedmio-
tach, wobec których przepisy szczególne nie zabraniają jej ustanawiania36. Hipoteką 
nie mogą zostać obciążone w szczególności nieruchomości gruntowe, prawo użyt-
kowania nieruchomości stanowiącej własność komuny, ośrodki naukowe, zdrowot-

34 Art. 67–68 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
35 Art. 117 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
36 Art. 180 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
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ne i inne37. Na gruncie polskiej ustawy katalog praw, które mogą stanowić przedmiot 
hipoteki, jest zamknięty38. Dochodząc swoich należności, wierzyciel może również 
zatrzymać rzecz należącą do dłużnika. Podobieństwo wskazanych rodzajów zabez-
pieczenia wyraża się w tym, że w sytuacji, gdyby dłużnik opóźniał się ze spełnieniem 
świadczenia bądź też zaszły inne okoliczności przewidziane przez strony, wierzyciel 
może z pierwszeństwem przed innymi osobami zaspokoić swoje roszczenie z kon-
kretnej rzeczy. 

Kilka końcowych artykułów ustawodawca poświęca też posiadaniu rzeczy, sku-
piając się zasadniczo na zasadach odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie 
rzeczy przez samego posiadacza lub osoby trzecie. 

Ustawodawca, jak widać, nie ograniczył się do uregulowania wyłącznie zagad-
nień związanych z prawem własności, lecz zakresem ustawy objął również kwestie 
generalnie dotyczące posiadania i rozporządzania rzeczą. Można powiedzieć, że 
uchwalony w 2007 roku akt normatywny stanowi zwarty zbiór przepisów poświę-
conych prawu rzeczowemu. 

Lata systematycznie przeprowadzanych reform gospodarczych doprowadziły 
do niemal całkowitego zaniku tego, co zostało wprowadzone w Chinach po zwy-
cięstwie w rewolucji Komunistycznej Partii Chin. Kolejnym istotnym krokiem pro-
wadzącym do zarzucenia dawnego porządku była zmiana obowiązującego prawa. 
W pierwszym etapie polegała ona na wprowadzeniu poprawek do Konstytucji, a na-
stępnie uchwaleniu ustawy, która daje gwarancje nienaruszalności własności prywat-
nej. Szeroko zakrojone reformy wpłynęły na dynamiczny rozwój kraju, a otwarcie 
się chińskiej gospodarki na zachodnie rynki, jak również przejście na tory gospo-
darki wolnorynkowej doprowadziły Chińską Republikę Ludową do miejsca, w któ-
rym uchodzi ona za jedną z głównych sił światowej produkcji. Nie wszyscy jednak 
obywatele Państwa Środka w sposób jednakowy korzystają z nowych rozwiązań. 
Z jednej strony własność prywatna rośnie w siłę, z drugiej natomiast pogarszają się 
warunki bytowe rolników i robotników. Postępujący wzrost gospodarczy pociąga 
za sobą degradację naturalnych zasobów i środowiska39. Chińską Republiką Ludo-
wą rządzą sprzeczności, które są pozostałością dawnego systemu. Zaakceptowanie 
własności prywatnej stanowi ważną zmianę dla przyszłości chińskiego narodu, ale 
nie jedyną, jaka powinna się dokonać.

37 Art. 184 ustawy o ochronie własności z 2007 r.
38 Zgodnie z przepisem art. 65 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 

(Dz.U. 2001 r. Nr 124, poz. 1361, t.j. ze zm.) przedmiotem hipoteki może być nieruchomość, 
użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze 
prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 
oraz wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

39 J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009.
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Summary

new property law in people’S republic oF china

The article discusses an act on protection of  property adopted in People’s Republic of  
China on 16 March 2007, which come into force on 1 October 2007. The act distinguishes 
three types of  property (state, collective and private).

The article presents all issues regulated by the act, like rights arising from ownership, 
scope of  particular types of  ownership, rights protection, relations between neighbors, usu-
fructuary of  real estate, establishing security on a lien. Analysis of  the act’s content shows 
that legislator did not confine himself  to issues related with ownership but he covered with 
the scope of  the act general matters concerning possessing and disposing of  a lien.
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zmiany w prawie właSności intelektualneJ  
po przyStąpieniu chin do wto

Chiny, do niedawna jeszcze kraj rolniczy, w znacznym stopniu uzależniony od 
innych państw, rozpoczął swoją drogę ku modernizacji i otwarciu na świat. O rosną-
cej potędze tego kraju można w ostatnich latach przeczytać praktycznie wszędzie. 
Dynamicznie rozwijająca się gospodarka pozwoliła Chinom stać się jednym z naj-
ważniejszych graczy na arenie międzynarodowej. Polityka stopniowego otwierania 
się na świat została określona mianem „polityki otwartych drzwi”. W ramach gos-
podarczej integracji pojawiła się także potrzeba wprowadzenia zmian do chińskiego 
prawa własności intelektualnej. 

Ochrona praw na dobrach niematerialnych przebiega trójtorowo. Jedna z form 
ochrony polega na zastrzeganiu patentów, znaków towarowych, wzorów użytko-
wych oraz nazw geograficznych. Forma ta jest, niestety, czasochłonna i wymagająca 
relatywnie dużych nakładów finansowych. Inaczej wygląda ochrona oryginalnych 
prac literackich, utworów muzycznych, transmisji telewizyjnych, oprogramowań 
komputerowych, baz danych czy twórczości reklamowej. W tych przypadkach nie 
ma konieczności przeprowadzania procesu rejestracji, utwory oraz przedmioty pra-
wa pokrewnego podlegają ochronie od chwili ustalenia. Trzecią formę ochrony sta-
nowią tajemnice handlowe i umowy o zachowaniu poufności. W tym przypadku 
ochrona zostaje zapewniona poprzez dodanie odpowiednich klauzul do umów mó-
wiących na przykład o zakazie konkurencji, zachowaniu tajemnic przemysłowych1. 
Przyjrzyjmy się zatem, jak powyższe formy ochrony funkcjonują w Chinach. 

Chiny wstąpiły do Światowej Organizacji Handlu (WTO) 11 grudnia 2001 roku. 
Po blisko 15 latach rokowań i oczekiwania stały się 143 członkiem WTO. Dziedzi-
ną, która wymagała modyfikacji jeszcze przed przystąpieniem do organizacji, była 
ochrona praw własności intelektualnej. Chiny, stając się stroną WTO, zobowiąza-
ły się do przestrzegania praw zawartych w Porozumieniu w sprawie Handlowych 
Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS), będącym integralną częścią trak-
tatu. W ciągu następnych dziewięciu lat Chiny szczerze i lojalnie wypełniały podjęte 

1 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2007, s. 17-199.
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zobowiązania, ale początki kształtowania się ochrony prawa własności intelektual-
nej w tym kraju nie były łatwe. 

Zamysł i potrzeba ochrony praw własności intelektualnej, zwłaszcza prawa au-
torskiego, pojawiły się w Chinach wraz z wynalezieniem druku. Poszczególne dy-
nastie w imperialnych Chinach starały się wprowadzić podstawy ochrony praw nie-
materialnych. Za dynastii Tang przyjęto przepisy zakazujące kopiowania i rozpro-
wadzania tekstów prawnych wydanych przez władze państwowe. W miarę upływu 
czasu publikowanie dzieł literackich stawało się coraz bardziej popularne, władcy 
dynastii Song zdecydowali się zatem wprowadzić system recenzji i rejestracji utwo-
rów. Pewne wysiłki w celu ochrony praw własności intelektualnej zostały podjęte 
na poziomie lokalnym przez producentów jedwabiu, herbaty, leków oraz papieru. 
Dążyli oni bowiem do zapewnienia ochrony wytwarzanym przez siebie produk-
tom poprzez rejestrację swojej marki oraz oryginalnych symboli, które wyróżnia-
łyby ich wyroby spośród innych2. Niestety, w decydującym momencie Chiny nie 
zostały stroną pierwszej w historii konwencji chroniącej prawa autorów. Konwencja 
berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 1886 roku została przez 
Państwo Środka ratyfikowana dopiero w roku 1992. Zatem pierwsze, ale niestety 
niekompletne regulacje dotyczące praw niematerialnych pojawiły się dopiero za dy-
nastii Qing oraz po 1912 roku w początkowej fazie rządów republikańskich.

Niestety, wcześniejsze wysiłki wprowadzenia jakiejkolwiek ochrony praw dla au-
torów zostały zniweczone wraz z powstaniem Chińskiej Republiki Ludowej i doj-
ściem do władzy partii komunistycznej w 1949 roku3. Jednym z elementów ideologii 
komunizmu było przekształcenie wszelkiej własności prywatnej w dobro wspólne. 
Zatem wszystkie wynalazki i utwory stawały się narodowym majątkiem4. 

Gdy w 1978 roku nadeszła era reform, Chiny zaczęły otwierać się na świat. 
Szybko okazało się, że w porównaniu z innymi państwami chińskie prawo włas-
ności intelektualnej jest w opłakanym stanie, wymaga reformy oraz dostosowania 
do światowych norm. Dzięki chińsko-amerykańskiemu porozumieniu o stosunkach 
handlowych z 1979 roku Chiny wprowadziły w życie prawo patentowe, znaków 
towarowych oraz ochronę praw autorskich. Pomimo ideologicznych trudności Chi-
ny parły naprzód z modyfikacją prawa własności intelektualnej, dołączając w 1980 
roku do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, w 1984 do Konwencji pa-
ryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej i w końcu w 1992 roku zostały stroną 

2 Zob. J. Chang, Ch. Conroy, Trademark Law in the People’s Republic of  China, [w:] Foreign Trade, 
Investment and the Law in the People’s Republic of  China, red. M.J. Moser, New York 1987, s. 427-452.

3 P.K. Yu, The Second Coming of  Intellectual Property Rights in China, „Occasional Papers in Intel-
lectual Property from Benjamin N. Cardozo School of  Law Yeshiva University” 2002, No 11, 
s. 3 i n.

4 D. Yang, The Development of  the Intellectual Property in China, „Word Patent Information” 2003, 
vol. 25, s. 131-142.
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Konwencji berneńskiej. Także w wewnętrznym ustawodawstwie chińskim zaczęto 
uwzględniać prawo własności intelektualnej. Jego podwaliny znalazły się w artyku-
łach 20 oraz 47 konstytucji z 1982 roku. Następnie uchwalone zostały: prawo zna-
ków towarowych (Trademark Law), prawo patentowe (Patent Law), prawo autorskie 
(Copyright Law)5. Wszystkie powyższe reformy i starania umożliwiły Chinom wstą-
pienie na początku XXI wieku do WTO.

Traktaty międzynarodowe Światowej Organizacji Handlu (WTO) obejmują 
towary, usługi i własność intelektualną. WTO powstało w 1995 roku, zastępując 
wcześniejszy Układ w sprawie Taryf  i Handlu (GATT). Porozumienie w sprawie 
Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS) stanowi jeden z fi-
larów WTO. TRIPS jest układem, który zapewnia minimalne standardy ochrony 
praw autorskich i praw pokrewnych, znaków towarowych, patentów, oznaczeń geo-
graficznych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych. Porozumienie 
zajmuje się także kwestią ochrony informacji nieujawnionych, kontrolą praktyk an-
tykonkurencyjnych oraz licencjami umownymi6. 

Żeby móc zostać stroną WTO, Chiny musiały dostosować swoje prawo do obo-
wiązujących w organizacji standardów. Od kandydata wymagano w szczególności 
zniesienia dyskryminacji, aby umożliwić działanie klauzuli narodowej7, zwiększenia 
odpowiedzialności i sankcji za łamanie praw własności intelektualnej oraz zapew-
nienia kontroli sądowej w tym zakresie. 

Większość reform Chiny przeprowadziły już przed akcesją. W latach 1999–2002 
wprowadzono 19 nowych aktów reformujących i zapewniających należytą ochronę 
praw własności intelektualnej. Jednak na tym nie poprzestano, proces modyfikacji 
jest nadal kontynuowany. W Chinach nawet po wstąpieniu do WTO wciąż jest udos-
konalany system ochrony praw niematerialnych. W pierwszej kolejności zostały 
znowelizowane następujące działy: prawo patentowe, ustawa o znakach towarowych 
i ustawa o prawie autorskim. Jasno zostały określone prawa i obowiązki różnych 
podmiotów oraz zaostrzono sankcje za naruszanie praw własności intelektualnej. 
Zaczęto także uświadamiać społeczeństwo, jak ważna jest ich ochrona. Chiński wi-
ceminister handlu Yi Xiaozhun stwierdził: „Przejrzystość, niedyskryminacja i inne 
zasady WTO stały się zasadami i podstawami prac legislacyjnych w Chinach. Rze-
telnie przestrzegamy reguł WTO, konkretnie wypełniamy swoje obowiązki i do-
trzymujemy zobowiązań”8. Najwięcej zmian musiało zostać dokonanych w ramach 

5 Ibidem. 
6 Zob. M. Barczewski, Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Warszawa 2007, 

s. 123 i n. 
7 Klauzla narodowa to postanowienie często zawarte w umowie międzynarodowej, przewidu-

je, że obywatele danego państwa będą w określonej dziedzinie traktowani w innym państwie na 
równi z jego obywatelami. 

8 http://polish.cri.cn/281/2009/01/08/181s85213.htm (data dostępu: 20.07.2010).
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transferu technologii, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz kar za 
nieprzestrzeganie prawa.

Jeszcze w 1999 roku chińskie prawo regulujące transfer technologii było sprzecz-
ne z głównymi założeniami TRIPS oraz z klauzulą narodową zawartą w porozu-
mieniu WTO. Głównym zarzutem stawianym Chińczykom było dyskryminowanie 
zagranicznych licencjodawców wobec krajowych. Aby zniwelować te różnice, wpro-
wadzono przepisy regulujące import i eksport technologii, których przestrzeganie 
oddano pod kontrolę Ministerstwu Gospodarki9. 

Kolejną dużą luką w chińskim prawie własności intelektualnej okazała się sła-
ba ochrona znaków towarowych. O zmianę owych przepisów zabiegały zwłasz-
cza duże i znane marki, którym według art. 16 TRIPS jest przydzielona specjalna 
ochrona10. Po wprowadzonych zmianach ochroną znaków towarowych w Chinach 
zajmuje się Chińskie Biuro Znaków Towarowych Głównego Urzędu Administra-
cji Przemysłu i Handlu (China Trade Mark Office). Biuro bada ewentualne podo-
bieństwo do istniejących już znaków oraz zgodność wniosku z prawem znaków 
towarowych. Gdy stwierdzi brak przeciwwskazań, urząd rejestruje znak, obejmując 
go tym samym ochroną. Prawo pierwszeństwa znaków jest rozpatrywane zgodnie 
z Konwencją paryską. Czas ochrony znaków wynosi 10 lat z możliwością przedłu-
żenia na kolejne 10. Istnieje także możliwość wydania licencji na używanie swojego 
znaku towarowego przez innych11. 

Rejestracja patentów przebiega podobnie, przy czym aplikacje patentowe mogą 
być składane tylko w języku chińskim. Urząd Patentowy bada wniosek pod kątem 
jego zgodności z prawem, a następnie bada wynalazek pod względem technicz-
nym. Po badaniach wynalazek podlega rejestracji. Jeżeli nikt nie zgłosi zarzutów do 
rejestrowanego patentu, postępowanie uznaje się za zakończone, a znak zaczyna 
obejmować ochrona12. 

W celu dostosowania swojego prawa do międzynarodowych standardów Chiny 
musiały do swojego ustawodawstwa wprowadzić ochronę oznaczeń geograficz-
nych oraz topografii układów scalonych. Pierwsza kwestia została uregulowana 
prawem o znakach towarowych z 2001 roku, którego art. 16 jest dokładnym od-
zwierciedleniem art. 22 TRIPS. Zgodnie z nim zabronione jest „stosowanie ja-
kichkolwiek środków dla oznaczenia lub przedstawienia towaru, które w sposób 
wprowadzający odbiorców w błąd co do pochodzenia geograficznego tego towaru 
wskazują lub sugerują, że towar ten pochodzi z obszaru geograficznego innego niż 

9 H. Xue, Ch. Zheng, Chinese Intellectual Property Law in 21st Century, Hong Kong 2002, s. 208-209.
10 X. Wu, Intellectual Property Rights Protection in China and China’s Efforts to Join WTO, [w:] Chinese 

Intellectual Property Rights Law and Practice, red. M.A. Cohen, A.E. Bang, S.J. Mitchell, London 1999, 
s. 134.

11 H. Xue, Ch. Zheng, op. cit., s. 254.
12 Ibidem, s. 256.
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rzeczywiste miejsce pochodzenia”. Jeżeli zaś chodzi o ochronę topografii układów 
scalonych, to według TRIPS państwa strony porozumienia powinny zapewniać im 
dziesięcioletnią ochronę. Właśnie taki okres ochronny został wprowadzony przez 
chińską regulację dotyczącą masek układów scalonych (Layout-Designs of  Inte-
grated Circuits Protection Regulations, IC Regulations), która także weszła w życie 
w 2001 roku13.

Istotną kwestią dla ochrony praw niematerialnych jest ustanowienie kar i środ-
ków karnych w przypadku umyślnego podrabiana znaków towarowych czy piractwa 
praw autorskich na skalę handlową14. Początkowo karanie za złamanie praw włas-
noś ci intelektualnej było, ze względu na dotychczasowe niedookreślone przepisy, 
mocno utrudnione. Jednak według znowelizowanego prawa chińskiego własność 
intelektualna jest chroniona przed naruszeniem zarówno środkami administracyj-
nymi, jak i na drodze postępowania sądowego. W przypadku naruszenia praw po-
szkodowany ma prawo wystąpić z pozwem do właściwego sądu cywilnego lub roz-
wiązać sprawę z pomocą organu administracyjnego zwanego Biurem ds. Własności 
Intelektualnej (Intellectual Property Office – IPO)15.

Chociaż Chiny w dalszym ciągu kojarzą się większości z zagłębiem piractwa, 
należy z podziwem przyznać, że Chińska Republika Ludowa przeszła długą drogę 
w kierunku nowoczesnego systemu ochrony własności intelektualnej i w obecnej 
chwili jest stroną większości najważniejszych międzynarodowych traktatów doty-
czących ochrony praw niematerialnych. Chińskie prawo własności intelektualnej 
zawiera wszystkie podstawowe konstrukcje nowoczesnego prawa autorskiego, pa-
tentowego i prawa znaków towarowych. Poczynając od 1999 roku, Chiny podjęły 
się ogromnej legislacyjnej rewizji obowiązującego prawa w celu dostosowania go do 
wymogów stawianych przez TRIPS. Państwu Środka należy się pochwała za spraw-
nie przeprowadzone reformy. Jak to powiedział Terence Stewart, „od czasu akcesji 
Chiny wykonały satysfakcjonującą pracę, żeby dostosować swoje prawo własności 
intelektualnej do standardów TRIPS i tym samym przybliżyły je do obowiązujących 
norm prawa międzynarodowego”16.

13 K. Thomas, Changes to Intellectual Property Law in China Since WTO Entry: Compliance or De-
fiance?, „Durham East Asian Papers Series” 2004, No 19, s. 97-115.

14 Art. 61 TRIPS.
15 K. Thomas, op. cit., s. 97-115.
16 T. Stewart, China’s compliance with World Trade Organization Obligations: A Review of  China’s First 

Two Years of  Membership, Ardsley–New York 2005, s. 181. 
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Summary

chanGeS in intellectual property law aFter china haS Joined wto

The article presents three different types of  intellectual property protection and the way 
they function in China.

The first form of  intellectual property protection is reserving patents, trademarks, utility 
patterns and geographic names. The second form is protection of  original literary works, 
musical compositions, television broadcasts, computer software, data bases and advertising 
works. The third form of  protection are trade secrets and confidentiality agreements. Apart 
from presenting these form of  protection, the article discusses treaties that China concluded 
and that concerns intellectual property law and reforms carried out in China as a conse-
quence of  joining on 11 December 2001 the World Trade Organization (WTO).
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60 lat polSko-chińSkich StoSunków GoSpodarczych

Współpraca gospodarcza do 1989 roku

Polska to jedno z pierwszych państw, które w październiku 1949 roku uzna-
ły Chińską Republikę Ludową. Pierwsze lata istnienia ChRL (lata 1949–1953) to 
okres stosunkowo luźnych kontaktów bilateralnych i to zarówno w odniesieniu do 
stosunków politycznych, jak i gospodarczych. Godnym odnotowania wydarzeniem 
z tego pierwszego okresu było podpisanie na przełomie stycznia i lutego 1951 roku 
dwustronnej rządowej umowy żeglugowej, na mocy której powstała pierwsza spół-
ka typu joint venture z udziałem kapitału obu państw: Chińsko-Polskie Towarzystwo 
Żeglugowe S.A. Umowa ta została zawarta na dwanaście lat z możliwością jej au-
tomatycznego przedłużenia na następne czteroletnie okresy, o ile żadna ze stron jej 
nie wypowie. Spółka ta istnieje po dzień dzisiejszy pod zmienioną później nazwą: 
Chińsko-Polskie Towarzystwo Maklerów Okrętowych – Chipolbrok1. Jej siedzibami 
od momentu powstania są Gdynia i Szanghaj. Innym ważnym wydarzeniem tamtych 
lat było otwarcie 26 września 1953 roku w Pekinie Polskiej Wystawy Gospodarczej. 
Drugą taką wystawę przygotowano w 1961 roku. 

Przez pierwsze dekady istnienia ChRL Polska była jednym z najważniejszych 
partnerów gospodarczych Chin. W latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, a na-
wet w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Polska udzielała znaczącej pomocy 
w rozwoju chińskiego górnictwa węglowego, przemysłu cukrowniczego i innych. 
W latach pięćdziesiątych, gdy Chiny znajdowały się w izolacji, strona polska zna-
cząco wspierała je także w innych dziedzinach, takich jak na przykład kolejnictwo, 
przemysł chemiczny czy stoczniowy. Polska była też dostawcą samochodów oso-
bowych, ciężarowych i maszyn rolniczych. Ta współpraca i pomoc były kontynu-
owane w latach największych trudności w Chinach, po tzw. wielkim skoku w latach 
1958–1959. 

W okresie do 1958 roku współpraca rozwijała się szczególnie korzystnie. W 1958 
roku podpisano pierwszą długoterminową umowę handlową na lata 1959–1962. 

1 M. Żwirski, Stosunki polsko-chińskie w latach 1949-1965, [w:] Powrót smoka. Marsz ku pozycji 
globalnego mocarstwa, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2008, s. 268–269.
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Podpisano i realizowano wówczas kontrakty na dostawy kilku jednostek pływają-
cych, budowę dwóch kopalń, dostawę urządzeń dla przemysłu węglowego. Polska 
wybudowała i wyposażyła dla Chin dwie cukrownie. W następnych latach – 1959 
i 1960 – stosunki z Chinami uległy pewnemu ochłodzeniu. Skutkowało to anulowa-
niem niektórych wcześniej zawartych kontraktów. Obroty handlowe w 1961 roku 
obniżono o 59% w stosunku do kontyngentów umownych z poprzedniego roku. 
Kolejne lata przyniosły dalsze zmniejszanie obrotów.

W latach osiemdziesiątych, mimo że bardzo znacznie spadła wymiana handlowa 
naszego kraju i zmniejszył się handel z takimi krajami, jak USA czy Francja, poszu-
kiwanie nowych rynków zbytu doprowadziło do wzrostu obrotów między innymi 
właśnie z Chinami, które w drugiej połowie lat osiemdziesiątych stały się zarówno 
pod względem importu, jak i eksportu piątym partnerem handlowym Polski (po 
ZSRR, RFN, Czechosłowacji i NRD).

Współpraca handlowa po 1989 roku

Po 1989 roku sytuacja naszego kraju w handlu z Chinami pogorszyła się. Obni-
żył się nasz eksport do Chin, powstał deficyt w bilansie handlowym, także struktura 
towarowa ulegała niekorzystnym przekształceniom. Generalnie bardzo gwałtowny 
spadek obrotów wynikał z przejścia na rozliczenia wolnodewizowe. We wcześniej-
szym okresie przyjętą formą w rozliczeniach handlowych między oboma krajami 
był clearing dwustronny. Odejście od clearingu spowodowało spadek obrotów 
z 346 mln USD w 1990 roku do 80 mln USD w 1991 roku2. 

W latach dziewięćdziesiątych obroty systematycznie rosły, jednak działo się tak 
głównie z powodu rosnącego polskiego importu z Chin. Obroty handlowe między 
oboma państwami dopiero w 1993 roku wróciły do poziomu z 1990 roku (a nawet 
nieco go przekroczyły). Strona eksportu wykazywała znaczne wahania i charakte-
ryzowała się zdecydowanie niższym poziomem. W efekcie nasz deficyt handlowy 
szybko się pogłębiał (por. tab. 1). Rok 1991 był ostatnim, kiedy Polska miała dodat-
nie saldo w handlu z Chinami (16 mln USD).

W 1993 roku podpisano umowę o stosunkach handlowych i gospodarczych. Na 
jej mocy strony przyznały sobie klauzulę największego uprzywilejowania (KNU). To 
ona pomogła w kolejnych latach w podniesieniu obrotów handlowych do połowy 
poziomu z lat osiemdziesiątych. Obok niej zawarto umowy: w 1988 roku o unikaniu 
podwójnego opodatkowania i ochronie inwestycji oraz w 1995 roku o współpracy 
naukowo-technicznej i w zakresie certyfikacji.

2 T. Łukaszuk, Stosunki Polski z krajami Azji i Pacyfiku – 1989–2003, Azja Wschodnia na przełomie 
XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, Warszawa 2004, s. 255.
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Tab. 1. Bilans handlowy polsko-chiński w latach 1991–2001 w mln USD 

Rok Export Import Obroty Saldo
1991 48,0 32,0 80,0 +16,0
1992 49,2 157,9 207,1 -108,7
1993 164,9 224,9 389,8 -60,0
1994 62,8 309,2 372,0 -246,4
1995 35,4 465,1 500,2 -429,7
1996 33,7 734,8 768,5 -701,1
1997 33,6 908,5 942,1 -874,9
1998 70,4 1170,7 1241,1 -1100,3
1999 133,4 1219,0 1352,4 -1085,6
2000 97,3 1378,5 1475,7 -1281,2
2001 180,4 1620,3 1800,7 -1439,9

Źródło: Rusza chińska lokomotywa, www.money.pl, 08.02.2004,  
za: www.exporter.pl (data dostępu: 5.03.2010).

W 1994 roku w trakcie wizyty w Pekinie polskiego premiera Waldemara Pawlaka 
podpisano osiem porozumień międzyrządowych i międzyresortowych. W kolejnych 
latach podpisano liczne listy intencyjne w sprawie importu przez Chiny towarów 
z Polski, jednak żaden z kontraktów nie został zrealizowany. W 1997 roku w Pekinie 
przebywał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Wówczas także doszło do deklaracji 
ze strony chińskiej odnoszących się do importu z Polski.

Jednak dopiero rok 2002 przyniósł znaczne ożywienie w kontaktach handlowych, 
zwłaszcza po stronie naszego eksportu do Chin. Podpisano wówczas kontrakt war-
tości 400 mln USD na dostawę do Chin polskiej miedzi, a także na sprzedaż 1200 
samochodów osobowych Daewoo-FSO oraz urządzeń dla ochrony środowiska war-
tości około 5 mln USD. W tym roku w Polsce przebywało 12 misji gospodarczych 
z Chin, a w Pekinie otwarto Polską Wystawę Narodową, na której podpisano kon-
trakty na sumę ponad 120 mln USD. Kontrakty te dotyczyły dostaw miedzi, koncen-
tratu miedziowego, katod miedzianych oraz urządzeń dla przemysłu węglowego. 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 8 czerwca 2004 roku podpisano 
umowę o współpracy gospodarczej między oboma krajami. Członkostwo Polski 
w Unii wymaga podporządkowania się naszego kraju wspólnej polityce handlowej 
Unii, niemniej pozwala na kształtowanie dwustronnej współpracy gospodarczej.

Oprócz umów i porozumień o charakterze bilateralnym polsko-chińskie sto-
sunki gospodarcze są kształtowane przez porozumienia międzynarodowe, w tym 
zwłaszcza w ramach WTO, którego Chiny są członkami od 2001 roku. 

Chiny to największy partner Polski w Azji pod względem zarówno wartości ob-
rotów handlowych, jak i wielkości importu. Polska z kolei jest największym partne-
rem Chin w Europie Środkowej, jakkolwiek w całości chińskich obrotów handlo-
wych obroty z Polską są niewielkie.
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Tab. 2. Wymiana handlowa Polski z Chinami w latach 2006–2008 (w mln EUR)

 2006 2007 Dynamika 
2006 = 100 2008 Dynamika 

2007 = 100
Obroty 6776 9237 136 12 121 131
Eksport do Chin 607 722 119 867 120
Import z Chin 6169 8516 138 11 254 131
Saldo -5562 -7794 140 -10 387 133

Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP.

W pierwszej dekadzie XXI wieku deficyt w handlu z Chinami narastał lawinowo 
(por. tab. 2). 

W przeciągu ostatniej dekady nastąpiły znaczne zmiany, jeśli chodzi o strukturę 
geograficzną polskiego handlu zagranicznego. Chiny jeszcze w 2000 roku miały 
w nim udział zaledwie 0,3% po stronie eksportu i 2,8% po stronie importu, stop-
niowo oba wskaźniki ulęgają poprawie, chociaż w odniesieniu do eksportu znacznie 
wolniej. W 2007 roku Chiny znalazły się na trzeciej pozycji po stronie importu, 
osiągając 7,1% udziału w całości polskiego importu (za Niemcami – 24,1% i Ro-
sją – 8,7%). W 2008 roku ten wskaźnik jeszcze się poprawił – na Chiny przypadło 
8,1% polskiego importu, natomiast zaledwie 0,7% polskiego eksportu. Po jedenastu 
miesiącach 2009 roku wskaźniki te kształtowały się odpowiednio na poziomie 9,3% 
i 1,0%, a w samym listopadzie 2009 roku – 1,1% i 9,9%. Wskaźnik udziału w pol-
skim imporcie stawia Chiny na drugiej, po Niemczech, pozycji na liście najważniej-
szych rynków importowych Polski3. Pod względem obrotów udział Chin w handlu 
zagranicznym Polski w 2009 roku wyniósł 5,3% (4,57% w 2008 roku). Chiny są 
naszym drugim po Turcji rynkiem eksportowym w Azji4.

W 2009 roku wartość wymiany handlowej między Polską a Chinami spadła do oko-
ło 10 mld euro (w 2008 roku obroty wyniosły ponad 12 mld euro – por. tab. 2)5. 

O ile Chiny są jednym z czołowych partnerów Polski, o tyle, jak już wyżej wspo-
mniano, wymiana handlowa z Polską stanowi niewielki procent handlu zagraniczne-
go Chin. W okresie styczeń – listopad 2009 roku udział Polski w całości chińskiej wy-
miany zagranicznej przedstawiał się następująco (według danych chińskich): import 
z Polski do Chin to jedynie 0,15% chińskiego importu, a eksport do Polski – 0,63% 
całego eksportu Chin. Udział Polski w całkowitych obrotach Chin wynosi 0,41%6.

3 Departament Azji – Pacyfiku Ministerstwa Gospodarki na podstawie danych GUS, www.mg.gov.pl 
(data dostępu: 28.02.2010).

4 www.pekin.polemb.net (data dostępu: 10.03.2010).
5 XIV sesja Polsko-Chińskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki, 

1.03.2010, http://polska.trade.gov.pl (data dostępu: 9.03.2010). Wyżej wymieniona sesja odbyła 
się 26 lutego 2010 roku w Warszawie.

6 Wymiana handlowa między Polską i Chinami na koniec 2009 r., Wydział Promocji i Handlu, Am-
basada RP w Pekinie, http://beijing.trade.gov.pl (data dostępu: 23.02.2010).
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Jeśli chodzi o strukturę importu z Chin, to głównymi towarami są tu: komputery, 
telefony komórkowe, części do kamer telewizyjnych, odtwarzacze mp3, dyktafony, 
modemy, inne części komputerowe i akcesoria, podzespoły elektroniczne do sprzę-
tu audiowizualnego, fotograficznego oraz cyfrowych kamer wideo i części do nich. 
Spośród 10 największych importerów chińskich towarów w 2009 roku 8 firm im-
portowało sprzęt elektroniczny, jedna urządzenia oświetleniowe, jedna odzież7.

W tym miejscu należy podkreślić wagę przeobrażeń, jakie mają miejsce w gospo-
darce chińskiej. Zachodzące w świecie procesy globalizacji wpływają w różny sposób 
na poszczególne gospodarki narodowe. Niektóre z nich doświadczają marginalizacji, 
a wskaźniki gospodarcze coraz bardziej pogłębiają dystans dzielący je od tych przo-
dujących w świecie. Inaczej jest z gospodarką chińską, będącą jedną z tych, które na 
procesie globalizacji skorzystały najwięcej. W związku z liberalizacją przepływów 
kapitału i towarów, znoszeniem barier w dostępie do najnowszych technologii gos-
po dar ka chińska odniosła co najmniej trojakie korzyści z tego procesu8. Pierwsza 
z nich to napływ inwestycji zagranicznych – Chiny są jednym z ich najważniejszych 
odbiorców na świecie. Dzięki umiejętnemu, kontrolowanemu przez władze i właści-
wie ukierunkowanemu otwarciu na świat za inwestycjami tymi idą do Chin przodu-
jące opracowania i technologie. Druga korzyść wynika z realizacji inwestycji z jednej 
strony przez czołowe koncerny zagraniczne, z drugiej – przez lokalne podmioty 
w kluczowych dla rozwoju kraju dziedzinach. Skutkuje to szybkim wzrostem i zna-
czącym rozwojem gospodarczym Chin. Trzecia korzyść to istotna redukcja luki tech-
nologicznej, umożliwiająca Chinom eksport już nie tylko pracochłonnych i nisko 
przetworzonych towarów, ale także tych wysoko zaawansowanych technologicznie 
(komputery, sprzęt wideo etc.). Wiele z sektorów chińskiego przemysłu, które jesz-
cze parę dekad temu nic nie znaczyły i nie istniały na arenie międzynarodowej, dzisiaj 
jest zaliczanych do ścisłej czołówki światowej. Takim sektorem jest na przykład prze-
mysł autobusowy w Chinach. Dysponuje on nowoczesnym zapleczem wytwórczym, 
znacznymi zasobami finansowymi, mniej lub bardziej jawnym wsparciem władz kra-
jowych, dużą zdolnością uczenia się, oferując światu nowoczesne produkty. Jedną 
z firm tego sektora jest licząca dopiero 20 lat korporacja King Long – trzecia (po 
Daimler AG, Fiat/Irisbus) w tym sektorze w świecie. Korporacja ta sprzedaje swoje 
towary do 50 krajów na wszystkich kontynentach, chociaż głównie dostarcza auto-
busy na rynek chiński. Ceny oferowanych autobusów King Long są przeciętnie o ¼ 
niższe niż znanych firm europejskich. Jakość tych produktów jeszcze nieco odstaje 
od europejskich, ale ze względu na cenę znajdują nabywców w licznych krajach Azji 

7 Ibidem.
8 J. Brach, Chińscy producenci autobusów na rynku ogólnoświatowym, w tym europejskim i polskim, jako 

przykład procesu internacjonalizacji i globalizacji, [w:] Ekonomia. Stosunki międzynarodowe, red. B. Fie-
dor, J. Rymarczyk, Prace Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, 
s. 20-37.
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i Afryki, a ostatnio kupują je nawet mniej wybredni klienci z Włoch, Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, a także z Polski. Polska zamówiła 20 sztuk modeli miejskich King Long. 
Chińscy producenci mają zasadniczą przewagę, jaką jest rodzimy rynek zapewniający 
utrzymanie odpowiedniego, dającego efektywność, poziomu produkcji. 

Przemysł autobusowy to jeden z wielu przykładów internacjonalizacji przemy-
słu chińskiego. Podobnie ma się sprawa z przemysłem motoryzacyjnym w ogóle, 
a szczególnie z samochodami osobowymi, a także z wieloma innymi towarami kon-
sumpcyjnymi pochodzenia przemysłowego.

Trzeba zauważyć, że struktura towarowa naszego handlu z Chinami jest nieko-
rzystna. O ile w imporcie z Państwa Środka dominują towary przetworzone, i to 
z każdym rokiem coraz bardziej nowoczesne (w 2002 roku była to głównie odzież, 
natomiast w 2008 roku sprzęt elektroniczny, oświetleniowy etc.), o tyle w naszym 
niepomiernie mniejszym eksporcie dominującą pozycję zajmują towary o niskim 
stopniu przetworzenia. Często zdarzało się w przeszłości, że oferty z obu krajów 
były wzajemnie konkurencyjne (na przykład maszyny budowlane, silniki elektrycz-
ne). W 2008 roku w polskim eksporcie największy udział miały wyroby metalur-
giczne (43%), wyroby przemysłu elektromaszynowego (21%) i chemicznego (10%). 
Najważniejszym towarem eksportowym Polski do Chin jest miedź. Taka struktura 
naszego eksportu świadczy o małej jego dywersyfikacji. Ważne miejsce zajmują też 
związki chemiczne oraz silniki spalinowe i części silników elektrycznych. Udział 
wyrobów wysoko przetworzonych w eksporcie jest niski (około 29%), jednakże 
w 2008 roku wzrósł udział urządzeń mechanicznych i elektrycznych (o 8%) oraz 
części samochodowych (o 107%). 

Współpraca inwestycyjno-kapitałowa i obroty usługami

Obok handlu towarowego między oboma krajami rozwija się współpraca in-
westycyjno-kapitałowa. Łączna wartość polskich inwestycji w Chinach wyniosła 
w 2006 roku 128 mln euro. Ostatni okres przyniósł intensyfikację współpracy 
w sektorze górniczym, farmaceutycznym oraz chemii budowlanej.

Trzeba jednak podkreślić, że wejście na rynek chiński jest dla polskich inwestorów 
nie lada wyzwaniem. Chińskie przepisy uniemożliwiają inwestorowi zagranicznemu 
posiadanie większości kapitału w branżach traktowanych priorytetowo, jak na przy-
kład przemysł samochodowy lub sektor budowlany, w którym trzeba wykazać się 
długoletnim doświadczeniem na rynku, by móc ubiegać się o realizację projektów. 
Poza tym firmy zagraniczne są blokowane przez długotrwałe procedury zatwierdza-
jące, czasochłonne są także procedury certyfikacji wyrobów przemysłowych.

Jeśli chodzi o chińskie inwestycje w Polsce, to ich poziom jest od lat niski. We-
dług danych NBP do końca 2007 roku Chiny zainwestowały w naszym kraju 133,9 
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mln euro. Jedną z najważniejszych inwestycji jest fabryka telewizorów płaskoekra-
nowych w Żyrardowie (por. tab. 3).

Tab. 3. Lista chińskich inwestorów* w Polsce według PAIIZ w 2008 roku

Inwestor Działalność Nazwa firmy w Polsce
TCL Belgium SA Belgia/
Chiny

Produkcja odbiorników RTV, 
wideo i innych

TCL Operations Polska – 
Żyrardów

Digital View China Produkcja odbiorników RTV, 
wideo i innych

Digital View Sp. z o.o. – 
Koszalin

Dong Yun China metalurgia Dong Yun (Poland) Sp. z o.o. 
– Łódź

Min Hoong Development Co. 
China Hotele i restauracje

Min Hoong Development Co. 
Pte. Ltd. Poland Sp. z o.o. – 
Sopot

Sino Frontier Properties Ltd. 
China Construction;
Building of  complete

Konstrukcja części 
i podzespołów

GD Poland Investment 
Sp. z o.o. – Wólka Kosowska

Suzhou Victory Precision 
Manufacture Co China 

Produkcja wyrobów 
plastikowych

Victory Technology 
Polska Sp. z o.o. – Gorzów 
Wielkopolski

TPV Technology Ltd. China Produkcja odbiorników RTV, 
wideo i innych

TPV Displays Polska 
Sp. z o.o. – Gorzów 
Wielkopolski

* co najmniej 10% udziałów w firmie
Źródło: List of  major foreign investors in Poland – grudzień 2008, PAIIZ, Warszawa 2009, s. 11. 

W 2006 roku w czasie sesji XII Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej 
podpisano memorandum Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
oraz Agencji Promocji Inwestycji Ministerstwa Handlu Chin w sprawie porozu-
mienia o współpracy w zakresie wzajemnej promocji inwestycji. Zawarto również 
umowę o współpracy między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Biurem 
Rozwoju Handlu Ministerstwa Handlu Chin. 

W związku z organizacją Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku Chiny 
mają spore doświadczenie w budowie wielu specjalistycznych obiektów sporto-
wych. Strona chińska od dłuższego czasu wykazuje duże zainteresowanie udziałem 
w budowie podobnych obiektów w Polsce. Chińskie przedsiębiorstwa budowlane 
posiadają także doświadczenie w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, 
które mogłoby zostać wykorzystane z korzyścią dla polskiej gospodarki. 

Zaangażowanie firm chińskich w Polsce jest ważne nie tylko w kontekście orga-
nizacji Euro 2012, lecz także jako czynnik wspierający dynamiczny rozwój gospodar-
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czy Polski w długim okresie9. Współpraca z partnerami chińskimi może przynosić 
korzyści zarówno w sferze ekonomicznej, jak i technologicznej, a także politycznej.

Jeśli chodzi o ekonomiczną stronę, to wprowadzenie nowego, doświadczonego 
konkurenta spowodowałoby obniżenie dotychczasowych cen ofertowych przez in-
nych wykonawców. Umożliwiłoby to przyspieszenie tworzenia w Polsce podstawo-
wej infrastruktury transportowej, hotelowej oraz sportowej na miarę XXI wieku.

Podchodząc do zagadnienia od strony technologicznej, można się spodziewać 
transferu nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych sprawdzonych wcześniej przy 
realizacji obiektów olimpijskich oraz infrastruktury transportowej. Można tu wy-
korzystać doświadczenie przedsiębiorstw chińskich w realizacji wielkich projektów 
infrastrukturalnych z zakresu transportu miejskiego, drogowego oraz kolejowego, 
obiektów sportowych czy hotelarskich.

Trzeci aspekt – polityczny – wiąże się z faktem, że realizacja konkretnych projek-
tów pozytywnie wpłynęłaby na postrzeganie Chin w Polsce oraz Polski w Chinach, 
a co za tym idzie – także na kontakty i współpracę polityczno-gospodarczą na róż-
nych szczeblach.

Inną formą współpracy jest współpraca finansowa oparta na funkcjonującym 
od 2000 roku preferencyjnym kredycie rządowym na cele rozwojowe. Do końca 
czerwca 2009 roku zakontraktowano w ramach kredytu dostawy towarów i usług 
na kwotę 185 mln USD10.

Przyszłość współpracy gospodarczej Polska – Chiny

Polsko-chińskie relacje gospodarcze mają ogromny niewykorzystany potencjał. 
Zagospodarowanie tego potencjału wiąże się z poszerzeniem wzajemnej oferty eks-
portowej oraz wzbogaceniem współpracy o nowe obszary, takie jak: energetyka, 
ochrona środowiska, zaawansowane technologie, górnictwo czy rolnictwo. Polsce 
zależy na długotrwałych, stabilnych i silnych relacjach gospodarczych z Chinami. 
Nasza sytuacja gospodarcza, jako jedynego w Unii Europejskiej kraju, który w 2009 
roku zanotował wzrost gospodarczy, powoduje, że możemy być uznani za wiary-
godnego partnera.

Premier Donald Tusk w czasie swojej wizyty w Szanghaju w październiku 2008 
roku podkreślał, że dobre stosunki gospodarcze i polityczne z Chinami są kluczem 
do sukcesu każdego bez wyjątku kraju na świecie. Zachęcał chińskich biznesmenów 

9 Sekretarz stanu Jan Borkowski, Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
– z upoważnienia ministra – na interpelację nr 6597 w sprawie stanu i możliwości rozwojowych stosunków 
polsko-chińskich, Warszawa, dnia 5 stycznia 2009 roku, http://orka2.sejm.gov.pl (data dostępu: 
13.03.2010).

10 17 lipca 2009 roku przedłużono ważność umowy kredytowej do 31 stycznia 2011 roku.
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do podejmowania współpracy z Polską, podkreślając, że wzajemne zaufanie jest 
ważniejsze od politycznych deklaracji11. 

W lutym 2010 roku w Warszawie miały miejsce obrady XIV sesji Wspólnej Pol-
sko-Chińskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Głównymi tematami podję-
tymi w ich trakcie były: ocena dotychczasowych kontaktów gospodarczych, per-
spektywy rozwoju wymiany handlowej, wzrost wzajemnych inwestycji oraz udział 
chińskich firm w modernizacji polskiej infrastruktury. Jednym z najważniejszych za-
dań stojących przed polską gospodarką jest modernizacja między innymi energetyki 
i infrastruktury, na które to przedsięwzięcia polski rząd zamierza przeznaczyć około 
100 mld euro ze środków własnych i unijnych. Może to być atrakcyjną ofertą dla 
chińskich przedsiębiorstw. We wrześniu 2009 roku chińska firma wygrała przetarg 
na budowę dwóch odcinków autostrady A2 z okolic Łodzi do Warszawy (łącznie 49 
km). Kontrakt ma być wykonany do maja 2012 roku.

Można wyróżnić cztery obszary przyszłej współpracy, które leżą w polu zainte-
resowań obu stron. Są to:

 – projekty z zakresu ochrony środowiska,
 – projekty infrastrukturalne,
 – wymiana turystyczna,
 – współpraca naukowo-techniczna.

Jeśli chodzi o pierwszy obszar, to władze chińskie przywiązują dużą wagę do 
wszelkich działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego. W najbliższej przy-
szłości realizacja wielu z takich projektów będzie stwarzała szanse na zaangażowa-
nie strony polskiej. Drugi z obszarów jest szczególnie interesujący dla obu stron, 
zwłaszcza w świetle zbliżającego się EURO 2012, a także znacznych środków unij-
nych przewidzianych na rozwój infrastruktury w Polsce.

Trzecia kwestia, czyli wymiana turystyczna, wiąże się znacząco z naszą obecnoś-
cią w Unii Europejskiej. To właśnie Unia podpisała z Chinami tzw. Memorandum 
of  Understanding dotyczące przyznania Chinom statusu ADS (Approved Desti-
nation Status). Dzięki temu rośnie liczba turystów chińskich w Europie i Polsce. 
Wpływ na wielkość wymiany ma też nasza przynależność do strefy Schengen.

Czwarty obszar – współpraca naukowo-techniczna – stwarza duże możliwoś-
ci. Zainteresowanie Chin programami badawczymi jest coraz bardziej widoczne 
i zbieżne z naszymi potrzebami. Do Polski przyjeżdża coraz więcej naukowców 
z wizytami studyjnymi. Obiecującymi kierunkami badawczymi są: biotechnologia, 
nasiennictwo oraz nowoczesne środki transportu. Chińczycy są zainteresowani 
współpracą naukowo-techniczną między innymi w obszarach dotyczących zmian 
klimatycznych, technologii związanych z efektywnym wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii, zdrowia i produkcji zdrowej żywności, w dziedzinie bezpie-

11 Aktualności, http://www.kprm.gov.pl (data dostępu: 1.03.2010).
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czeństwa pracy w górnictwie węglowym, w tym wspólnego opracowywania pełnych 
systemów górniczych przystosowywanych do warunków chińskich. Obok pogłę-
biania współpracy naukowej istnieją też możliwości praktycznego wykorzystania 
efektów tych badań w postaci wspólnych przedsięwzięć produkcyjnych12.

W styczniu 2010 roku w Pekinie KGHM Polska Miedź S.A. podpisał z chińską 
firmą China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd., należącą do holdingu China 
Minmetals Corp., kontrakt na dostawę do Chin 40 tysięcy ton miedzi katodowej, 
o wartości 400 Mn USD. Oprócz kontraktu strony podpisały także porozumienie 
w sprawie zgazowania węgla w złożu. Partnerem dla KGHM jest tu chińska fir-
ma ENN, posiadająca odpowiednią technologię. Innym dokumentem podpisanym 
w Pekinie był list intencyjny dotyczący współpracy przy zagospodarowaniu złoża 
chromu w Albanii. Zgodnie z zapisem KGHM Cuprum sp. z o.o. na zlecenie swoje-
go partnera – hongkońskiej firmy IEMR – dostarczy maszyny górnicze, technologię 
oraz przygotuje plan zagospodarowania złoża13.

Inna potężna firma chińska – China National Petroleum Corporation – jest za-
interesowana przejęciem części udziałów Grupy Lotos. Skarb Państwa, posiadający 
53% akcji, przymierza się do sprzedaży części z nich. Prawdopodobnie może cho-
dzić o 20–25% akcji wartych obecnie około 1 mld PLN14. 

Zagraniczne firmy – także chińskie – mogą liczyć na rozmaite rodzaje wsparcia, 
między innymi finansowego, jakimi dysponuje Polska. Wspomniane bodźce prze-
znaczone są dla firm zagranicznych realizujących inwestycje o szczególnym znacze-
niu dla naszego kraju. Są to inwestycje w sektorach: motoryzacyjnym, elektronicz-
nym, lotniczym, biotechnologii oraz działalności badawczo-rozwojowej15. 

Polska, podobnie jak Chiny, włącza się intensywnie w procesy globalizacji. Po-
dobnie jak Chiny korzysta z inwestycji zagranicznych i zagranicznych rozwiązań 
technologicznych. Jak na europejskie warunki, mamy także spory rynek wewnętrz-
ny, jednak nieporównywalny rozmiarami z Chinami. 

Szansą nawiązania kolejnych kontaktów gospodarczych między oboma krajami 
będzie Światowa Wystawa EXPO 2010 w Szanghaju. Liczymy także na to, że do 
promocji naszej gospodarki przyczynią się też dwa wydarzenia kulturalne w 2010 
roku. Pierwsze to przypadająca 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina i związa-
ny z nią Rok Szopenowski, a druga to otwarcie Instytutu Polskiego w Pekinie.

12 Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się, Warszawa, listopad 2004, 
www.mg.gov.pl (data dostępu: 28.02.2010).

13 Nowe kontrakty KGHM w Chinach, Wydział Promocji i Handlu, Ambasada RP w Pekinie, 
http://beijing.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,7036,.html (data dostępu: 23.02.2010).

14 „Polska Dziennik Bałtycki”, 23.02.2010, cyt za: „Parkiet”.
15 XIV sesja Polsko-Chińskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, http://www.mg.gov.pl/

Wiadomosci (data dostępu: 3.03.2010).
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Premier Donald Tusk w czasie swojej wizyty w październiku 2008 roku w Peki-
nie powiedział: „Świat się zmienia, oba kraje się zmieniają, nie zmienia się przyjaźń 
polsko-chińska”.

Summary

60 yearS oF poliSh-chineSe economic relationS

The article presents areas of  Polish-Chinese economic cooperation since establishing 
diplomatic relations between Poland and People’s Republic of  China in 1949.

The article refers to economic agreements concluded between both countries starting 
with signed in the end of  January 1951 bilateral government’s agreement on sailing, on base 
of  which first company of  type of  joint venture was established. The company’s capital was 
owned by both countries. Chinese-Polish Sailing Association joint stock company (this is 
how the company was called) works until present day under name Chinese-Polish Associa-
tion of  Shipbrokers – Chipolbrok and has seats in Gdynia and Szanghaj. Moreover, the 
countries agreed on such issues like the subjects of  commercial trade between Poland and 
China and investment-capital cooperation. In context of  Polish-Chinese cooperation, the 
author presents also trade in services. Finally the article signalizes areas of  future coopera-
tion that are considered to be in the field of  interest of  both parties. These are: projects 
on environment protection, infrastructure projects, touristic exchange and science-technical 
cooperation.
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StrateGia pozySkiwania ropy naFtoweJ przez chiny  
na rynkach zaGranicznych

Chiny należą do czołówki największych importerów ropy naftowej na świecie. 
Błyskawiczny wzrost gospodarczy na poziomie blisko 10% rocznie, obserwowa-
ny na przestrzeni ostatnich trzech dekad, sprawia, że systematycznie powiększa się 
rzesza lepiej sytuowanych obywateli, a co za tym idzie – potencjalnych konsumen-
tów produktów energochłonnych. To sprawia, że w ciągu ostatnich lat doszło do 
wyraźnego wykształcenia potrzeb w tym względzie. Rokrocznie w Chinach przyby-
wa kilka milionów nowych użytkowników pojazdów mechanicznych. W 2009 roku 
roczna produkcja aut przekroczyła po raz pierwszy w historii magiczną liczbę 10 
milionów sztuk1. Warto nadmienić, że do tej pory tylko Stany Zjednoczone i Ja-
ponia mogły poszczycić się takimi osiągnięciami. Chiny w ciągu zaledwie dekady 
zwiększyły niemal dziesięciokrotnie produkcję pojazdów. Na tym jednak nie koniec. 
W związku z szybko rosnącym popytem wewnętrznym w następnych latach można 
oczekiwać kolejnych znaczących wzrostów produkcji. 

Potwierdzone zasoby ropy naftowej w Chinach – zgodnie z raportem BP Statis-
tical Review of  World Energy – wyniosły 15,5 mld baryłek w 2008 roku, co czyni 
te złoża największymi w obszarze Azji i Pacyfiku. Stanowią one jednak zaledwie 
1,2% światowych zasobów, co stawia je dopiero na czternastej pozycji, jeśli chodzi 
o największe krajowe zasoby tego surowca2.

Prognozy długoterminowe nie pozostawiają złudzeń, że to właśnie ropa naf-
towa oraz gaz ziemny będą stanowić podstawę w tworzeniu bilansu energetyczne-
go Chin w przyszłości. Jednocześnie zauważalny będzie w tym zestawieniu spadek 
udziału węgla. Warto zauważyć, że do początku lat sześćdziesiątych to właśnie wę-
giel pokrywał ponad 95% ogólnego zapotrzebowania na energię. Dopiero załama-
nie gospodarcze, będące następstwem krachu kampanii Wielkiego Skoku (1958–
1961), doprowadziło do spadku wydobycia. Pomimo tego, węgiel nadal pozostawał 
głównym źródłem energetycznym, o czym świadczy fakt, że jeszcze w połowie lat 

1 China’s Automotive Output Hits 10 Mln Mark, „Xinhua, Beijing Review”, 21 October 2009.
2 „BP Statistical Review of  World Energy”, June 2009.
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osiemdziesiątych udział tego surowca w bilansie energetycznym Chin wynosił 75%. 
W tym czasie ropa naftowa pokrywała około 12%, drewno i nawóz suszony 10%, 
energia wodna 2%, a gaz ziemny 1% zapotrzebowania na energię3. W ostatnich la-
tach te proporcje nie uległy wyraźnym przeobrażeniom, niemniej zmiany powinny 
być zauważalne już w przeciągu kolejnych dwóch dekad. 

Zasoby chińskiej ropy naftowej pozostają na zdecydowanie niewystarczającym 
poziomie, z uwagi na systematycznie rosnącą konsumpcję tego surowca. W ciągu 
dekady wzrosła ona niemal dwukrotnie. W 1998 roku wynosiła 4228 tysięcy baryłek 
dziennie (w całym 1998 roku 197 mln ton), podczas gdy dekadę później już 7999 
tysięcy baryłek (375,7 mln ton). Tylko w 2008 roku odnotowano wzrost o 3,3% 
w stosunku do roku poprzedniego. Chiny lokują się na drugiej pozycji w gronie 
największych konsumentów ropy na świecie (9,6% światowej konsumpcji), ustępu-
jąc tylko Stanom Zjednoczonym (22,5%). Obecna proporcjonalnie niska produkcja 
w stosunku do skali spożycia nie sprzyja rozwiązaniu w najbliższym czasie tego pro-
blemu. Świadczy o tym fakt, że w analogicznym okresie produkcja surowca odnoto-
wała tylko niewielki wzrost z poziomu 3212 tysięcy baryłek dziennie (160,2 mln ton 
w 1998 roku) do 3795 tysięcy baryłek dziennie (189,7 mln ton w 2008 roku)4. 

Prognozy Chińskiej Akademii Nauk Społecznych przewidują, że konsumpcja 
ropy będzie w ciągu następnych lat systematycznie wzrastać. W 2006 roku oscy-
lowała ona na poziomie 346,6 mln ton, w 2010 roku ma wynieść już 407 mln ton, 
a w 2020 roku – 563 mln ton. Oznacza to, że spożycie będzie wzrastać w okresie 
2006–2010 w tempie 4,5%, a w ciągu następnej dekady w tempie 3,3%. Te wyniki 
pokazują, że do 2020 roku spożycie wzrośnie aż o 62,5% w porównaniu z 2006 
rokiem5. Do podobnych wniosków w swoich wyliczeniach doszło Chińskie Stowa-
rzyszenie Przemysłu Naftowego i Chemicznego, które w grudniu 2007 roku poda-
ło, że krajowe zapotrzebowanie na paliwa węglowodorowe rośnie w tempie 7,4% 
rocznie. Wedle przedstawionych prognoz długoterminowych w 2020 roku popyt 
wewnętrzny na ropę w Państwie Środka będzie aż w 60% zaspokajany poprzez 
import z zagranicy6. 

Chiny nie zamierzają w najbliższej przyszłości znacząco zwiększać wydobycia. 
Plany podniesienia rocznej produkcji węgla do poziomu 3,3 mln ton (wzrost o 30% 
w porównaniu z 2007 rokiem) i ropy do poziomu 200 mln ton w 2015 roku (wzrost 
o 7%), jak również podwojenie dotychczasowego wydobycia gazu, którego roczna 
produkcja ma wynieść 160 mld m³ w 2015 roku, nie poprawią znacząco tej nie-

3 A. Maryański, A. Halimarski, Geografia ekonomiczna Azji Wschodniej, Warszawa 1989, s. 66. 
4 „BP Statistical Review of  World Energy”, June 2009.
5 China’s oil consumption to hit 563M tons in 2020, „Xinhua”, 8 April 2008, http://www.chinata-

iwan.org.
6 Chiny: Wydobycie ropy rośnie o 1,5 proc., ale import jeszcze szybciej, „Puls Biznesu”, 20.12.2007.
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korzystnej sytuacji7. Nic więc dziwnego, że pojawiają się w tej przestrzeni nowe 
pomysły. Przejawem tego są choćby decyzje Pekinu związane z coraz większymi 
inwestycjami w sektor energetyczny, w tym również w alternatywne źródła energii, 
tj. elektrownie atomowe czy wiatrowe. Plany Pekinu zmierzają do wykorzystywania 
w szerszym stopniu energii słonecznej i wiatrowej. Do 2020 roku 20% energii ma 
pochodzić ze źródeł odnawialnych8. 

Zwiększające się zapotrzebowanie na energię nie pozostało bez wpływu na 
funkcjonowanie rodzimego przemysłu naftowego. Dokonana w latach dziwięć-
dziesiątych reorganizacja w tym obszarze pozwoliła na wyodrębnienie się kilku 
wpływowych graczy. Na chińskim rynku paliwowym dominują obecnie trzy wielkie 
koncerny: China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petrochemical 
Corporation (Sinopec) oraz China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). 
Kwestiami związanymi z regulacjami prawnymi w sektorze paliwowym zajmuje się 
Państwowa Administracja Energetyczna (National Energy Administration), funk-
cjonująca w ramach Komisji ds. Rozwoju Narodowego i Reform, podlegającej bez-
pośrednio Radzie Państwowej. 

Przeważająca większość chińskiego wydobycia ropy naftowej koncentruje się 
w pasie północno-wschodniego wybrzeża oraz na terytorium prowincji Xinjiang 
na zachodzie kraju. Jedna czwarta produkcji jest zlokalizowana w kontrolowanym 
przez CNPC Daqing, w prowincji Heilongjiang. Eksploatacja tamtejszych złóż roz-
poczęła się w 1963 roku. Do początku lat dziewięćdziesiątych z tego źródła pocho-
dziła połowa wydobywanej ropy w Państwie Środka. Drugim istotnym miejscem 
produkcyjnym, administrowanym przez Sinopec, pozostają pola naftowe w Shengli, 
na północy prowincji Shandong, w okolicach delty Rzeki Żółtej. Wydobycie w tym 
obszarze zainicjowano rok przed uruchomieniem eksploatacji złóż w Daqing. Zna-
czące złoża znajdują się również w szelfach kontynentalnych wzdłuż wschodnich 
wybrzeży Chin, głównie w rejonie Zatoki Bohai na Morzu Południowochińskim. 
W tym obszarze aktywnie działa trzeci gigant naftowy – CNOOC.

Wspomniane wyżej trzy koncerny, obok działań na gruncie wewnętrznym, wy-
kazują dużą aktywność poza swoimi granicami. Przykładem może być China Natio-
nal Petroleum Corporation, który do końca 2008 roku rozszerzył swoją działalność 
aż na 29 krajów, gdzie realizował 75 projektów współpracy, w tym także w pięciu 
strefach współpracy tworzonych w Azji Centralnej, Afryce, Ameryce Południowej, 
na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku9. We wrześniu 2009 roku 
CNPC otrzymał od Chińskiego Banku Rozwoju pożyczkę w wysokości 30 mld 
USD dla realizacji planów sfinansowania projektów zagranicznych w tym roku10. 

7 China Plans to Double Natural Gas Output by 2015, „Xinhua, Beijing Review”, 8 January 2009.
8 China eyes 20% renewable energy by 2020, „China Daily”, 10 June 2009.
9 CNPC expands oil and gas business to 29 countries, „Xinhua, China Daily”, 25 January 2009.
10 Wan Zhihong, CNPC gets $30b to fund acquisitions, „China Daily”, 10 September 2009.
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Z raportu Międzynarodowej Agencji ds. Energii (EIA), organu doradczego 
OECD, wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat Chiny mogą stać się najwięk-
szym konsumentem energii na świecie, wyprzedzając USA. Do 2030 roku popyt 
na ropę może zwiększyć się ponad dwukrotnie i wynieść 16,5 mln baryłek dzien-
nie. W ciągu najbliższego ćwierćwiecza Chiny wraz z Indiami mają wnieść niemal 
połowę z ocenianego na 55% wzrostu światowego popytu na energię. Autorzy 
raportu stwierdzili, że głównym źródłem energii pozostaną surowce kopalniane, 
które w większości zaspokoją dodatkowy popyt. Najważniejszym surowcem ener-
getycznym nadal będzie ropa naftowa, ale przewiduje się także wzrost popytu na 
węgiel. Na podstawie prognoz EIA można wnioskować, że Chiny wespół z India-
mi, aktualnie użytkujące razem 45%, będą wchłaniać 80% dodatkowej produkcji 
tego surowca w 2030 roku11. 

Chiny od początku lat dziewięćdziesiątych regularnie zwiększają swój udział 
w zakresie konsumpcji światowej energii. Państwowe Biuro Statystyczne podało, 
że Państwo Środka w ciągu ostatnich trzech dekad rozwijało się w średniorocz-
nym tempie 9,8%. W analogicznym okresie konsumpcja energii wzrastała średnio 
o 5,2% rocznie12. To sprawia, że priorytetem ofensywy dyplomatycznej Chin staje 
się stworzenie szerokiego mechanizmu dywersyfikacji dostaw surowcowych w celu 
zapewnienia długookresowego bezpieczeństwa energetycznego. Działania w po-
szczególnych częściach świata wyraźnie potwierdzają obrany kierunek.

Tab. 1. Główne źródła dostaw ropy do Chin w 2008 roku (w tys. baryłek dziennie)

Arabia Saudyjska 725
Angola 596
Iran 425
Oman 291
Rosja 232
Sudan 209
Wenezuela 121
Kuwejt 118
Kazachstan 113
Zjednoczone Emiraty Arabskie 91
Pozostałe kraje 646

Źródło: FACTS Global Energy, za: Energy Information Administration.

Połowa importowanej przez Chiny ropy naftowej pochodzi z obszaru Bliskiego 
Wschodu. Liderem wśród zagranicznych dostawców pozostaje Arabia Saudyjska, 
największy obecnie producent i eksporter ropy na świecie. Wartość wzajemnych 
obrotów handlowych wyniosła 41,8 mld USD w 2008 roku, co sprawiło, że Arabia 

11 EIA: niedobór ropy może dać o sobie znać już w 2015 r., „Puls Biznesu”, 8.11.2007.
12 Coal consumption is slashed, „Xinhua, China Daily”, 10 October 2009.
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Saudyjska pozostaje również głównym partnerem Chin w Azji Zachodniej i Pół-
nocnej Afryce13. Sektor naftowy jest jednak najważniejszym obszarem zaintereso-
wań Pekinu. Z uwagi, że import ropy z Arabii Saudyjskiej wykazuje stałą tendencję 
wzrostową, takie podejście nie dziwi. W 2007 roku Chiny importowały 527 tysięcy 
baryłek dziennie, ale dzięki osiągniętemu w czerwcu 2008 roku porozumieniu po-
między Sinopec a Saudi Aramco w 2010 roku ten pułap zwiększy się do miliona 
baryłek dziennie, a w 2015 roku podwoi się stan z chwili obecnej do poziomu 1,5 
mln baryłek dziennie14. Współpraca z Arabią Saudyjską obejmuje szeroki katalog 
usług, o czym świadczą inwestycje saudyjskie dokonywane w chińskim sektorze 
naftowym. W ostatnich latach największą z nich jest budowa rafinerii w Qingdao, 
która będzie zajmowała się przerobem saudyjskiej ropy. To jednak nie jedyne przed-
sięwzięcie realizowane w Państwie Środka wspólnie z Saudyjczykami.

Mocną pozycję wśród bliskowschodnich eksporterów ropy do Chin utrzymują 
również Iran i Irak. Teheran od lat zabiega o przychylność Pekinu w kontekście po-
tencjalnych inwestycji w tamtejszy sektor naftowy. Ze względu na ograniczoną dzia-
łalność zachodnich przedsiębiorstw wydobywczych bez udziału koncernów chiń-
skich niemożliwe wydaje się zwiększenie wydobycia ropy i gazu z obecnego pozio-
mu. Warto odnotować, że już pod koniec października 2004 roku została podpisana 
umowa wstępna na sumę 70 mld USD pomiędzy Chinami a Iranem, dotycząca ropy 
i gazu ziemnego. W grudniu 2007 roku Sinopec podpisał porozumienie o wartości 
2 mld USD w sprawie rozwoju naftowych złóż Yavadaran. Zgodnie z ustaleniami 
z tych złóż ma być wydobywanych przez pierwsze cztery lata 85 tysięcy baryłek 
dziennie, a przez kolejne trzy 100 tysięcy baryłek dziennie15. W połowie stycznia 
2009 roku doszło do podpisania wartego 1,76 mld USD porozumienia pomiędzy 
CNPC a irańskim National Iranian Oil Company (NIOC) w sprawie rozwoju pola 
naftowego w północnym Azadeganie w prowincji Khuzestan w zachodniej części 
Iranu. Szacunki mówią o zasobach tamtejszego pola na poziomie 6 mld baryłek 
ropy, co daje możliwość wydobywania nawet 75 tysięcy baryłek dziennie przez 25 
lat16. Dodatkowym elementem współpracy pozostają zainicjowane we wrześniu 2009 
roku przez chińskie firmy dostawy paliw do Iranu, które skutecznie wykorzystały 
w tej przestrzeni pośredników. To sprawia, że obecnie właśnie Chiny pokrywają 
około jednej trzeciej irańskiego importu. Stany Zjednoczone już wcześniej podjęły 
kroki zmierzające do odcięcia dostaw paliwowych do Iranu, by powstrzymać jego 

13 Chinese, Saudi Arabian leaders pledge to deepen ties, jointly tackle financial crisis, „Xinhua”, 11 Febru-
ary 2009.

14 J. Sfakianakis, China: A powerful new trading partner, „Arab News”, 10 February 2009, http://
archivearabnews.com.

15 Wang Ying, D. Sethuraman, China, Iran Sign $2 Billion Oil Production Agreement, 10 December 
2007, http://www.bloomberg.com.

16 Xiao Wan, CNPC to develop Azadegan oilfield, „China Daily”, 16 January 2009.
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ambicje nuklearne. Zdaniem szefa działu badań rynków surowcowych JPMorgan, 
Lawrence’a Eaglesa, z azjatyckiego rynku poprzez pośredników do Iranu dociera 
dziennie około 30–40 tysięcy baryłek chińskiej ropy. Całkowity import Iranu jest 
tylko trzykrotnie wyższy (stanowi około 120 tysięcy baryłek dziennie). Chińskie 
koncerny Sinopec oraz CNPC podpisały jednocześnie kontrakt o wartości 4 mld 
USD w sprawie modernizacji i zwiększenia wydobycia ze starych irańskich szybów 
naftowych17. 

Innym przykładem ożywionych działań Pekinu w regionie pozostaje Irak. Pod 
koniec sierpnia 2008 roku Chiny zawarły z tym krajem kontrakt wart 3 mld USD 
na eksploatację irackich złóż naftowych. Umowa przewiduje udział chińskiego kon-
cernu CNPC w zakresie rozbudowy oraz eksploatacji pola naftowego w al-Ahdab 
w prowincji Wasit we wschodniej części Iraku. Wydobycie ma zostać zwiększone 
w tym obszarze do 110 tysięcy baryłek dziennie. Kontrakt został zawarty na dwa-
dzieścia lat od momentu zainicjowania eksploatacji surowca, która ma rozpocząć 
się za trzy lata. Warto nadmienić, że już w 1997 roku doszło do zawarcia wartego 
1,2 mld USD kontraktu CNPC z Irakiem na eksploatację tamtejszych złóż ropy. 
Tamta umowa została jednak zawieszona w 2003 roku po rozpoczęciu interwencji 
amerykańskiej w Iraku18. 

Na Bliskim Wschodzie Pekin realizuje również inne projekty. W grudniu 2008 
roku CNPC osiągnął porozumienie w sprawie budowy linii przesyłowej w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich. Koszt operacji wynoszący 3,29 mld USD czyni z tej 
inwestycji największą spośród innych realizowanych przez CNPC poza granicami 
Chin. Rurociąg, którego ukończenie planuje się na 2010 rok, ma liczyć 400 km dłu-
gości i przebiegać z pól naftowych w zachodniej części kraju do portu Fujairah19. 
Z kolei we wrześniu 2009 roku przedsiębiorstwo CNOOC Middle East uzgodniło 
z katarskim Qatar Petroleum warunki dotyczące wykonania czynności eksploracyj-
nych w pasie przybrzeżnym Kataru20. 

Drugim ważnym kierunkiem chińskiej ekspansji jest kontynent afrykański, dzię-
ki któremu Pekin zaspokaja około 30% swojego zapotrzebowania na ropę. Przy-
stępując do ofensywy dyplomatycznej na tym obszarze, władze chińskie nawiązują 
do polityki uprawianej jeszcze w okresie maoistowskim, kiedy podejmowano próby 
przeciwdziałania wpływom amerykańskim oraz byłych państw kolonialnych, głów-
nie francuskim. Opieranie prowadzonej polityki zagranicznej względem tego kon-
tynentu na resentymentach przeszłości okazuje się bardzo skuteczne, zważywszy na 

17 J. Blas, C. Hoyos, D. Dombey, Chinese companies supply Iran with petrol, „Financial Times”, 23 
September 2009.

18 Iraq signs oil service deal with China, „Taipei Times”, 29 August 2008.
19 Wan Zhihong, CNPC to build pipeline in UAE, „China Daily”, 3 December 2008. 
20 Chinese oil company inks deal with Qatar to explore offshore block, „Xinhua, China Daily”, 2 Septem-

ber 2009.
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osiągane rezultaty. Po „otwarciu Chin” zainicjowanym przez Deng Xiaopinga pod 
koniec lat siedemdziesiątych pojawiły się pierwsze symptomy zmiany nastawienia 
względem Czarnego Lądu. Ideologia zeszła wyraźnie na dalszy plan. Zaczęto rozwi-
jać kontakty handlowe, które początkowo miały jednak charakter dosyć ograniczo-
ny. Jeśli chodzi o politykę pozyskiwania surowców zagranicznych w latach dziewięć-
dziesiątych, głównie gazu oraz ropy, nadal koncentrowano się przede wszystkim na 
krajach Bliskiego Wschodu. Niestabilność tego rejonu wymuszała jednak koniecz-
ność zainteresowania się alternatywnymi rynkami. Celem stał się kontynent afrykań-
ski, na którym w krótkim okresie zastępowano wpływy amerykańskie i europejskie. 
W 1996 roku prezydent Chin Jiang Zemin gościł w sześciu krajach Afryki, co zaowo-
cowało podpisaniem kilkudziesięciu umów gospodarczych z tamtejszymi rządami. 
Nowe otwarcie nastąpiło na początku obecnego stulecia. Stopniowe zacieśnianie 
współpracy gospodarczej doprowadziło do zorganizowania pierwszej konferencji 
ministerialnej Chińsko-Afrykańskiego Forum Współpracy (The Forum on China- 
-Africa Cooperation – FOCAC) w październiku 2000 roku w Pekinie. Głównymi 
założeniami powstałego Forum miało być rozwijanie dialogu i stworzenie nowych 
mechanizmów współpracy pomiędzy rozwijającymi się krajami. W czasie trzeciego 
Chińsko-Afrykańskiego Forum Współpracy, które odbyło się jesienią 2006 roku 
w Pekinie, przyjęto Plan działania z Pekinu na lata 2007–2009, który określił cele 
do realizacji w perspektywie najbliższych trzech lat. W szczególności mówił o dwu-
krotnym zwiększeniu dotychczasowej pomocy dla krajów afrykańskich, dodatkowo 
udzieleniu im 3 mld USD w uprzywilejowanych pożyczkach oraz 2 mld USD w kre-
dytach eksportowych, utworzeniu specjalnego funduszu w wysokości 5 mld USD 
dla wspierania chińskich przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną 
na tym kontynencie, umorzeniu części zadłużenia krajów najbiedniejszych, a także 
stworzeniu kilku stref  ekonomicznych w Afryce21. O intensywności zaangażowania 
Pekinu na Czarnym Lądzie świadczy gwałtownie rosnąca wielkość obrotów handlo-
wych. W 2008 roku osiągnęła pułap 107 mld USD22. Dla porównania w 2000 roku 
były one ponad dziesięciokrotnie mniejsze. Nie ulega jednak wątpliwości, że Afryka 
stanowi przede wszystkim doskonałe zaplecze surowcowe nie tylko dla Chin, ale 
również innych wielkich graczy. Świadczy o tym fakt, że najszybciej rozwijające się 
dzisiaj kraje afrykańskie to przede wszystkim eksporterzy ropy naftowej (między 
innymi Angola, Libia, Mauritius, Republika Konga, Sudan) lub kraje z dużą ilością 
surowców naturalnych (Demokratyczna Republika Konga oraz Mozambik)23. 

21 Declaration of  the Beijing Summit Of  the Forum on China-Africa Cooperation, Ministry of  Foreign 
Affairs of  the People’s Republic of  China, 16 November 2006, http://english.focacsummit.org.

22 China-Africa trade up 45% In 2008 to $107 bln, „Xinhua, People’s Daily”, 10 February 2009.
23 Economic Report on Africa 2007. Accelerating Africa’s Development through Diversification, Economic 

Commission for Africa 2001, Addis Abeba, Ethiopia.
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Wśród największych światowych dostawców ropy do Chin sytuuje się Angola, 
która rywalizuje o palmę pierwszeństwa z Arabią Saudyjską. Angola jest dzisiaj rów-
nież największym partnerem gospodarczym Pekinu w Afryce. W 2008 roku wartość 
wzajemnych obrotów handlowych osiągnęła rekordowy pułap 25,3 mld USD. Pekin 
podkreśla zaangażowanie w różnego rodzaju formy pomocowe dla Angoli, o czym 
ma świadczyć wiele przedsięwzięć. Wśród nich znajduje się realizacja postanowień 
nakreślonych w czasie pekińskiego szczytu Chińsko-Afrykańskiego Forum Współ-
pracy z 2006 roku, związanych z umorzeniem kilkudziesięciomilionowych długów 
oraz zwolnieniem kilkuset produktów z podatku importowego24. 

Nie tylko Angola stanowi pożądany kierunek chińskiej ekspansji. Na początku 
2004 roku konsorcjum Total Gabon podpisało z chińskim Sinopec porozumienie 
umożliwiające sprzedaż ropy do Chin. W tym samym roku chiński wiceprezydent 
Zeng Qinghong odwiedził Tunezję, Togo, Benin oraz RPA, gdzie podpisano umo-
wy na realizację licznych projektów inwestycyjnych. Na początku następnego roku 
Angola określiła sposób wykorzystania pożyczki 2 mld USD uzyskanej od władz 
chińskich na restrukturyzacje infrastrukturalne. W lipcu 2005 roku Chiny i Nigeria 
podpisały kontrakt wart 800 mln USD dotyczący sprzedaży ropy pomiędzy Petro-
china International oraz Nigeria National Petroleum Corporation (NNPC). Wyso-
kość dostarczanej ropy do Chin określono na poziomie 30 tysięcy baryłek dziennie. 
W styczniu 2006 roku CNOOC dokonał swojej największej inwestycji w Afryce, 
lokując 2,3 mld USD w nigeryjskich obszarach zasobnych w ropę naftową i gaz 
ziemny25. Największe kontrowersje wiążą się jednak z przedstawionymi pod koniec 
września 2009 roku doniesieniami „Financial Times”, dotyczącymi planów nabycia 
przez CNOOC 6 mld baryłek nigeryjskiej ropy (około  udowodnionych rezerw 
Nigerii). Szacunki mówią o umowie wartej co najmniej 30 mld USD. Sukces w tym 
obszarze może wywindować chiński koncern do grona ścisłej czołówki, do której 
należą takie firmy, jak Shell, Chevron, Total, Exxon Mobil, kontrolujące 23 pola 
w tym regionie26. Chińska inicjatywa budzi jednak ogromne zastrzeżenia w samej 
Nigerii. Rebelianci z Ruchu na Rzecz Wyzwolenia Delty Nigru, powołując się na 
przykłady działalności chińskich koncernów w innych krajach afrykańskich, jedno-
znacznie ocenili możliwe ich wejście w nigeryjski przemysł naftowy jako mogące 
nieść ze sobą katastrofalne skutki dla tamtejszych społeczności. Z takimi głosa-
mi należy się liczyć, gdyż trzecia część nigeryjskich mocy produkcyjnych jest stale 
paraliżowana przez ataki rebeliantów. Wysadzanie rurociągów, porwania pracowni-
ków pracujących przy ich obsłudze, jak również nielegalny handel kradzioną ropą 
pozostają największą bolączką miejscowych władz. Jednocześnie stosowana przez 

24 Angola becomes China’s largest African trade partner, „People’s Daily”, 20 January 2009.
25 China-Africa trade links, „China Daily”, 29 January 2007.
26 T. Burgis, Chinese seek huge stake in Nigeria oil, „Financial Times”, 29 September 2009.
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chińskie koncerny naftowe praktyka przywożenia własnych pracowników stanowi 
dodatkowy czynnik pogłębiający napięcia27. W kwietniu 2006 roku algierskie wła-
dze przyznały konsorcjom z Japonii i Chin kontrakt szacowany na 7 mld USD na 
budowę autostrady z Tunezji do Maroka, liczącej 1300 km. W tym samym mie-
siącu Hu Jintao podpisał porozumienie z władzami kenijskimi, które umożliwiło 
CNOOP prowadzenie badań w części północnej i południowej tego kraju. Niemal 
w tym samym czasie udzielono Nigerii pożyczki w wysokości 4 mld USD, zawiera-
jącej subwencje na wspólne przedsięwzięcia gospodarcze i technologiczne, a także 
przeciwdziałanie malarii. W listopadzie 2006 roku Chiny podpisały z Afryką poro-
zumienia o łącznej wartości 1,9 mld USD28. We wrześniu 2007 roku ChRL podję-
ła jedną z największych operacji finansowych w Afryce, podpisując porozumienie 
z rządem Demokratycznej Republiki Konga na udzielenie 5 mld USD pożyczki 
na budowę tamtejszej infrastruktury transportowej oraz na restrukturyzację sek-
tora górniczego. Większą część tej sumy, około 3 mld USD, pochłoną inwestycje 
infrastrukturalne. Wśród nich znajdzie się budowa liczącej 3400 km drogi łączącej 
miasto Kisangani w północno-wschodniej części kraju z Kasumbalesą na południu 
przy granicy z Zambią. Powstanie również linia kolejowa o długości 3200 km, łą-
cząca zagłębie górnicze z portem Matadi. Powstanie również 31 szpitali, 145 ośrod-
ków zdrowia oraz 2 uniwersytety. Pozostała część pożyczki zostanie zainwestowana 
w sektor górniczy. Zdaniem kongijskiego ministra infrastruktury, robót publicznych 
i odbudowy Pierre Lumbi Okongo porozumienie gwarantuje spłatę pożyczki po-
przez udzielenie Chinom koncesji górniczych, a także prawa do pobierania opłat na 
autostradach i liniach kolejowych, które mają powstać w przyszłości29. Innym przy-
kładem jest Gwinea. Wspierany przez wojsko tamtejszy rząd do końca 2009 roku 
powinien osiągnąć porozumienie z chińskim funduszem w sprawie realizacji wielu 
projektów infrastrukturalnych i surowcowych. Wedle relacji ministra ds. surowców 
Mohammeda Thiama przewidywana wartość umów może osiągnąć wartość nawet 
7 mld USD. Gwinea pozostaje niezwykle pożądanym partnerem dla Pekinu z uwagi 
na znajdujące się tam największe na świecie złoża boksytu, złota, diamentów, uranu 
oraz żelaza. Dodatkowo pojawia się szansa komercyjnego wykorzystania nowo od-
krytych złóż ropy w pobliżu granicy z Sierra Leone30. 

W bliskim sąsiedztwie Chin ważnym partnerem energetycznym pozostaje Rosja. 
Kraj ten w dużej mierze jest uzależniony od dostawców europejskich. Ogromny 
problem stanowi w dalszym ciągu brak rozbudowanej infrastruktury przesyłowej 
na wschodnich rubieżach kraju, co uniemożliwia wejście w krótkim okresie na 

27 T. Burgis, Nigerian militants oppose China’s oil plans, „Financial Times”, 30 September 2009.
28 China-Africa trade links...
29 Chiny pożyczą Kongo 5 mld USD na inwestycje w infrastrukturę, „Puls Biznesu”, 18.09.2007.
30 T. Burgis, L. Wallis, W. Wallis, China in push for resources in Guinea, „Financial Times”, 11 Octo-

ber 2009.
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rynki Azji Wschodniej. Największe inwestycje znajdują się dopiero we wstępnej 
fazie realizacji. Pod koniec października 2008 roku koncerny CNPC i Transnieft, 
w obecności premierów obydwóch krajów, Władimira Putina i Wen Jiabao, podpi-
sały w Moskwie porozumienie w sprawie budowy 67-kilometrowego odgałęzienia 
od ropociągu Syberia-Pacyfik, biegnącego ze Skoworodino (w obwodzie amurskim) 
do Daqing. Ta inwestycja stanowi niewielki fragment ogromnego projektu doty-
czącego budowy liczącego ponad 4 tysiące km rurociągu Syberia–Ocean Spokojny, 
prowadzącego z Tajszent, w okolicach Irkucka, do portu Nachodka, niedaleko Wła-
dywostoku, nad Morzem Japońskim. Właśnie w Nachodce ma powstać terminal pa-
liwowy zdolny do obsługi tankowców o nośności 250–300 tysięcy ton. Ropociągiem 
o przepustowości 588 baryłek rocznie ma popłynąć ropa z Rosji na Daleki Wschód, 
do Chin, Japonii, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych31. W połowie lutego 
2009 roku, w czasie wizyty wicepremiera Igora Sieczina w Pekinie, doszło do pod-
pisania pomiędzy Chinami a Rosją umowy kredytowej na dostawy ropy do Państwa 
Środka. W ramach porozumienia podpisanego z China Development Bank dwa ro-
syjskie koncerny naftowe, Rosnieft oraz Transnieft, otrzymają kredyty w wysokości 
odpowiednio 10 i 15 mld USD w zamian za długookresowe dostawy ropy do Chin. 
Po powrocie z Pekinu Sieczin przekazał do wiadomości publicznej informację, że 
Rosja zobowiązała się dostarczać do Chin 300 mln ton ropy w okresie dwudziestu 
lat, do 2030 roku32. Zgodnie z planem w październiku 2010 roku ma zakończyć się 
budowa rurociągu. Warto nadmienić, że już w połowie maja 2009 roku Chińczycy 
rozpoczęli budowę rurociągu o długości około 900 km, który połączy nadgraniczne 
miasto Mohe z Daqingiem. Dzięki tej inwestycji uzyskają oni możliwość zaopatry-
wania północno-wschodnich części kraju w rosyjską ropę. 

Pekin aktywnie angażuje się także na innych frontach, szczególnie w Azji Central-
nej i Ameryce Łacińskiej. Świadczy o tym wielkość zawartych uzgodnień dotyczą-
cych współpracy energetycznej. Od 2008 roku do Chin ruszyły dostawy ropy z Rosji 
przez Kazachstan. Wedle szacunków rocznie będzie tłoczone 5 mln m³ ropy (36,7 
mln baryłek)33. W sierpniu 2007 roku Chiny zawarły porozumienie z Kazachstanem 
na budowę rurociągów, które będą dostarczać gaz i ropę z terenów Morza Kaspij-
skiego. Rok wcześniej zakończono prace związane z budową nitki rurociągu łączą-
cego pola naftowe w centrum Kazachstanu, będącego własnością chińskiego CNPC 
z prowincją Xinjiang. To nie jedyna inwestycja CNPC w tym kraju. Chiński koncern 
stara się o uzyskanie dostępu do kolejnych pól naftowych34. Dnia 17 kwietnia 2009 
roku Pekin przekazał informację, że największy chiński koncern paliwowy CNPC 
udzieli kazachskiemu państwowemu monopoliście KazMunaiGas pożyczki w wyso-

31 Chiny i Rosja zbudują ropociąg Syberia–Pacyfik, „Puls Biznesu”, 28.10.2008.
32 C. Belton, China lends Russia $25bn for 25 years of  oil, „Financial Times”, 17 February 2009.
33 Ropa popłynie do Chin w 2008 r., „Puls Biznesu”, 27.11.2007. 
34 Kazachstan zbuduje rurociąg do Chin, nie do UE, „Gazeta Wyborcza”, 20.08.2007.
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kości 5 mld USD. Fundusze te pozwolą na wspólne nabycie pakietu więk szoś cio we-
go innego przedsiębiorstwa – MangistauMunaiGas. Już w styczniu KazMunaiGas 
osiągnął porozumienie w sprawie nabycia 52% akcji MangistauMunaiGas35. 

Innym przejawem aktywności chińskich koncernów w Azji Centralnej było 
podpisane w listopadzie 2008 roku porozumienie pomiędzy CNPC a uzbeckim 
państwowym przedsiębiorstwem paliwowym, dotyczące wspólnych działań na 
rzecz rozwoju pól naftowych w Uzbekistanie. Rezerwy obszarów, o których mowa 
w kontrakcie, mogą zawierać ponad 30 mln ton ropy. Szacuje się, że możliwości wy-
dobywcze osiągną pułap dwóch mln ton rocznie36. Działania chińskich koncernów 
paliwowych pokazują dobitnie, że pozyskiwanie ropy i gazu z Azji Centralnej stano-
wi istotny element w tej układance. Jednocześnie rysująca się sposobność sięgnięcia 
po tańsze surowce z tego obszaru niewątpliwie stanowi istotny instrument nacisku 
na Rosjan. 

W Ameryce Łacińskiej na głównego partnera energetycznego Chin wyrasta 
w ostatnich latach Wenezuela. Podczas wizyty prezydenta tego kraju Hugo Cha-
veza w Pekinie, w drugiej połowie 2008 roku doszło do zawarcia kilkunastu poro-
zumień dotyczących energetyki. Na podstawie osiągniętych uzgodnień – zgodnie 
z oświadczeniem wenezuelskiego ministra energetyki i ropy naftowej Rafaela Ra-
mireza – w 2009 roku do Chin dziennie będzie docierać 500 tysięcy baryłek ropy 
(przy dotychczasowych 364 tysiącach). Wenezuela zaspokaja obecnie 4% chińskiego 
zapotrzebowania na ropę. Zwiększenie limitu dostaw pozwoli pokrywać 5% chiń-
skiego importu ropy. Warto nadmienić, że przy okazji wizyty Chaveza doszło do 
uzgodnień w sprawie zwiększenia założonych dwa lata wcześniej wspólnych limi-
tów inwestycyjnych z 6 do 12 mld USD37. 

O wzrastającej roli Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Pekinu świad-
czy systematycznie rosnąca wymiana handlowa. W 2008 roku osiągnęła ona pu-
łap 143,4 mld USD, co w zestawieniu rocznym oznaczało wzrost o blisko 40%38. 
Nowe otwarcie w kontekście polityki surowcowej zaznacza się w relacjach Chin 
z Brazylią. Potwierdziły to wydarzenia z 19 maja 2009 roku, kiedy ChRL wyraziła 
zgodę na udzielenie przez China Development Bank pożyczki w wysokości 10 mld 
USD brazylijskiej firmie naftowej Petrobas, w zamian za gwarantowane dostawy 
200 tysięcy baryłek ropy dziennie w okresie dziesięciu lat firmie Sinopec. Oby-
dwie firmy naftowe podpisały jednocześnie list intencyjny dotyczący wspólnych 

35 China’s largest oil producer to lend $5 bln to Kazakhstan for oil assets, „Xinhua”, 17 April 2009. 
36 Wan Zhihong, CNPC to tap oilfield in Uzbekistan, „China Daily”, 21 October 2008.
37 Chiny i Wenezuela zwiększają współpracę energetyczną, „Puls Biznesu”, 24.09.2008.
38 Z czterema państwami regionu wzajemna wymiana handlowa przekroczyła sumę 10 mld 

USD. Na czele wyraźnie sytuowała się Brazylia – 48,5 mld USD, na dalszych pozycjach Meksyk 
– 17,56 mld USD, Chile – 17,5 mld USD oraz Argentyna – 14,4 mld USD. Growth rate of  China’s 
trade with Latin America and Caribbean decreased in 2008, „People’s Daily”, 4 March 2009.
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poszukiwań ropy naftowej oraz współpracy w przemyśle petrochemicznym39. War-
to podkreślić, że w 2007 roku Brazylia dokonała spektakularnych odkryć nowych 
pokładów ropy kilkaset kilometrów od wybrzeży kraju, co dodatkowo wzmacnia 
jej pozycję na rynku paliw. Udziałowcem w eksploatacji złóż ma być, obok prywat-
nych koncernów, przede wszystkim Petrobas, w którym państwo ma zagwaranto-
wanych ponad 50% udziałów. 

Najważniejszym partnerem energetycznym Chin w Ameryce Północnej pozo-
staje Kanada. Ostatnim dużym wydarzeniem było osiągnięte we wrześniu 2009 roku 
porozumienie pomiędzy Petrochina a Athabasca Oil Sands Corp (AOSC) w spra-
wie przejęcia 60% udziałów w projekcie kanadyjskiego przedsiębiorstwa MacKay 
River and Dover, dotyczącym roponośnych obszarów40. Na obszarze Ameryki 
Środkowej na uwagę zasługuje zawarte na okres dwudziestu pięciu lat porozumie-
nie pomiędzy CNPC a kostarykańskim Rafinadora Costarricense de Petroleo (Re-
cope) w sprawie utworzenia spółki joint venture, która zmodernizuje rafinerie Moin 
i pozwoli zwiększyć możliwości przetwórcze z obecnych 1,2 mln ton do 3 mln ton 
rocznie41. Warto nadmienić, że Chiny dopiero w 2007 roku nawiązały stosunki dy-
plomatyczne z Kostaryką. 

Bogate źródło surowców naturalnych stanowi także obszar Azji Południowo- 
-Wschodniej. W ciągu dekady, w okresie 1997–2006, import surowców z tego re-
gionu do Chin zwiększył się ponad dwukrotnie, z poziomu 3,3 mld USD do 7,4 
mld USD42. Rosnący popyt na surowce wyraźnie przejawia się w dążeniach Chin do 
eksploatacji złóż zlokalizowanych pod dnem Morza Południowochińskiego. Szcze-
gólnie interesujący jest tu przypadek Wysp Spratley oraz Wysp Paracleskich. Tereny 
te od lat budzą ogromne zainteresowanie z uwagi na znajdujące się tam bogate 
złoża ropy i gazu. Jednocześnie należy podkreślić, że archipelagi tych wysp są umiej-
scowione w niezwykle korzystnym strategicznie obszarze, w samym centrum Morza 
Południowochińskiego, na trasie transportowej wiodącej przez Cieśninę Malakka 
w kierunku Cieśniny Tajwańskiej. 

Kluczową rolę w planach Pekinu w regionie Azji Południowo-Wschodniej od-
grywa Birma. Warto nadmienić, że w 2007 roku doszło w tym kraju do najwięk-
szych od dwudziestu lat protestów antyrządowych organizowanych przez buddyj-
skich mnichów oraz środowiska inteligenckie. W odpowiedzi doszło do siłowego 
stłumienia demonstracji. Stany Zjednoczone oraz kraje Unii Europejskiej ostro 
zareagowały, wprowadzając surowe sankcje skierowane przeciwko tamtejszym wła-
dzom. Wniosek o wprowadzenie sankcji przeciwko Birmie podniesiony na forum 

39 $10b loan-oil deal lubricates trade, „People’s Daily”, 20 May 2009.
40 Wan Zhihong, PetroChina in oil sands deal, „China Daily”, 2 September 2009.
41 CNPC to set up JV refinery in Costa Rica, „Xinhua, China Daily”, 19 November 2008. 
42 T. Lum, W.M. Morris, B. Vaughn, China’s „Soft Power” in Southeast Asia, CRS Report for Con-

gress, 4 January 2008, s. 12-13.
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Organizacji Narodów Zjednoczonych nie zyskał jednak aprobaty Chin i Rosji, które 
stwierdziły, że wydarzenia w Birmie nie niosą ze sobą zagrożenia dla międzynarodo-
wego pokoju. Stanowisko Pekinu należy rozpatrywać z szerszej perspektywy ogól-
nych założeń tamtejszej polityki zagranicznej. Chiny propagują politykę nieingeren-
cji w wewnętrzne sprawy drugiej strony, jak również politykę równego traktowania 
wszystkich aktorów w sferze międzynarodowej, niezależnie od potencjału, jakim 
oni dysponują. Takie hasła dają wyraźną odpowiedź na tezy mówiące o „chińskim 
zagrożeniu”. Nie ulega wątpliwości, że Chiny wytwarzają bardzo atrakcyjny model 
kontaktów z krajami Trzeciego Świata. Birma stanowi doskonały przykład prag-
matycznej strategii Pekinu wobec państw regionu. W 2008 roku Chiny rozpoczęły 
budowę linii przesyłowych ropy i gazu o długości 1200 mil, prowadzących z poło-
żonego na zachodzie Birmy Portu Kyaukpyu z okolic Zatoki Bengalskiej do Chin 
południowych. Na terytorium Państwa Środka rurociąg ma przecinać Kunming 
(Yunnan), Guizhou i prowadzić do Chongqingu. Wartość inwestycji jest szacowana 
na 10,5 mld USD. Warto zaznaczyć, że projekt przewiduje ponadto budowę linii 
kolejowej, połączenia drogowego, drogi wodnej oraz modernizację Portu Kyauk-
pyu. Chiny zawarły z rządzącą Birmą juntą wojskową porozumienie, które ma obo-
wiązywać przez 30 lat, na przesył gazu z wybrzeża tego kraju. Możliwe jest, że 
w przyszłości Chińczycy będą chcieli wykorzystać powstałe linie do importu gazu 
i ropy z rejonu Bliskiego Wschodu oraz Afryki, co pozwoliłoby uniezależnić się od 
dostaw statkami poruszającymi się przez Cieśninę Malakka, łączącą Ocean Indyjski 
z Morzem Południowochińskim43. Brak alternatyw powoduje, że w obecnych uwa-
runkowaniach przeważająca ilość transportowanej ropy na rynki dalekowschodnie 
trafia poprzez Cieśninę Malakka. Łatwo w tej sytuacji wyobrazić sobie konsekwen-
cje chwilowego choćby wstrzymania ruchu w tym obszarze.

Przypatrując się nieco bliżej chińskiej strategii energetycznej, można zauważyć, 
że charakteryzuje się ona chęcią wytworzenia sieci niezależnych od siebie źródeł 
surowcowych. Dywersyfikacja w tym względzie sprzyja budowie układu niezależ-
nego tylko od jednego źródła. Obserwując całokształt polityki zagranicznej ChRL, 
można zauważyć, że strategia pozyskiwania surowców energetycznych na świecie 
stała się główną osią w tej całości, determinując poczynania władz. Współpraca 
w dziedzinie energetyki jest wkomponowana w szersze spektrum zagadnień, co 
sprawia, że Chiny starają się wykształcić nowy mechanizm wzajemnego dialogu ze 
swoimi zagranicznymi partnerami, który obejmuje wiele form współpracy. Można 
zauważyć tworzenie różnego rodzaju funduszy pomocowych, rozbudowę systemu 
stypendialnego, szczególnie widocznych w Afryce, co powoduje, że Chiny zakłada-
ją działania długofalowe. Tylko w krajach afrykańskich Chiny stworzyły do dzisiaj 

43 China, Burma Sign Oil Pipeline Agreement, „The Irrawaddy”, 27 March 2009, http://www.irra-
waddy.org.
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kilkaset projektów pomocy. Chińskie przedsiębiorstwa inwestują w lokalne gałęzie 
przemysłu, strategiczne z punktu widzenia rynku, tj. przemysł wydobywczy, ener-
getyczny, finansowy, ubezpieczeniowy czy transportowy. Przykładem w tej materii 
może być ogłoszona 18 kwietnia 2009 roku, w czasie konferencji ekonomicznej 
Boao Forum for Asia na wyspie Hainan, deklaracja premiera Wen Jiabao, mówiąca 
o przeznaczeniu przez Chiny 10 mld USD na działania związane z promocją pro-
jektów infrastrukturalnych w Azji Południowo-Wschodniej44. Podobne rozwiązanie 
przyjęto w odniesieniu do Afryki. W czasie konferencji w Sharm El-Sheik w Egipcie 
8 listopada 2009 roku z ust chińskiego premiera padło zapewnienie o przekazaniu 
krajom afrykańskim preferencyjnych pożyczek w wysokości 10 mld USD w ciągu 
trzech najbliższych lat. Kwota ta ma pomóc Afryce w budowie zdolności finanso-
wej45. Ekspansja dyplomatyczna ChRL pokazuje, że strategia jest dostosowywana 
do konkretnego przypadku. Obserwowana różnorodność uniemożliwia dokonanie 
jednolitej i spójnej oceny tej działalności. Polityka Chin w wielu miejscach budzi 
zastrzeżenia ze strony zagranicznych partnerów z uwagi na wywoływanie zmian na 
lokalnych rynkach, prowadzących jednocześnie do stopniowego uzależnienia tam-
tejszych rządów.

Summary

chineSe oil procurement StrateGieS From ForeiGn marketS 

The article presents situation of  China with reference to her demand for oil as well as 
actions China undertakes to obtain this resource.

China belongs to main importers of  oil in the world. It is caused by the fact that within 
decade production of  vehicle has increased tenfold. Nowadays the Middle Kingdom places 
itself  on second position among the greatest consumers of  oil in the world (9,6% of  world 
consumption), being exceeded only by United States (22,5%). Due to that China is look-
ing for new sources of  oil outside. Half  of  oil imported by China comes from the Middle 
East. The second essential supplier is African continent, from where Beijing obtains 30% 
of  its demand for oil. Russia also is an important energetic partner. The article presents oil 
procurement strategies from mentioned foreign markets.

44 China to set up $10 bln fund to boost investment cooperation with ASEAN, „Xinhua”, 18 April 2009. 
45 L.A. Bagnetto, China pledges 10 billion dollars of  loans to Africa, RFI, http://www.rfi.fr.
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Chińskie elity polityczne w XX wieku (Kraków 2009), a także licznych artykułów nauko-
wych. W latach 2004–2005 przebywał w Uniwersytecie Fudan w Szanghaju. 

Maja Głuchowska-Wójcicka (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwer-
sytet Gdański) – prawnik, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Gdańskiego, wykładowca w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Humani-
stycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Specjalizuje się 
w prawie europejskim oraz międzynarodowym prawie publicznym. 

Joanna Grzybek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – doktor,  
adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
Prowadzi badania w zakresie chińskiego języka prawnego i prawniczego oraz języka 
biznesu. Jako członek Pracowni Legilingwistyki i Towarzystwa Tłumaczy Przysięg-
łych i Specjalistycznych TEPIS zajmuje się przekładem tekstów z zakresu prawa. 
W 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. Język prawa cywilnego w aspekcie trans-
latologicznym chińsko-polskim i polsko-chińskim. Ukończyła filologię w zakresie et no ling-
wis ty ki ze specjalnością w języku chińskim i niemieckim oraz Podyplomowe Stu-
dium Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poz na niu.

Michał Mikołaj Jaworski – magister, inżynier, absolwent Politechniki Warszaw-
skiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (aktualnie Mechatronika), specjalność 
Elektroniczna Aparatura Medyczna (1985). Dyrektor ds. strategii Microsoftu, 
od września 1994 roku pracownik tej firmy w Polsce. Brał udział w tworzeniu 
projektów Interkl@asa i „Internet dla Szkół”. Pracował nad stworzeniem Strategii 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Polski. Ekspert projektu Foresight 
„Polska 2020”. W latach 2002–2005 współpracował z Institute for Prospective 
Technological Studies w Sewilli, współtworząc dwa raporty na temat rozwoju spo-
łeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w Europie Wschodniej. 
Laureat nagrody Info Star (za rok 2008) w kategorii „Propagowanie informatyki”. 
Od 2001 roku jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. 
W kwietniu 2009 roku wybrany na wiceprezesa PIIT ds. rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 

Irena Kadulska (Uniwersytet Gdański) – profesor, historyk literatury polskiej epok 
dawnych i teatru XVIII stulecia, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, kie-
rownik Zakładu Historii Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej. Zainteresowania 
i prace naukowe koncentruje wokół problemów dramatu i teatru epoki oświecenia, 
ze szczególnym uwzględnieniem teatru szkolnego zakonu jezuitów, publikuje prace 
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z zakresu teorii i historii widowisk plenerowych, zjawisk kultury i działalności kobiet 
w XVIII stuleciu. Ważniejsze publikacje: Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII 
wieku (1983); Akademia Połocka – ośrodek kultury na Kresach 1812–1820 (2004); Preface 
to tracing the Polish Interest in China, „Chinese Journal of  European Languages and 
Cultures” vol. 5, Beijing 2009, s. 424-430 (współautor J. Włodarski).

Edward Kajdański – emerytowany inżynier, dyplomata, dziennikarz i pisarz; uro-
dzony w Harbinie w Chinach. Autor niezliczonej liczby publikacji na temat Azji 
i Chin, wielu książek, a pośród ostatnich: Michała Boyma „Opisanie świata” (2009) oraz 
Sekrety chińskiej medycyny. Medicus Sinicus Michała Boyma (2010). Urodzony w Harbinie 
w Chinach, gdzie spędził wiele lat życia i do których wielokortnie wracał.

Wojciech Kalinowski – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania obejmują prawo islamu i instytucji fi-
nansowych państw islamu, a także retorykę i językowe narzędzia perswazji. 

Joanna Kamień (Uniwersytet Gdański) – filolog polski; redaktor w Wydawnictwie 
Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji na temat kultury Dalekiego Wschodu. 

Aleksander Kosiński – dr hab., emerytowany profesor Akademii Marynarki Wo-
jennej w Gdyni, oficer dyplomowany (specjalność: sztuka operacyjna, techniki 
nawigacji), były dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Jego zainteresowania naukowe obejmują sztukę ope-
racyjną, metodykę prognozowania i technikę nawigacji, a także tematykę dotyczącą 
Chin. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji – podręczników, skryptów 
i opracowań o tematyce wojskowej. Urodzony w Harbinie w Chinach; attaché woj-
skowy w Pekinie w latach 1976–1980. 

Aleksandra Kosińska (Uniwersytet Gdański) – politolog, ekonomista, doktor nauk 
ekonomicznych, z-ca dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego,  
adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe to konflikty polityczne i mi-
litarne w byłej przestrzeni postradzieckiej i polityka wschodnia Unii Europejskiej. 

Antoni Kość (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) – SVD, 
ksiądz, prof. zw. dr hab. nauk prawnych; kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa 
na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1974–1994 przebywał w krajach Dalekiego 
Wschodu: w Japonii, Korei Południowej, Chinach, Hongkongu i Tajwanie. W latach 
1974–1976 studiował język japoński w Center for Japanese Studies w Kamakura 
k. Tokio; w latach 1976–1978 studiował prawo w języku japońskim w Sophia Uni-
versity w Tokio. W latach 1983–1988 pracował na stanowisku Professor of  Laws 
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w Nanzan University w Nagoya, prowadząc wykłady w języku japońskim z filozofii 
prawa i powszechnej historii prawa. W latach 1989–1991 studiował język koreański 
w Yonsei University w Seoulu. W latach 1991–1993 pracował na stanowisku Profes-
sor of  Laws w Seoul National University i w Sogang University w Seoulu. Zajmuje 
się przede wszystkim prawem chińskim, japońskim i koreańskim. Autor wielu prac 
naukowych, a w tym monografii: Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin 
(1998), Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej (2001). 

Kamila Kreft-Nowacka – sinolog, absolwentka Wydziału Neofilologii na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się dydaktyką języka chińskiego 
oraz przygotowaniem pod względem merytorycznym materiałów do nauki współ-
czesnego języka chińskiego. Wykładowca języka chińskiego w Szkole Wyższej Prawa 
i Dyplomacji w Gdyni. Właścicielka firmy Sina.pl specjalizującej się w tłumacze-
niach z języka chińskiego oraz szkoły języka chińskiego „Mandarynka” w Sopocie. 
Główną dziedziną jej badań jest słownictwo slangowe społeczności wirtualnych. 

Rafał Król – publicysta, fotografik, podróżnik, polarnik, alpinista, twórca serwisu 
internetowego poświęconego podróżom i bezpieczeństwu (www.expeditions.pl) 
oraz współzałożyciel i prezes Polskiego Centrum Ekspedycyjnego, stowarzysze-
nia zajmującego się organizowaniem ekspedycji i szkoleniem w warunkach eks-
tremalnych oraz propagowaniem szeroko pojętego bezpieczeństwa i zdrowego 
trybu życia. 

Monika Kwietniewska (Uniwersytet Gdański) – filolog polski, doktor nauk hu-
manistycznych, związana z Zakładem Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej In-
stytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
Politechniką Gdańską. Do jej zainteresowań naukowych należą inspiracje Chinami 
w kulturze, sztuce i literaturze polskiej, na których temat publikowała.

Jagna Malejka (Pekiński Uniwersytet Języków Obcych) – doktor, filolog polski, 
wykładowca języka polskiego w Katedrze Języka Polskiego na Wydziale Języków 
Europejskich. Jej zainteresowania naukowe to współczesny język polski, językowy 
obraz świata, stereotypy, co znajduje wyraz w publikowanych przez nią pracach. 

Magdalena Marcinkowska (Uniwersytet Gdański) – politolog, doktorantka Uni-
wersytetu Gdańskiego. Autorka wielu publikacji na temat międzynarodowej polityki 
kulturalnej oraz ochrony dziedzictwa kultury. 

Ewa Oziewicz (Uniwersytet Gdański) – ekonomistka, profesor zwyczajny, od po-
czątku swojej kariery związana z Instytutem Handlu Zagranicznego na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Międzynarodo-
wych Stosunków Ekonomicznych i równocześnie Dyrektor Centrum Studiów Azji 
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Wschodniej UG. Zainteresowania naukowe to rozwój gospodarczy krajów Azji Po-
łudniowo-Wschodniej (inwestycje zagraniczne, integracja); globalizacja gospodar-
ki światowej, problemy globalne. Do ważniejszych publikacji należą: Współczesna 
gospodarka światowa (współautor) (1997); Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju 
gospodarczym Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (1998); Contemporary problems of  
international economy (redaktor i współautor) (1998); Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo 
wobec globalizacji (współautor) (2001); Procesy integracyjne w gospodarce światowej (redak-
tor i współautor) (2001); Southeast Asian Economies and a New Regionalism, w tomie: 
Azja wczoraj i dziś, red. R. Sławiński, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2006, 
nr 1; Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospo-
darcze, red. K. Gawlikowski (2004) (współautor); Przemiany we współczesnej gospodarce 
światowej (redaktor i współautor) (2006); Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji 
Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych (2007); Zmiany w modelu handlu we-
wnątrzregionalnego w Azji na przełomie wieków, w tomie: Handel i finanse międzynarodowe 
w warunkach globalizacji (2007); China in the concept of  new Asian regionalism, w tomie: 
Confucian Tradition. Towards the New century, red. A.W. Jelonek, B.S. Zemanek (2008); 
Państwo i społeczeństwo. Kierunki rozwoju państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej 
(współautor), red. J. Marszałek-Kawa (2010).

Szymon Piechówka – politolog i socjolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego. W swej pra-
cy naukowej zajmuje się tematyką związaną z Chińską Republiką Ludową.

Krzysztof  Przemysław Skok – magister politologii, licencjat z zarządzania i mar-
ketingu na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z zakresu Euro-
pejskich Studiów Specjalnych na Politechnice Gdańskiej; podróżnik; do jego naj-
ważniejszych wypraw należą: Litwa (2001), Kazachstan (2004), Ukraina i Mołdawia 
(2006), Zakaukazie-Gruzja, Armenia, Azerbejdżan (2007). W 2008 roku odbył sa-
motną wyprawę rowerową (Litwa, Łotwa, Rosja, Mongolia i Chiny), a w 2010 roku 
zorganizował i zrealizował pielgrzymkę rowerową do Ziemi Świętej. Autor książki 
Rowerem na Igrzyska. 10255 km samotnej wyprawy z Sopotu do Pekinu (2010). 

Tomasz Snarski (Uniwersytet Gdański) – prawnik; laureat Konkursu o Nagrodę 
Czerwonej Róży dla Najlepszego Studenta Trójmiasta; asystent w Katedrze Prawa 
Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; opiekun Sekcji Praw Człowieka Studenc-
kiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej WPiA UG; aplikant adwokacki. Do jego za-
interesowań naukowych należą w szczególności: sprawiedliwość transformacyjna, 
karnoprawne aspekty transformacji ustrojowej w kontekście wymogów demokra-
tycznego państwa prawa, niepozytywistyczne koncepcje prawa, multikulturalizm 
a prawo oraz współczesne wyzwania związane z rozwojem praw człowieka.
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Mateusz Stępień (Uniwersytet Jagielloński) – prawnik, doktor nauk prawnych,  
adiunkt w Katedrze Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W ramach analiz relacji pomiędzy kulturą i naturą prowadzi studia 
nad dalekowschodnimi kulturami prawnymi i politycznymi, a zarazem bada zjawis-
ka występujące u prymatów innych niż ludzie. Autor monografii: Responsywna admi-
nistracja publiczna (2008). 

Karolina Szydywar-Grabowska (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Uni-
wersytet Gdański) – absolwentka stosunków międzynarodowych w Akademii Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni; pracownik Instytutu Politologii Wydziału Nauk Huma-
nistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni; doktorantka 
Uniwersytetu Gdańskiego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się za-
gadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej, w tym 
stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu i świata oraz dynamika zmian 
systemu politycznego współczesnej Rosji. 

Janusz Szymankiewicz – ekonomista, doktor nauk humanistycznych w zakresie 
kulturoznawstwa (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie). Od 1974 
roku aktywnie uprawia dalekowschodnie sztuki walki, które studiował między inny-
mi w takich chińskich ośrodkach, jak: Hongkong, Foshan, Guangzhou, Pekin, Xian 
i Janin, a także w Japonii. Wieloletni uczeń jednego z najwybitniejszych chińskich 
mistrzów kung fu drugiej połowy XX wieku Wong Shun Leunga. Opublikował wie-
le książek i artykułów w prasie i magazynach związanych z kulturą i sportami Azji. 
Przygotował cykl programów w TVP związanych ze sztukami walki. Były redaktor 
naczelny magazynu sztuk walki BUDOJO.

Maria Szyszkowska (Uniwersytet Warszawski) – prawnik i filozof, prof. zw. dr 
hab.; pracownik Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Instytutu Nauk o Pań-
stwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którą 
przez wiele lat kierowała; senator RP V kadencji, były sędzia Trybunału Stanu RP. 
Do jej zainteresowań badawczych należą: filozofia prawa, filozofia człowieka, filo-
zofia kultury. Autorka niezliczonej liczby ważnych publikacji naukowych; w 2005 
roku nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. 

Roman Tokarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – prawnik 
i filozof, prof. zw. dr hab.; kierownik Katedry Teorii Organizacji i Kierownictwa na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Do jego specjalności naukowych należą: historia doktryn politycznych i prawnych, 
filozofia prawa, etyka prawnicza, kultury prawne, komparatystyka prawnicza oraz 
prawo amerykańskie. Autor wielu ważnych publikacji naukowych krajowych i za-
granicznych, a w tym monografii: Współczesne doktryny polityczne (wyd. 16: 2010), 
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Filozofia prawa (wyd. 11: 2009), Prawo amerykańskie (wyd. 11: 2010), Prawa narodzin, 
życia i śmierci (wyd. 10: 2010), Komparatystyka prawnicza (wyd. 9: 2008), Współczesne 
kultury prawne (wyd. 8: 2010), Etyka prawnicza (wyd. 4: 2009), Przykazania etyki praw-
niczej (wyd. 3: 2009), Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku (wyd. 2: 2008), 
Biojurisprudence. Foundations of  Law for the Twenty-First Century (wyd. 2: 2008), Klasycy 
praw natury (wyd. 4: 2009), Nowa Lewica (wyd. 2: 2010). Ponadto autor wielu publi-
kacji obcojęzycznych (w języku angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, ro-
syjskim, ukraińskim, japońskim, tureckim). Wielokrotny stypendysta i visiting profesor 
uczelni amerykańskich, włoskich, austriackich, niemieckich, francuskich, fińskich, 
islandzkich, duńskich, izraelskich, hiszpańskich południowoamerykańskich. Przez 
studentów obdarzony tytułem honorowym Homo Didacticus. 

Andrzej Tomczyk (Uniwersytet Gdański) – historyk, doktorant Uniwersytetu 
Gdańskiego. Autor wielu publikacji z zakresu historii wojskowości, w tym państw 
Dalekiego Wschodu. W 2007 roku otrzymał pierwszą nagrodę w Konkursie Stowa-
rzyszenia Historyków Wojskowości „Historia Militaria Polonica” za pięciotomową 
pracę monograficzną pt. Japońska broń pancerna 1920–1945. 

Halina Wasilewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – sinolog, 
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Języków Chin Katedry Orien-
talistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Do jej zainteresowań naukowych należą: systemy pisma mniejszości Yi w Chinach, 
pismo chińskie, systemy pisma wywodzące się z chińskiego kręgu kulturowego (si-
nityczne i siniformiczne typy pisma). 

Tomasz Widłak (Uniwersytet Gdański) – prawnik, asystent w Katedrze Teorii i Fi-
lozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; 
pełni funkcję pełnomocnika dziekana WPiA UG ds. współpracy międzynarodo-
wej i wymian studentów. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół teorii 
i filozofii prawa międzynarodowego, teorii stosunków międzynarodowych, filozo-
fii politycznej oraz praw człowieka. Stypendysta Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego w roku akademickim 2009/2010. 

Zbigniew Wiktor (Uniwersytet Wrocławski) – prawnik, politolog, dr hab. nauk 
politologicznych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; pracuje w Zakładzie Sys-
temów Politycznych Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe to systemy polityczne, a także 
kultura Chin. Autor wielu publikacji, a w tym: Chiny na drodze socjalistycznej moderniza-
cji (2008) oraz Rozwój i prognozy przeszłości Chin w zmieniającym się świecie (2010). 

Józef Włodarski (Uniwersytet Gdański) – dr hab. nauk humanistycznych w za-
kresie historii, prof. UG, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, były dziekan i pro-
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dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Specja-
lista z zakresu historii wojskowości, w szczególności historii wojskowości państw 
Dalekiego Wschodu. Autor i redaktor wielu prac naukowych na temat historii i kul-
tury krajów Dalekiego Wschodu. 

Monika Wójciuk – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Gdańskiego; aplikant adwokacki. Autorka prac z zakresu prawa cywilnego 
i prawa prasowego. 

Wu Lan (Instytut Kultury i Języka Chińskiego dla Dyplomatów w Pekinie) – fi-
lolog polski, doktor nauk humanistycznych, profesor w Instytucie Kultury i Języka 
Chińskiego dla Dyplomatów w Pekinie. W 2001 roku otrzymała od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego RP Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”. Przetłumaczyła na język chiński wiele ważnych dzieł literatury polskiej, w tym 
książek Ryszarda Kapuścińskiego, prac naukowych, tekstów prawnych, książek dla 
dzieci, a także scenariuszy filmowych (Wierna rzeka, Przedwiośnie, Vabank cz. I oraz 
cz. II, Kogiel mogel, Persona non grata, Cwał, Pan Tadeusz, Popiół i diament) oraz polskich se-
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