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JÓZEF WŁODARSKI

OBRAZ CHIN WE WSPÓŁCZESNEJ TWÓRCZOŚCI 
KSIĘDZA-POETY WIESŁAWA RODZEWICZA1 

(WYKŁAD WYGŁOSZONY Z OKAZJI JUBILEUSZU PROF. YI LIJUN, 
PEKIŃSKI UNIWERSYTET JĘZYKÓW OBCYCH, 6 GRUDNIA 2014 R.)2

Wiem, że trudno historykowi – badaczowi Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia, 
Mongolia) – wypowiadać się na temat poezji, której inspiracją była podróż do Chiń-
skiej Republiki Ludowej. Niemniej zachęcony tytułem książki, a także podbudowany 
faktem, że przez wiele lat realizowałem projekt badawczy „Chiny w oczach Po la-
ków”3, z ogromnym zaciekawieniem sięgnąłem po książkę autora, który jest już zna-
ny w Polsce ze swoich publikacji zarówno poetyckich, jak i historycznych4. Ksiądz 
doktor Wiesław Rodzewicz, swego czasu wykładowca na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jest przede wszystkim poetą, wrażliwym 
duszpasterzem z powołania. Jego poezja uczy nas miłości do Najwyższego, wzajem-
nego braterstwa i poszanowania. Ksiądz Rodzewicz nigdy jednakże nie stronił od 

1 Ks. W. Rodzewicz, Impresje z bardzo Dalekiego Wschodu, Poznań 2005.
2 W grudniu 2014 r. Pekiński Uniwersytet Języków Obcych zorganizował międzynarodową 

konferencję pt: „Literackie spotkania dwóch kultur. Spojrzenie na rozwój najnowszej literatury 
polskiej”. Udział w konferencji wzięła dostojna jubilatka p. prof. Yi Lijun, obchodząca 80. rocz-
nicę urodzin. Wypada przypomnieć, że prof. Yi Lijun jest czołową polonistką chińską, wielokrot-
nie wyróżnianą i docenianą. Jubilatka jest również doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdań-
skiego – jedynej uczelni w Polsce, która nadała Jej tę najwyższą godność akademicką. W trakcie 
konferencji prezentowałem niniejszy tekst, który wśród obecnych przedstawicieli wielu uczel-
ni polskich i polonistów chińskich wywołał gorącą dyskusję, m.in. na temat seksu i przemocy 
w fi lmie chińskim. Poezję ks. Wiesława Rodzewicza poddano krytyce z pozycji antyklerykalnych 
i padły też nie do końca przemyślane stwierdzenia, że jest antychińska. Nie sposób dyskutować 
ze stereotypami, że jeśli o Chinach pisze duchowny katolicki, to są to najczęściej opinie pejora-
tywne. Myślę także, że nie należy przenosić naszych polskich podziałów polityczno-konfesyjnych 
na forum chińskie – rzecz w tym, jak już mówił Cyprian Kamil Norwid, „by umieć pięknie się 
różnić”. Dyskusje obrazujące nasze polskie podziały nie służą dobremu wizerunkowi naszego 
kraju w Państwie Środka.

3 Chiny w oczach Polaków, red. W. Odyniec, J. Włodarski, Gdańsk 2001; Chiny w oczach Polaków. 
Państwo – społeczeństwo – kultura, red. J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Gdańsk 2010. Projekt 
był realizowany w latach 1995–2010 pod moim kierownictwem.

4 Ksiądz W. Rodzewicz jest autorem około 30 książek zawierających utwory poetyckie, eseje 
i teksty poświęcone tematyce historycznej.
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problemów współczesności, za którymi nie zawsze nadążały zmiany w naszej pol-
skiej mentalności. Był i jest człowiekiem o ukształtowanym światopoglądzie opartym 
na nauce Kościoła katolickiego, zdecydowanym bronić swoich racji, gdy jest głęboko 
przekonany o ich słuszności i obcy mu w tej kwestii jakikolwiek relatywizm. Po-
chodzi z Wileńszczyzny, co z kolei powoduje, że jest otwarty na różnice kulturowe, 
na ekumenię i postrzeganie człowieka jako dzieła Bożego, małej cząstki kosmosu 
i natury. Ksiądz Rodzewicz, związany z piękną opiewaną przez poetów ziemią wileń-
ską, zapewne ma swoisty ogląd Wschodu, kresów dawnej Rzeczypospolitej, ale także 
Dalekiego Wschodu. Byłem ciekaw tego oglądu, dlatego sięgnąłem po poezję ks. 
Rodzewicza, będącą reminiscencją jego pobytu w Chinach w 2005 r.

Chiny były zawsze tajemniczym Państwem Środka, o starej cywilizacji i kulturze 
liczącej 5 tysięcy lat, z której dokonań korzystamy do dnia dzisiejszego. W kilku 
publikacjach na temat znajomości Dalekiego Wschodu w Polsce zwracałem uwagę 
na potrzebę pogłębionych badań dotyczących wzajemnych kontaktów5. Podkreśli-
łem też, że pierwsze zetknięcie się Polaków z Chińczykami miało miejsce w 1241 r. 
w czasie inwazji Mongołów na Europę Środkowo-Wschodnią. To właśnie w pa-
miętnej bitwie pod Legnicą (9 kwietnia 1241 r.) urządzenia miotające gazy parali-
żująco-duszące obsługiwali specjaliści chińscy służący w armii mongolskiej. Pięć lat 
później, na przełomie 1245 i 1246 r. do wielkiego chana Mongołów udało się po-
selstwo papieża Innocentego IV pod przewodnictwem Jana Pian del Carpine’a, do 
którego dołączył we Wrocławiu polski franciszkanin brat Benedykt Polak (Benedic-
tus Polonus). Było to pierwsze poselstwo z udziałem Polaka, które dotarło do pod-
nóży Wielkiego Muru i powróciło do Europy. Z tej misji poselskiej zostały sporzą-
dzone dwie relacje: obszerniejsza, autorstwa Jana Pian del Carpine’a oraz mniejsza 
– Benedykta Polaka. Były to pierwsze rzetelne informacje o Dalekim Wschodzie, 
które krążyły po Europie w odpisach 50 lat przed ukazaniem się słynnego Opisania 
świata Marco Polo.

W okresie nowożytnym również drogę do Chin torowali polscy duchowni – mi-
sjonarze. Do historii przeszły takie nazwiska, jak: Andrzej Rudomino, Jan Ignacy 
Lewicki, Wojciech Męciński, Jan Mikołaj Smogulecki, Jan Chrzciciel Bąkowski. Naj-
słynniejszym był jednak jezuita Michał Boym, syn lwowskiego aptekarza, uczony 
botanik i dyplomata6. Jednocześnie w Rzeczypospolitej okresu Oświecenia w XVIII 
wieku zapanowała swoista moda na „chińszczyznę” (ogrody, dzieła sztuki, literatura).

Wszyscy zapewne pamiętamy, jak bardzo ceniliśmy sobie przyjaźń polsko-chińską 
w latach PRL-u. Nie była to kwestia tylko tak wówczas poszukiwanych towarów chiń-
skich, ale także sprawa polityczna. Chodziło o fatalny w niektórych okresach stan sto-

5 Por. J. Włodarski, Zhao Gang, Kontakty polski z Chinami od XIII do końca XVIII w wieku – pró-
ba nowego spojrzenia, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2014, z. 5, s. 14–32.

6 J. Włodarski, Preface [w:] E. Kajdański, The Ambassador of  the Middle Kingdom, Gdańsk 2014, 
s. VII–IX.
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sunków dyplomatycznych między ZSRR i ChRL7. Wówczas to mówiło się o „wspól-
nej granicy” na Uralu (!?) lub o wypowiedzeniu wojny Chinom po to, by armia chińska 
dwukrotnie przeszła przez terytorium ZSRR.

Współczesne Chiny są zaprzyjaźnionym z Rosją wielkim mocarstwem ekono-
micznym i militarnym, które odgrywa czołową rolę w świecie. Kultura chińska na-
dal fascynuje i tej ciekawości „bardzo Dalekiego Wschodu” – tajemniczego, pełne-
go zagadek i ludzi, którzy żyją inaczej niż my – uległ ks. Wiesław Rodzewicz. Jego 
Impresje z bardzo Dalekiego Wschodu to zbiór 88 wierszy, z których nie wszystkie są 
poświęcone Chinom. Jednak już jeden z początkowych utworów zawartych w to-
miku obrazuje ogrom przeżyć związanych z pierwszym zetknięciem się z pięknem 
majestatycznych szczytów Himalajów.

Prawie tysiąc kilometrów na godzinę
wśród chmur
i nad nimi
przepaść bez dna
i szczyty Himalajów oblane w słońcu

(Myśli w samolocie, s. 9)

Autora cechuje dystans do prezentowanych wydarzeń, jakby obawiał się, że ta od-
mienna cywilizacja i kultura może go olśnić, porwać lub zniewolić. Charakterystycz-
ne dla tej postawy są strofy wierszy poświęconych byłej perle Korony Brytyjskiej8. 
Hongkong urzekł ks. Rodzewicza na swój sposób, szczególnie jego wielkomiejski 
ruch, choć jednocześnie w wierszu pt. Jak mrówki dostrzega, ile spokoju, ciszy i po-
kory jest w zwykłym przechodniu.

Jak mrówki na ulicach Hongkongu
Biegną zwariowani
Bez pośpiechu skorzystać z życia
Jednego
Bez reinkarnacji

(Jak mrówki, s. 10)

Rdzenną religią Chin jest taoizm, konfucjonizm uważa się bardziej za jeden z wiel-
kich nurtów fi lozofi cznych, natomiast reinkarnacja jest związana z buddyzmem. 
Hongkong jest ogromnym siedliskiem ludzkim, skupiającym wyznawców wielu reli-
gii, w tym także chrześcijaństwa, na co autor reaguje bardzo pozytywnie.

7 Por. J. Dmochowski, Radziecko-chińskie stosunki polityczne po śmierci Mao Zedonga, Gdańsk 2009, 
s. 118–131.

8 Dla zobrazowania okresu brytyjskiego panowania w Hongkongu por. G.B. Endacott, 
A. Hinten, Fragrant Harbour. A Short History of  Hongkong, Oxford 1962.
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(…)
„Jesus loves you”
usłyszeliśmy radosny okrzyk
(…) 
Smakuje kaczka upieczona
w sosie własnym
śmieszne pałeczki do jedzenia
grzeczność do zenitu
Hongkong uśmiecha się na powitanie
może warto być gościem.

(Goście w Hong Kongu, s. 11)

Smok chiński ma bogate znaczenie symboliczne – łączy najróżniejsze mitologiczne 
i kosmologiczne wyobrażenia świata, jest zwierzęciem dobrodusznym, symbolem 
męskiej zapładniającej siły przyrody (Jang)9. Autora dziwią chińskie smoki wystę-
pujące „prawie wszędzie jakby istniały naprawdę”, podobnie jak dominacja koloru 
czerwonego, który jednakże nie ma żadnych konotacji ideologicznych, jest po prostu 
jednym z elementów wystroju. Opisuje Chiny za pomocą peryfrazy: „Koktajlowy 
kraj ubrany z kolorów/koniecznie z czerwonego” (Obrazki nie tylko z wystawy, s. 16).

Duże wrażenie wywarła na księdzu-poecie chińska kinematografi a, zwłaszcza 
fi lmy związane z kulturą masową:

Romantyczne chińskie fi lmy
bez seksu
bez rozpusty w kinach
i wynaturzeń człowieka 

(Obrazki nie tylko z wystawy, s. 16)

Szczególnie urzekły go fi lmy o miłości emanującej ciepłem i dobrem, tak różne od 
podobnych wytworów kultury Zachodu, w których dominującą pozycję zajmują 
seks i przemoc.

Mówią,
że krew nie woda
i chowają się w ramionach kochanków
nie widząc końca
w oddaniu
bez zwyrodnionej natury
i adoptowanych dzieci

(Obrazki nie tylko z wystawy, s. 16)

9 W. Eberhard, Smok-long [w:] idem, Symbole chińskie. Słownik. Obrazkowy język Chińczyków, przeł. 
R. Darda, wyd. 2, Kraków 2001, s. 234–237. O znaczeniu smoka w tradycyjnej astrologii chiń-
skiej por. M. Jean-Claude, Astrologia chińska dla każdego, przeł. E.T. Sadowska, Warszawa 2008, 
s. 83–97.
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W wierszu Pożegnanie z Hong Kongiem autor wspomina swoją ostatnią wędrówkę 
po tym niezwykłym mieście, które nazywa „mieszanką współczesnej cywilizacji 
z chińszczyzną”. Nie ma w tej ostatniej wędrówce konkretnego celu, idzie tam, 
„gdzie oczy poniosą”, korzysta z ostatnich chwil w tym mieście. 

Ostatnia wędrówka po Hong Kongu
Odwiedzamy go w stylu
– gdzie oczy poniosą.
To mieszanka współczesnej cywilizacji
z chińszczyzną.
(…)
Zakupy okazały się ładne
Powiedzieliśmy: bye, bye
zapewne nie bez wzajemności 

(Pożegnanie z Hong Kongiem, s. 67)

Wyprawy do specjalnej strefy ekonomicznej w Shenzen, gdzie „zima jest zimniejsza 
a chłód się wciska w każdą szparę”, szczególnie utkwiły w pamięci ks. Rodzewicza. 
Kiedyś w rozmowie stwierdził, że wyjazd do Chin nie miał celów turystycznych, był 
natomiast próbą szukania nowych możliwości leczenia chorego członka rodziny. 
Była to także swoista terapia psychiczna poprzez zderzenie cywilizacji i kultur, po-
mieszanych z dużą porcją dalekowschodniej egzotyki, która dobrze służyła wszyst-
kim uczestnikom wyprawy10. Shenzen zostało odebrane jako miasto „sztuczne”, 
utworzone po to, by konkurować z Hongkongiem. Autor przebywał w Chinach 
w lutym 2005 r., a więc w okolicach chińskiego Nowego Roku, dlatego też w skle-
pach i na kiermaszach obok mundurowych było widać noworoczne smoki, czerwo-
ne lampiony, różnego rodzaju kolorowe ozdoby. Jednak ks. Rodzewiczowi czegoś 
zabrakło w tym świecie ferii kolorów… Zabrakło tej naszej swojskości, która wy-
rasta z tradycji chrześcijaństwa (kolędy, świąteczne i noworoczne zwyczaje). Pisze 
o tym w wierszu Uzdrowienie z nieba (s. 45):

Bez promieni słońca
zima w Shenzen
i kolorowy Nowy Rok się skończył (…)

Ksiądz Rodzewicz przebywał w Chinach tylko dwa tygodnie, ale imponujące są 
ogrom i trafność spostrzeżeń, które zawarł w wierszach.

10 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994; M. Granet, Cywi-
lizacja chińska, przeł. i oprac. M.J. Künstler, wyd. 2, Warszawa 1995; G.P. Fitzgerald, Chiny. Zarys 
historii kultury, przeł. A. Bogdański, Warszawa 1974.
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(…) 
Na ulicach burżuazja pomieszana
z plebsem
cywilizacja zbiera żniwo
i nie ma śladów kultury dawnych lat
prawie
świątynie rozebrano bez pamięci
nie ma kościołów
i dzwonów na modlitwę 
(…)
Zjedzone psy i koty
prawie (…)11

(Jak Kaczor Donald, s. 46)

Mała grupa Polaków (autorowi towarzyszyła siostra Barbara, lekarz i siostrzeniec 
Piotr – student medycyny) wzbudzała zainteresowanie mieszkańców Shenzen.

Czułam się jak Kaczor Donald
mówiła roześmiana
wszyscy Chińczycy chcieli zrobić zdjęcie
ludzi białych nazywają duchami

(Jak Kaczor Donald, s. 46)

Autor jako duszpasterz nie zapomina o swej powinności niesienia pocieszenia cho-
rym i nazywania po imieniu rzeczy ostatecznych, tak jak je przeżywają chrześcijanie:

„Stanęło na twoim, że to pokuta”
twierdzi siostra
i nie cieszy nas to, że kończy się zima
w Shenzen

(W Księdze życia, s. 50)

Chiny widziane oczami księdza-poety to swoisty konglomerat kulturowy, religijny i spo-
łeczny, w którym egzotyka i tradycja przeplatają się z trudnymi wyzwaniami społecz-
nymi i gospodarczymi początku XXI wieku. Jednocześnie tajemnicza i tak odmienna 
od europejskiej medycyna, bazująca na doświadczeniach tysiącleci, zupełnie odrębnie 
defi niująca pojęcie zdrowia i choroby, pozwala dawać nadzieję i wzmacniać naturalne 
siły obronne człowieka12. Jednakże obok tego traumatycznego wątku pobrzmiewają-
cego w „chińskich strofach” Anno Domini 2005 mamy poetycki obraz Państwa Środ-
ka (Czung Kuo), może dyskusyjny, ale nacechowany oryginalnością, obok której nie 

11 W Polsce w tzw. potocznej świadomości utrzymuje się irracjonalne przekonanie, że Chińczy-
cy jedzą wszystko, w tym psy i koty. Jednocześnie kłóci się ono również z powszechnym przeko-
naniem, że kuchnia chińska jest jedną z najlepszych na świecie ze względu na jej różnorodność.

12 Xu Yi-bing, An Illustrated Guide to Chinese Medicine, Beijing 2007.
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sposób przejść obojętnie. Autor przeczuwa „nadejście Chin” jako pierwszej gospo-
darki świata, dlatego też zwraca się do swych czytelników z pragmatycznym apelem:

Ktoś powiedział:
„Zbieraj pieniądze
i ucz się chińskiego” 

(Wyprawa do Shenzen, s. 20)

Poeta kontestuje Chiny, skupiając się zarówno na zderzeniu kulturowym (Zachód 
– Wschód), jak i na prozaicznych realiach codzienności w ogromnym mieście:

Bez kościołów i kaplic
jak pogański kraj
niepotrzebni w świecie mrówek
strażnicy strzegą ciszy
i medytacje w parkach
czasem pieśń rewolucyjna.
(…)
Na ulicach odbywa się polowanie
na pieszych.
Każdy jeździ jak potrafi 
prawie bez drogowskazów 

(Luźne dywagacje prozą, s. 27)

Tajemniczy „bardzo Daleki Wschód” zapewne pozostawił w sercu i w myślach księ-
dza-poety pewien niedosyt. Czeka go kolejna podróż, by mógł poznać bliżej istotę 
swoich fascynacji, a nam pozostaje czekać na kolejny tomik jego wierszy. Swoje roz-
ważania autor zakończył wierszem Żeby kochać lepiej. Warto go przytoczyć w całości:

Nie myślałem, że będę w Chinach
kiedykolwiek
prawie śladami Marco Polo
wśród niższego wzrostem ludu
i śladami misjonarzy z różańcem w dłoni.
Nie ma kościelnych dzwonów
i ołtarzy
nie ma też kadzideł Wschodu
i bożków, którym się bije pokłony.
Szmal stał się bogiem
i Mao
i Tao
i różne dziwne rzeczy
Trzeba wyjechać
żeby kochać lepiej
garść polskiej ziemi
i ciepło rąk ukochanych 



Warto kochać lepiej… Właśnie to przesłanie autora jest klamrą spinającą początek 
(podróż) i koniec (powrót): „żeby kochać lepiej garść polskiej ziemi i ciepło rąk 
ukochanych”.

SUMMARY

THE IMAGE OF CHINA IN THE CONTEMPORARY WORKS 
OF THE PRIEST-POET WIESLAW RODZEWICZ 

(LECTURE DELIVERED ON THE OCCASION OF THE JUBILEE 
OF PROFESSOR YI LIJUN, BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY, 

6 DECEMBER 2014)

In the article the Author makes the interpretation of  a book of  poetry of  priest Wieslaw 
Rodzewicz entitled Impressions from the very Far East. The volume is the reaction of  priest-poet 
to his two-week trip to China in February 2005. The poet expresses his impressions on ex-
ploring this fascinating and unknown, very distant country. The Author of  the article high-
lights both the fascination and respect for foreign culture which the priest-poet expressed 
in his poems, as well as a longing for familiarity, Polish culture and customs. In the Author’s 
view, the volume is one of  the ways of  bringing China closer to us. The immensity and the 
relevance of  insights that priest Rodzewicz concluded in his poems is impressive.
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EDWARD KAJDAŃSKI

JEDWABNE SZLAKI 
I INŻYNIER KAZIMIERZ GROCHOWSKI

Starożytni Chińczycy nie stosowali terminu „jedwabny szlak”. Był to dla nich 
przede wszystkim szlak komunikacyjny, łączący Chiny z bliżej nieokreślonym Za-
chodem. W dawnych kronikach chińskich szlak ten określano pojęciami lu lub dao, 
oznaczającymi drogę. Pierwszych informacji o chińskim jedwabiu i jego eksporcie 
z Chin do Azji Środkowej dostarczył dworowi chińskiemu przebywający przez kil-
ka lat w niewoli u Hunów cesarski wysłannik do państwa Kuszanów Zhang Qian 
w 121 r. p.n.e. Parę lat po jego powrocie cesarz Wudi wysłał tam pięćsetosobową 
karawanę z dużym państwowym ładunkiem jedwabiu. W I wieku n.e., gdy za pano-
wania dynastii Han Chiny rozszerzyły swoje granice na zachodzie poza Wielki Mur, 
w ich władaniu znalazły się tereny położone między górami Tianshan na północy 
i Kunlun na południu, w basenie rzeki Tarym. Obszar ten zajmowały przeważnie 
pustynie Takla Makan i Lop (ta ostatnia nazwa dziś już wyszła z użytku; był to cały 
pustynny obszar wokół dzisiejszego jeziora Lob-nor). Przez obrzeża tych pustyń 
prowadziły wówczas dwa szlaki komunikacyjne, zwane przez Chińczyków beitian-
shanlu (północny szlak tienszański) i nantianshanlu (południowy szlak tienszański)1. 
Wzdłuż tych karawanowych dróg handlowych powstał i rozwinął się cały szereg 
kwitnących miast oaz, zapewniających istnienie szlaków karawanowych. Była to 
część późniejszego Chińskiego Turkiestanu (dzisiejszego Xinjiangu). Natomiast 
obszerniejszą relację o państwach i narodach Azji Środkowej na zachód od tego ob-
szaru dostarczył Chinom dopiero w połowie VII wieku inny podróżnik, buddyjski 
mnich Xuan Zang, który w swoich Zapiskach z podróży w krajach zachodnich za pano-
wania dynastii Tang opisał poza krajami Azji Środkowej także państwa położone na 
terytorium dzisiejszego Afganistanu, Indii, Pakistanu, Nepalu i Cejlonu (Sri Lanki) 
oraz łączące je szlaki komunikacyjne.

W dziewiętnastowiecznych źródłach europejskich informacje na temat szlaków 
łączących Chiny z Azją Środkową i dalej z Indiami, Persją i wschodnimi obszarami 
Cesarstwa Rzymskiego były przez długi czas dość skąpe. Pomijały wątek jedwabiu 
jako głównego towaru, dzięki któremu szlaki te mogły przez wiele wieków prospe-
rować. Budowano tam bowiem i utrzymywano kanały nawadniające, zapewniające 

1 Li Ung Bing, Outlines of  Chinese History, Shanghai 1914, s. 75.
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rozwój rolnictwa i sadownictwa ze słynnymi plantacjami winorośli, ponadto prowa-
dzono hodowlę jedwabników i wyrabiano jedwab.

Zamieszkały i pracujący przez wiele lat w Chinach Georg F. Hirth, autor kla-
sycznej już dziś pracy z 1885 r. o kontaktach handlowych i kulturalnych między 
Wschodem i Zachodem2, jako pierwszy Europejczyk przetłumaczył najważniejsze 
informacje na ten temat z chińskich historii dynastycznych, nigdzie jednak nie od-
notował terminu xichouzhilu (jedwabny szlak). Po raz pierwszy określenie to znajdu-
jemy dopiero w dziele innego niemieckiego geografa Ferdinanda von Richthofena, 
wydanym dwa lata później3. Dziś badacze europejscy podkreślają przede wszystkim 
fakt, że Richthofen nie mówił w swym dziele o pojedynczym Jedwabnym Szla-
ku, lecz świadomie stosował liczbę mnogą4. Hermann Parzinger pisze w związku 
z tym, że Richthofen: „wybrał liczbę mnogą, będąc w pełni przekonanym, że nie 
obejmowała ona pojedynczego szlaku, lecz szerokie rozgałęzienia oraz starożytną 
transkontynentalną sieć transportową i komunikacyjną”5.

Pierwszym europejskim geografem, który w ostatniej dekadzie XIX wieku od-
był wiele podróży przez obszary Azji Środkowej, łącznie z pustynią Takla Makan, 
odwiedzając w ich trakcie położone w dolinie rzeki Tarym miasta oazy, był Szwed 
Sven Anders Hedin. Odkrył tam w 1896 r. między innymi zasypane piaskiem ruiny 
miasta Dandan Uiliq, a następnie Karadong oraz Loulan (Kroraina). W 1900 r. 
tereny te stały się głównym celem pierwszej ekspedycji Aurela Steina, najbardziej 
znanego brytyjskiego badacza tej części Azji Środkowej, z pochodzenia Węgra. 
Stein zwiedził odkryte przez Hedina ruiny Dandan Uiliqu oraz inne położone na 
tej odnodze Jedwabnego Szlaku, również zasypane piaskiem miasto Nija. Odkrył 
tam wiele buddyjskich malowideł ściennych i na jedwabiu oraz rzeźb, zapoczątko-
wując wyścig do tego obszaru innych podróżników i badaczy europejskich, a także 
japońskich. Stein przywiózł do Indii z pierwszej ekspedycji stosunkowo niewiele 
rękopisów (głównie chińskich, ale także pisanych w sanskrycie). Już kilka miesięcy 
po powrocie Steina wyruszyła jego śladami niemiecka ekspedycja, na której cze-
le stanął prof. Albert Gründwedel, historyk sztuki zajmujący się głównie sztuką 
buddyjską. Ekspedycję przedsięwziętą w latach 1902–1903 sfi nansowała rodzina 
Kruppa. Gründwedel był już w Chińskim Turkiestanie w roku 1899 i wówczas 
uczestniczył w rosyjskiej ekspedycji turfańskiej, kierowanej przez rosyjskiego ba-
dacza niemieckiego pochodzenia Wasyla Radłowa, co ułatwiło mu później wybór 
głównego celu nowej podróży. Była nim Kotlina Turfanu. Gründwedel był pierw-
szym archeologiem, który zbadał ruiny znajdujące się obok dzisiejszego miasta 

2 F. Hirth, China and the Roman Orient, Leipsic–Munich-Shanghai 1885.
3 F. von Richthofen, China, Bd. 1, Berlin 1887.
4 T.O. Höllmann, Die Seidenstrasse, München 2004; D.C. Waugh, Richthofen’s „Silk Roads”: To-

ward the Archeology of  a Concept, „The Silk Road” 2007, vol. 5, no. 1.
5 H. Parzinger, The „Silk Roads” Concept Reconsidered: About Transfer, Transportation and Transcon-

tinental Interactions in Prehistory, „The Silk Road” 2008, vol. 5, no. 2.
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Gaochang, noszącego niegdyś nazwę Karakodża (Karakhoja w publikacjach an-
glojęzycznych). Były one położone na trasie Północnego Szlaku Tienszańskiego. 
Gründwedel był synem malarza i sam miał wybitne zdolności malarskie, co spra-
wiło, że wrócił do Niemiec z nielicznymi eksponatami, ale za to z ogromną ilo-
ścią własnych szkiców, rysunków i kopii fresków, a także zdjęć. Będąc naukowcem 
z prawdziwego zdarzenia, nie dbał o rozgłos, jednakże mimo to rezultatami jego 
podróży zainteresował się sam Wilhelm II, który wyłożył środki na organizację 
jego drugiej ekspedycji do Chińskiego Turkiestanu. Gdy Gründwedel zachorował 
na krótko przed wyjazdem, na stanowisku kierownika ekspedycji zastąpił go asy-
stent, Albert von Le Coq, z zawodu lekarz, który pochodził ze znanej rodziny bro-
warników i producentów wina. W przeciwieństwie do Gründwedela dużo młodszy 
od niego Le Coq dążył do szybkiego zrobienia kariery naukowej i rozgłosu, co za-
ważyło później na całym jego postępowaniu w trakcie ekspedycji. Po sensacyjnym 
odkryciu w grotach Bezekliku i Kyzyłu licznych zachowanych fresków z podobi-
znami indoeuropejskich Tocharów, rządzących przez pewien czas w starożytnym 
państwie Kuczy (Qiuqi w pisowni chińskiej), Le Coq znalazł sposób na ich zdjęcie 
ze ścian wraz z podłożem (z tynkiem, na którym zostały namalowane) i bez wie-
dzy władz chińskich przygotował je do transportu. Spotkało się to ze sprzeciwem 
przybyłego do Kaszgaru już po fakcie Gründwedela, ale już nie zapobiegło wy-
wiezieniu tych fresków oraz innych dzieł sztuki buddyjskiej do Niemiec. Było tego 
łącznie 305 skrzyń, a o wielkości tych zrabowanych fresków może świadczyć fakt, 
że po ich ponownym złożeniu zajęły w Berlińskim Muzeum Etnografi cznym aż 
13 pomieszczeń!

Chińczycy (nie tylko zresztą oni) oskarżyli Le Coqa o kolonialny rabunek dzieł 
sztuki, co badacz zbywał twierdzeniem, że zmusiła go do tego niepewność co do 
losów tych fresków po ich odkryciu w związku z wydarzeniami w Chińskim Turkie-
stanie (reperkusjami po rebelii Yakub Beka i po powstaniach chłopskich). Paradok-
salnie wywiezienie ich do Berlina nie uratowało większości z nich od zniszczenia lub 
zaginięcia. 28 największych stacjonarnych fresków z Bezekliku (około 40%) zostało 
zniszczonych podczas alianckiego bombardowania miasta, te zaś eksponaty, które 
można było zabrać z sal wystawowych, przewieziono do bunkrów pod berlińskim 
Zoo. Stamtąd zabrali je sowieccy żołnierze i wywieźli do ZSRR, gdzie ślad po nich 
na długie lata zaginął.

Czas trwania drugiej ekspedycji Gründwedela i Le Coqa zbiegł się z wysła-
niem do Chińskiego Turkiestanu drugiej brytyjskiej ekspedycji pod kierownictwem 
Steina. Tym razem została ona zorganizowana na koszt rządu Indii. Wicekrólem 
Indii był wówczas lord George Curzon (ten od linii Curzona, zaproponowanej 
w 1919 r. w charakterze wschodniej granicy Polski). Głównymi celami drugiej eks-
pedycji Steina stały się zatem Loulan i Dunhuang. Gdy przybył do Dunhuangu, 
dowiedział się o istnieniu zamurowanej około roku 1000 biblioteki buddyjskiej, 
odkrytej kilka lat wcześniej przez chińskich mnichów w jednej z Grot Mogao 
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– Grot Tysiąca Buddów (konkretnie w grocie nr 17). Stein skorumpował opieku-
jącego się biblioteką przeora, który potrzebował pieniędzy na odbudowę skalnych 
świątyń, i odkupił od niego znaczną liczbę rękopisów w kilku językach (chińskim, 
sogdyjskim, tybetańskim, runicznym tureckim, ujgurskim oraz w sanskrycie), je-
dwabnych obrazów i wotywnych buddyjskich chorągwi, jak również jedwabną 
tkaninę pochodzącą z okresu Sześciu Dynastii, pięknie dekorowaną fantastyczny-
mi ptakami i smokami. Wśród zdobytych przez Steina druków znalazła się także 
najstarsza znana obecnie drukowana książka, Diamentowa Sutra z roku 863. Stein, 
który miał zakaz przeprowadzania jakichkolwiek prac archeologicznych, przekupił 
ofi cera oddziału wojskowego przydzielonego mu przez miejscowe władze, który 
„nie dostrzegł”, że załadował on kilka skrzyń z tymi znaleziskami do samochodu 
i wywiózł je do Indii. Rywalizacja między głównymi uczestnikami tego wyścigu 
o skarby skalnych świątyń Dunhuangu i innych miast oaz na trasie jedwabnych 
szlaków z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Rosji była szczególnie intensywna 
w pierwszej dekadzie XX wieku.

Kolejnym rywalem Steina w wyścigu do skarbów groty nr 17 okazał się Francuz 
Paul Eugene Pelliot. Podobnie jak Stein Pelliot za cel swojej podróży do Chiń-
skiego Turkiestanu obrał Dunhuang, dokąd wyruszył z Paryża 17 czerwca 1906 r. 
przez Rosję. W Samarkandzie poznał barona Gustafa Mannerheima, wówczas puł-
kownika w Sztabie Generalnym Carskiej Armii, który także wybierał się w podróż 
do Chińskiego Turkiestanu w celu zebrania materiałów wywiadowczych, gdyż car 
rozważał możliwość jego zajęcia przez Rosję. Mannerheim zaproponował Pellio-
towi współpracę, na którą miał on się zgodzić za kwotę 10 tysięcy franków i za 
eskortę Kozaków przydzielonych przez Mannerheima dla bezpieczeństwa jego 
ekspedycji. Z Kaszgaru udał się do Kuczy i do Urumczy, gdzie również dowiedział 
się o zamurowanej bibliotece w Dunhuangu i o nabytkach Steina sprzed roku. 
W kwietniu 1908 r. był już w Dunhuangu i porozumiał się z przeorem co do sprze-
daży rękopisów.

Rosjanie wysłali do Chińskiego Turkiestanu dwie ekspedycje kierowane przez 
Sergiusza Oldenburga – pierwszą do Turfanu w latach 1909–1910 oraz drugą do 
Dunhuangu w latach 1914–1915. Ta ostatnia zdołała jeszcze wywieźć resztki ręko-
pisów, książek i dzieł sztuki z biblioteki osławionej groty nr 17. Nie były to zresztą 
jedyne zbiory zagrabione przez Rosjan, gdyż w okresie przebywania w basenie Ta-
rymu Gründwedela i Le Coqa ich największymi rywalami byli rosyjscy dyplomaci 
z Kaszgaru – N.F. Pietrowski, S.A. Kołokołow, N.A. Krotkow i inni, którzy zbierali 
i wywozili zabytki na własny rachunek, choć później znaczna część z nich (6618 po-
zycji) trafi ła do kolekcji ówczesnego Muzeum Azjatyckiego w Petersburgu (obecnie 
Instytut Rękopisów Wschodnich Rosyjskiej Akademii Nauk).

W latach 1907–1909 ekspedycja rosyjskiego podróżnika Piotra Kozłowa od-
kryła na pustyni Gobi, na obszarze zajmowanym w X–XII wieku przez tanguckie 
państwo Xixia, zasypane piaskiem miasto Charachoto. Podobnie jak w Dunhuangu 
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znaleziono w nim bibliotekę, zawierającą między innymi książki i rękopisy pisane 
w nieznanym języku Tangutów. Kozłow wywiózł stamtąd 9109 cennych pozycji, 
które zasiliły zbiory Muzeum Azjatyckiego.

W latach 1902–1914 działały na całym obszarze basenu Tarymu również trzy 
japońskie ekspedycje buddyjskie, organizowane przez hrabiego Kozui Otani, prze-
ora klasztoru Nishi Hongji w Kyoto. Jego kolekcje zostały rozproszone i znajdują 
się obecnie w Chinach, Korei i Japonii. W Japonii są zgromadzone ponadto naj-
większe na świecie zbiory tkanin jedwabnych, niezwiązane z rabunkami w Chiń-
skim Turkiestanie, gdyż stanowią one dar rodziny cesarskiej dla świątyń buddyj-
skich: Siosoin (Shosoin) oraz Horiuji w mieście Nara. Zbiory te pochodzą głównie 
z okresu dynastii Tang w Chinach, kiedy relacje między Chinami i Japonią były 
najlepsze w historii. Jedynie niewielka część tych zabytków została skatalogowa-
na. Twórcy tego katalogu zwracali m.in. uwagę, że zbiory Siosoinu przedstawiają 
obfi ty materiał o związkach Japonii z Azją Środkową, Indiami, Iranem Sasanidów 
oraz wschodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego i „pod tym względem Siosoin 
jest końcowym punktem Jedwabnego Szlaku i kwintesencją kultury VII i VIII stu-
lecia – złotego wieku Azji”6.

W okresie międzywojennym jakakolwiek działalność archeologiczna na obszarze 
Chińskiego Turkiestanu była znacznie utrudniona, a w niektórych okresach nie-
możliwa ze względu na niestabilność sytuacji politycznej, działania wojenne oraz 
wprowadzone przez władze chińskie ograniczenia po ujawnieniu ilości obiektów 
wywiezionych za granicę bez jakiejkolwiek kontroli. Niewątpliwie największa i naj-
bardziej owocna była chińsko-szwedzka ekspedycja kompleksowa do obszaru pu-
styni Taklamakan, zorganizowana przez Svena Hedina w latach 1927–1934. Doszła 
ona do skutku dzięki wstawiennictwu u władz chińskich zamieszkałego w Chinach 
szwedzkiego geologa i paleontologa Johanna Gunnara Andersona, znanego już na 
świecie odkrywcy najstarszej na terenie Chin kultury, tzw. kultury Yangshao. Szwecja 
była postrzegana w Chinach jako państwo niekolonialne i niebiorące udziału w gra-
bieży ich zabytków w pierwszych dekadach XX wieku. Warunkiem zgody władz 
było przyłączenie do ekipy badawczej chińskiego naukowca, który miał również 
pilnować, aby Szwedzi nie prowadzili tam po kryjomu prac archeologicznych. Zo-
stał nim archeolog Huang Wenbi. Choć Stein miał z nim liczne spięcia dotyczące 
zakresu działań, to chiński badacz – szczególnie w ostatnim okresie podczas badań 
w sąsiedztwie jeziora Lob-nor – przyczynił się w znacznym stopniu do sukcesów 
ekspedycji. Huang Wenbi już wcześniej, w latach 1928–1930 prowadził wykopaliska 
w Kotlinie Turfańskiej (m.in. w Yar-khoto), badając historię i kulturę państwa Ga-
ochang. Pracował wtedy także nad jeziorem Lob-nor, co pozwala przypuszczać, że 
zaprowadził Hedina do interesujących go miejsc. Po powrocie z tej ekspedycji Sven 
Hedin zrelacjonował jej wyniki w książce, w której tytule po raz pierwszy został 

6 Treasures of  Shosoin, vol. 1–3, Tokio 1962.
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użyty termin „jedwabny szlak”7. Bardzo szybko upowszechnił się on w fachowej 
literaturze europejskiej. Nie znajdziemy jednak tego terminu np. we wznawianej 
po wojnie pracy Li Ung Binga ani w licznych wznowieniach i tłumaczeniach pracy 
C.P. Fitzgeralda z 1935 r.8

Następująca w ostatnich latach w Europie redefi nicja pojęcia „jedwabnego szla-
ku” (Silk Road concept reconsideration) w kierunku stosowania liczby mnogiej i uznania 
istnienia między innymi tzw. Stepowego Jedwabnego Szlaku stała się w ostatnich 
kilkunastu latach przedmiotem ożywionych dyskusji. (Stepowym Jedwabnym Szla-
kiem nazywana jest obecnie, zarówno w Chinach, jak i na Zachodzie, wschodnia 
odnoga szlaku prowadząca z Dunhuangu na wschód przez Mongolię Wewnętrzną 
i dawną Mandżurię do ówczesnych państw tego obszaru oraz do Korei i Japonii). 
Jest to o tyle istotna zmiana, że badania historyczne, geografi czne i archeologiczne 
dotyczące tych obszarów nabierają innego wymiaru, jeżeli będziemy je rozpatrywali 
w kontekście przeprowadzanych zarówno w przeszłości, jak i współcześnie badań 
nad Jedwabnym Szlakiem (jedwabnymi szlakami). Po zajęciu przez Japończyków 
Korei, a później po powstaniu cesarstwa Mandżukuo Japończycy sami prowadzili 
wykopaliska na tych obszarach, ale też nie ograniczali ich prowadzenia przez za-
mieszkałych na terenie Mandżurii „białych Rosjan”. Jest w tych pracach archeolo-
gicznych na obszarze Mandżurii (a także w Mongolii i na terenach zamieszkałych 
przez Koreańczyków) interesujący, i chyba jednak w Polsce niedoceniany, wątek 
polski. Inżynier Kazimierz Grochowski był w okresie międzywojennym jedynym 
Polakiem prowadzącym systematyczne badania archeologiczne na terenach, na 
których w okresie niebywałej prosperity jedwabnych szlaków znajdowały się aż 
cztery założone nie przez Chińczyków państwa, będące największymi benefi cjen-
tami istnienia tych szlaków. Były to: cesarstwo Północne Wei (386–534), królestwo 
Bohai (Bohaigo, 712–926), cesarstwo Liao (cesarstwo Kitanów, 916–1125) oraz 
Złote Cesarstwo przodków dzisiejszych Mandżurów – Dżurdżenów (cesarstwo 
Jin, 1125–1234).

Po upadku dynastii Han (226 r. p.n.e – 220 r. n.e.) Chiny przeżywały długo-
trwały okres rozbicia9. W 386 r. na północy kraju powstało prężne państwo Pół-
nocne Wei, założone przez sianbijski (w chińskich źródłach Xianpei lub Xianbi) 
ród Toba, należący do otunguziałego plemienia z basenu Ononu w Mongolii10. 
Od II wieku n.e. zasiedlali oni obszary północno-wschodnich Chin (Mandżurii) 

7 S. Hedin, Sidenvägen, Stockholm 1936; idem, Die Seidenstrasse, Leipzig 1936.
8 Li Ung Bing, Outlines…; C.P. Fitzgerald, Chiny. Zarys historii kultury, Warszawa 1974. Używane 

są tam terminy „szlak handlowy”, „szlak karawanowy”.
9 Okres Trzech Królestw (220–265 r.), okres Zachodniej i Wschodniej Jin (265–420 r.), okres 

Dynastii Północnych i Południowych (265–420 r.).
10 Historia Sianbijczyków nadal nie jest dobrze zbadana. W źródłach chińskich są nazywani 

Tuobianzi („noszący warkocze”), w rosyjskich i europejskich: Tobasowie, Tabgacze, Topa Tar-
tars, Toba Tartars.
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i wschodniej Mongolii. Byli doskonałymi wojownikami i mieli dobrze opanowa-
ny wytop metali, choć prowadzili koczowniczy tryb życia. Ich wódz Toba Gui 
(Tuoba Gui) zjednoczył 19 plemion sianbijskich i po wygnaniu daleko na północ 
i na zachód Hunów i innych plemion koczowniczych utworzył rozległe cesarstwo 
Północne Wei, przyjmując cesarskie imię Dao Wudi (386–408 r.). Rozciągało się 
ono od korytarza Hexi na zachodzie11, poprzez pustynię Gobi i południową część 
Mandżurii, do Korei na wschodzie. Stolicą cesarstwa był początkowo Pincheng 
(dzisiejszy Datong), a od 494 r., gdy Sianbijczycy podbili także znaczne obsza-
ry Chin północnych, Luoyang, dawna stolica Chin za panowania dynastii Han. 
Sianbijczycy bardzo szybko zasmakowali w osiadłym trybie życia, przejęli system 
chińskiej administracji, chińską kulturę i język, co stało się zresztą główną przyczy-
ną upadku cesarstwa i zjednoczenia Chin przez dynastię Sui (589–618 r.). Władcy 
cesarstwa Północnego Wei zajęli nie tylko około połowy terytorium Chin Hanów, 
ale potrafi li odebrać Hunom i innym koczownikom także korytarz Hexi. Im też 
Państwo Środka zawdzięczało otwarcie dla handlu szlaków stepowych, które pro-
wadziły z Datongu na wschód przez Mandżurię do Korei i Japonii oraz na północ 
i na zachód szlakiem północnym (na północ od gór tienszańskich) do Hami i dalej 
do ówczesnych państw Dayuan (Dawan) i Kangchu w dolinie Fergany12. Szlak ten 
przebiegał wzdłuż południowego brzegu jeziora Bałchasz, prowadząc do dwóch 
ważniejszych środkowoazjatyckich ośrodków miejskich na trasie Jedwabnego Szla-
ku: Samarkandy13 i Merwu14.

Królestwo Bohai zostało założone przez plemiona tunguskie (Sume, Mohe) 
i Koreańczyków na obszarze dawnej Mandżurii, Korei Północnej oraz na nadmor-
skich terenach rosyjskiego Dalekiego Wschodu (późniejszego Kraju Ussuryjskie-
go). Było znane Chińczykom także pod nazwą Państwa Pięciu Stolic, gdyż miało 
5 głównych miast stolic (jing) oraz 15 większych miast obwodowych (prefektur fu). 
W chińskich kronikach dynastycznych są informacje o tym, że po uznaniu się za 
lennika Chin Bohai utrzymywał z Państwem Środka intensywne stosunki kulturalne 
i gospodarcze, wysyłał młodych ludzi na naukę do Chin, a w VII wieku wysoko 
rozwinięte było w królestwie między innymi odlewnictwo brązu i tkactwo jedwabiu. 
W miejscu, w którym został zbudowany Nikolsk Ussuryjski (dzisiejszy Ussuryjsk), 
znajdowało się w czasie istnienia królestwa Bohai jedno z miast o statusie prefek-

11 Korytarzem Hexi Chińczycy nazywają szeroki korytarz (do 120 km) między górami Qilian 
na południu a Longshan i Heli na północy w prowincji Gansu, którym biegł najstarszy Jedwabny 
Szlak w okresie, gdy władały nim Chiny dynastii Han.

12 Zajmowały one wschodnią część dzisiejszego Uzbekistanu i południe Kirgistanu z żyzną 
doliną Kokandu oraz Kazachstanu na południe od jeziora Bałchasz.

13 Samarkanda – Afrasjab w czasach cesarstwa Północnego Wei (386–534 r.) stolica państwa 
sogdyjskiego.

14 Antiochia Margiańska, chińska Mu-lu, główny ośrodek Margiany należącej do państwa Sasa-
nidów.
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tury. Już pierwsi podróżnicy rosyjscy, między innymi Mikołaj Przewalski (1870) 
i Palladiusz (1871), wspominali o istnieniu na obszarze Kraju Ussuryjskiego zabyt-
ków wcześniejszych kultur15. Przewalski pisze na przykład o obecności obok wsi 
Nikolskoje (późniejszy Nikolsk Ussuryjski) dwóch czworokątnych obwarowanych 
miast16. Na pobliskim wzgórzu oglądał też stepowy granitowy pomnik w kształcie 
wielkiego żółwia, na którego pancerzu ustawiona była niegdyś leżąca obok uszko-
dzona marmurowa płyta z wizerunkami smoków o wysokości ośmiu stóp. Ponadto 
w samej wsi widział przyniesione z lasu dwie kamienne postacie przypominające 
psy17. Przewalski odnosił te zabytki do czasów Złotego Cesarstwa Mandżurów, 
natomiast Palladiusz był już bliski prawdy, pisząc, „przekonałem się pozytywnie, 
że starożytne pozostałości rozsiane w południowej części Kraju Ussuryjskiego od-
noszą się głównie do okresu panowania domu Bohai”18. Ośrodkiem miejskim był 
także położony w pobliżu dzisiejszego Władywostoku Haicangwei.

Królestwo Bohai przestało istnieć w roku 926, gdy zostało podbite przez Kita-
nów. Chińczycy nazywali ich Qidan, natomiast w literaturze europejskiej nazwa ta 
została zniekształcona na Kitan (Khitans w jęz. angielskim, Kidani – w rosyjskim, 
Kitanowie – w polskim). Byli to koczownicy pochodzenia mongolskiego, uznawani 
przez autorów chińskich za potomków Sianbijczyków, twórców dynastii Północna 
Wei. Zamieszkiwali oni stepy na północ od Wielkiego Muru, głównie terytoria dzi-
siejszej Mongolii Wewnętrznej19. Stopniowo rezygnowali z koczowniczego stylu życia 
i w połowie pierwszego tysiąclecia n.e. poza hodowlą i łowiectwem zaczęli zajmować 
się rzemiosłem i w ograniczonym zakresie rolnictwem. Wielu z nich zamieszkiwało 
już wtedy obszary dawnego cesarstwa Wei, później zaś – po zjednoczeniu Chin za 
panowania krótkotrwałej dynastii Sui (581–618 r.) – znalazło się w granicach Państwa 
Środka, ulegając wpływom chińskiej kultury. Wtedy też zrezygnowali ze swej dawnej 
religii (szamanizmu) na rzecz tantrycznego czy też ezoterycznego buddyzmu, choć 
wielu z nich zostało też chrześcijanami nestorianami. Kitanowie stworzyli cesarstwo, 
które w kronikach chińskich jest znane jako Liao – „Rozległe”, a jego zwierzchnicy 
jako dynastia Liao. Naród ten podbił znaczne obszary północnych Chin i na pewien 

15 N. Przewalskij, Putieszestwije w Ussurijskom Kraje w 1867–1869 gg, Sankt Pietierburg 1870; 
Arch. Pałładij, List opublikowany w „Izwiestija Impieratorskogo Russkogo Geografi czeskogo 
Obszczestwa” 1871, № 2.

16 Chińscy historycy potwierdzają tę informację – ten ośrodek miejski nosił nazwę Shuan-
chengzi, co w tłumaczeniu oznacza „Podwójne Miasto”.

17 N. Przewalskij, Putieszestwije…, s. 75. Były to kamienne lwy, które Chińczycy ustawiali zwykle 
po obu stronach bram miast, pałaców i budynków użyteczności publicznej, mające chronić je 
przed złymi duchami.

18 Arch. Pałładij, List…
19 Podział administracyjny Chin Północnych i Chin Północno-Wschodnich był kilkakrotnie 

zmieniany na przestrzeni ostatnich stuleci. W latach 80. XX w. do Mongolii Wewnętrznej została 
włączona także część dawnej Mandżurii.
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czas udało mu się zmusić dawnych władców – Południowych Songów – do wasal-
nej zależności. Zgodzili się oni bowiem na wypłacanie Kitanom corocznego lenna 
w wysokości 200 tysięcy sztuk jedwabiu i 100 tysięcy liangów (5 ton) srebra. Podob-
nie jak Bohajczycy mieli Kitanowie pięć głównych ośrodków miejskich – „stolic”, 
a wśród nich był Yangjing („Jaskółcza Stolica”, dzisiejszy Pekin). Gdy cesarstwo Liao 
przeżywało lata swego największego rozkwitu, handel z Zachodem był uregulowany 
specjalnymi przepisami. Co trzy lata karawany kupców i misje dyplomatyczne z Persji 
i państw Azji Środkowej podróżowały wzdłuż „stepowego szlaku jedwabiu” w asy-
ście kitańskiego wojska do głównej stolicy państwa20, przywożąc zachodnie towary 
na sprzedaż i przedmioty zbytku oraz wszelkiego rodzaju osobliwości w charakterze 
lenna i prezentów dla cesarza i dworu. Każda taka karawana liczyła co najmniej 400 
osób, wśród towarów zaś przez nich przewożonych wymieniane są wyroby ze złota 
i srebra, przedmioty ze szkła i kamieni szlachetnych, oswojone lwy, gepardy i słonie, 
a nawet owoce i warzywa. Za pośrednictwem cesarstwa Liao po raz pierwszy trafi ły 
do Chin między innymi arbuzy, nieznane przed X wiekiem, a dziś powszechne za-
równo na północy, jak i na południu21.

Ostatnim cesarstwem, jakie zostało utworzone przed najazdem Mongołów 
w północnych i północno-wschodnich Chinach, było Złote Cesarstwo przodków 
Mandżurów, którzy w literaturze europejskiej nazywani są Dżurdżenami, natomiast 
w Państwie Środka byli znani jako naród Nuzhen. Jego twórcą był wódz plemienny 
o imieniu Akuta, który w 1114 r. ogłosił niezależność od Kitanów, rozbił ich prze-
ważające siły wysłane dla zdławienia rebelii i rok później ogłosił się cesarzem nie-
zawisłego państwa Aisin Kurun (tj. Złote Cesarstwo), znanego w historii Chin jako 
Jin („Złote”). Chińczycy dzielili ich na cywilizowanych (shunuzhen), zamieszkałych 
na zachód od rzeki Sungari (Songhuajiang) oraz niecywilizowanych (shennuzhen), za-
mieszkałych na wschód od niej. Po zwycięstwie nad Kitanami Jinowie prowadzili 
długotrwałą wojnę z Chinami, w wyniku której w roku 1127 chiński cesarz Qinzong 
dostał się do niewoli Jinów. W 1142 r. Południowi Songowie zostali zmuszeni do 
oddania Złotemu Cesarstwu terytoriów północnych aż do rzeki Huai (Huaihe) oraz 
płacenia mu, podobnie jak poprzednio Kitanom, corocznie ogromnych sum w je-
dwabiu i srebrze. W 1210 r. rozpoczęła się mongolska inwazja na Złote Cesarstwo, 
która zakończyła się zdobyciem przez Mongołów w 1234 r. ówczesnej głównej 
stolicy Jinów – Kaifengu i wchłonięciem Złotego Cesarstwa i Chin Songów przez 
imperium mongolskie.

Pierwszym Polakiem, który oglądał ruiny niektórych tych miast i naniósł je na-
wet na mapę, był inżynier Adam Szydłowski. W 1898 r. został wysłany z Wła-

20 Nosiła ona taką samą nazwę co główna stolica Bohaju (Shanjing – „Najwyższa Stolica”), ale 
znajdowała się na obszarze dawnej Mandżurii, w prowincji Liaoning (lub też na obszarze chorą-
gwi Balinzuoqi w dzisiejszej Mongolii Wewnętrznej).

21 B. Laufer, Sino-Iranica, Chicago 1919, s. 438.
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dywostoku na czele ekspedycji mającej wytyczyć trasę przyszłej linii kolejowej na 
terytorium Mandżurii22. Wśród uczestników tej wyprawy było jeszcze trzech Pola-
ków, techników topografów – Wysocki i Raweński oraz dowódca pół sotni Koza-
ków – rotmistrz (esauł ) Pawlewski. Trasa ekspedycji prowadziła przez wymienioną 
wyżej wieś Nikolskoje. Po przejściu około 250 wiorst dotarli do miasta Ninguta 
(dziś Ningan) nad rzeką Mudanjian („Rzeka Peonii” w języku chińskim), w pobliżu 
którego znajdowała się w VII–VIII wiekach główna stolica królestwa Bohai, zwana 
Shanjing („Najwyższa Stolica”). Natomiast zanim Szydłowski wybrał odpowied-
nie miejsce nad rzeką Sungari celem założenia tam przyszłej siedziby administracji 
kolei, czyli nieistniejącego jeszcze Harbinu, ekspedycja miała jednodniowy postój 
w powiatowym mieście Aszyche (Achengu), zbudowanym w XVII wieku obok ruin 
wcześniejszej stolicy Złotego Cesarstwa.

Moje zainteresowanie spuścizną naukową po inżynierze Grochowskim datuje 
się od roku 1957, gdy, pozostając przez kilka miesięcy bez pracy, miałem możliwość 
prywatnego wyjazdu do miasta mojego dzieciństwa – Harbinu, położonego w daw-
nej Mandżurii. Popularny młodzieżowy tygodnik „Dookoła Świata” zaproponował 
mi wówczas napisanie kilku reportaży z Chin. Miały być lekkie, poczytne, w sam raz 
na letni „sezon ogórkowy”. Wtedy w Harbinie przypomniałem sobie o działalności 
naukowej inżyniera Grochowskiego i otrzymałem w prezencie jego książkę, wydaną 
w 1928 r., w której znalazłem między innymi informacje o pracach wykopalisko-
wych, jakie prowadził na obszarze Mandżurii23. Po powrocie do Polski nawiązałem 
kontakt z rodziną inżyniera Grochowskiego w Wielkiej Brytanii i USA, otrzymując 
zarówno sporo materiałów i zdjęć z jego ekspedycji syberyjskich, mandżurskich 
i mongolskich, jak i informacje, gdzie powinny były znajdować się jego rękopisy 
i zbiory, przekazane w Harbinie w 1949 r. przez wdowę po inżynierze p. Elżbie-
tę Grochowską delegatowi Rządu RP komandorowi Jerzemu Kłossowskiemu. Do 
tego wątku wrócę w dalszej części artykułu. 

Grochowski wiedział oczywiście o istnieniu ruin głównego miasta Bohajczyków 
nad rzeką Mudanjiang i zwiedził je w 1927 r., nie podejmując jednak tam wówczas 
wykopalisk, poza zebraniem na miejscu kilku brązowych chińskich monet. (Bohaj-
czycy nie odlewali własnych, otrzymując chińskie w ramach wymiany na swoje to-
wary). Rok później pisał: „Państwo Bohajskie zajmowało ziemie od Korei prawie 
do Amuru. Stolica ich znajdowała się koło dzisiejszego miasta Ninguta, 40 km na 
południe od stacji kolejowej Chajlin [dziś Hailin – E.K.] (333 km od Harbina). 
Bardzo ciekawe ruiny tej stolicy nie są dotychczas jeszcze zbadane przez europej-
skich archeologów”24. Zbadali je kilka lat później, po zajęciu Mandżurii przez Japoń-

22 Zgodnie z umową między Rosją i Chinami z 1896 r. ekspedycja została wysłana na polecenie 
inż. Stanisława Kierbedzia, bratanka twórcy mostu w Warszawie, będącego wówczas wiceprze-
wodniczącym Zarządu Budowy Kolei Wschodniochińskiej.

23 K. Grochowski, Polacy na Dalekim Wschodzie, Harbin 1928.
24 Ibidem, s. 7.
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czyków, archeolodzy japońscy. Okazało się, że miasto było faktycznie zbudowane 
na wzór stolicy Chin – Changanu, jakkolwiek nie dorównywało jej pod względem 
wielkości. Changan miał mur zewnętrzny długości 80 km25. Shanjing Bohajczyków 
zaledwie 16 km, choć, jeśli porównać liczbę ludności, to proporcja ta ma uzasad-
nienie. Podobnie jak Changan przedstawiała ona w planie prostokąt z główną osią 
północ – południe, wzdłuż której były usytuowane wszystkie najważniejsze bu-
dowle. Prowadziła do nich od głównej południowej bramy szeroka na 110 m aleja 
centralna. Na osi tej były rozmieszczone główne obiekty: w części północnej miasto 
wewnętrzne otoczone murem o długości 4,5 km, w nim zaś za kolejnym murem 
miasto pałacowe z królewskim ogrodem. Wśród odkopanych fragmentów były fun-
damenty i podstawy kolumn innych obiektów, być może wspomnianych w chiń-
skich źródłach świątyń i wież. Miasto zostało spalone w trakcie najazdu Kitanów 
i zniszczenia przez nich królestwa Bohaj około 726 r.26

Sam Grochowski badał natomiast ruiny jednej ze stolic późniejszego Złotego 
Cesarstwa, znane pod taką samą nazwą Shangjin. Nosiło ono jeszcze trzy inne na-
zwy: Beicheng („Północne Miasto”), Baicheng („Białe Miasto”) i Huining. Było 
położone znacznie bliżej Harbinu, bo w odległości zaledwie 30 km od niego i Gro-
chowski kilkakrotnie organizował tam wyjazdy swych podopiecznych z Polskiego 
Koła Wschodoznawczego. Poza resztkami murów nic jednakże z niego nie pozosta-
ło, gdyż zostało ono z kolei zniszczone w trakcie najazdu Mongołów w roku 1234. 
Z chińskich kronik widomo, że w 1729 r., za panowania mandżurskiej dynastii Qing, 
miasto zostało ofi cjalnie zrównane z ziemią, obok zaś wzniesiono nowe o man-
dżurskiej nazwie Alchuka (chińskiej: Aszyche lub Aczen). Na polach uprawnych 
powstałych na obszarze byłego miasta wieśniacy oraz amatorzy archeolodzy często 
znajdowali monety z okresu państw Bohai i Liao, ozdoby końskie, żelazne strzemio-
na itp. – jedyne świadectwa jego dawnej świetności.

Do najciekawszych znalezisk Grochowskiego należy jednak niewątpliwie wa-
rowny gród znajdujący się już na terenie dzisiejszej Mongolii Wewnętrznej, nazy-
wany przez tubylców Miastem Czyngis-chana, gdzie przeprowadził on wiele wyko-
palisk, w tym jedno w 1924 r. z polecenia i za środki Manchuria Research Society. 
(Dwie inne wyprawy archeologiczne były zorganizowane za jego środki prywatne 
w 1915 i 1927 r.). Miasto było otoczone wałem ziemnym oblicowanym szarą cegłą 
o bokach 1,7 na 1,2 km, a więc mającym około 6 km w obwodzie. W porównaniu ze 
wspomnianą stolicą Bohaju nie są to wymiary imponujące, należy jednak uwzględ-
nić fakt, że znaleziska numizmatyczne potwierdzały czas jego powstania na okres 
cesarstwa Liao, zaś jego twórcy wciąż jeszcze prowadzili półosiadły tryb życia. To 
każe przypuszczać, że wokół murów istniało jeszcze „miasto zewnętrzne”, po któ-

25 Chińczycy nie określali wielkości miast miarą ich powierzchni, tylko podawali obwód murów 
zewnętrznych.

26 E. Kajdański, Na tropach cesarstwa Bo-hai-go, „Wiedza i Życie” 1961, nr 6, s. 354–357.
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rym nie pozostały ślady, gdyż większość Kitanów była hodowcami koni, wielbłą-
dów i owiec, mieszkała zaś w jurtach przenoszonych zależnie od potrzeb z miejsca 
na miejsce. Wszystkie eksponaty wydobyte w trakcie ekspedycji z 1924 r. zostały 
przez Grochowskiego przekazane do Muzeum Towarzystwa Badania Mandżurii 
(dziś Muzeum Prowincji Heilongjiang). Były wśród nich wyroby z brązu, rzeźby, 
a także monety pochodzące z lat 712–1189 oraz nowsze, odlane już po 1637 r., za 
panowania mandżurskiej dynastii Qing. Monety te są świadectwem, że miejsce to 
było zamieszkałe już w okresie królestwa Bohai, a później także w czasach dynastii 
Liao i Złotej27. Podczas ekspedycji z 1927 r., zorganizowanej w ramach działalno-
ści Polskiego Koła Wschodoznawczego, Grochowski wykopał w Mieście Czyngis-
-chana sporej wielkości (54 cm) brązowy posąg, przedstawiający mongolską wersję 
chińskiej bogini Guanyin (zob. fot. 1)28. Zarówno to znalezisko, jak i położenie 
głównego budynku w centralnej części miasta na planie krzyża najprawdopodobniej 
przyczyniło się do błędnego określenia przez Grochowskiego wieku posągu oraz 
pochodzenia samego Miasta Czyngis-chana. Uznał on go bowiem w 1928 r. za po-
chodzący z okresu panowania w Chinach mongolskiej dynastii Yuan (1260–1379). 
Pisał na ten temat, co następuje:

Młodsze pod względem chronologicznym, ale nie mniej ciekawe są ruiny tak zwanego 
grodu Czyngis-chana, zbudowanego w rzeczywistości przez jednego z jego następców 
Chana Chubilaja albo jakiegoś krewnego w roku prawdopodobnie 1260-ym po Chr. Ru-
iny te znajdują się w północnej części Bargi29 w widłach rzek Ganu i Derbułu, w pobliżu 
ujścia wymienionej pierwszej rzeki do Argunu. Odległość dzisiejszego miasta Hajłaru od 
grodu Czyngis-chana czy też Chubiłaja wynosi około 150 km (w kierunku północnym)30.

Można przypuszczać, że Grochowski zasugerował się informacjami z kroniki mon-
golskiej dynastii Yuan oraz relacją Marco Polo o tym, że obszarami tymi rządzili 
w XIII wieku chrześcijanie (matka Chubiłaj-chana była nestorianką) i nie wziął pod 
uwagę, iż znalezione przez niego monety nie wskazywały, aby Miasto Czyngis-chana 
było zasiedlone w XIII wieku. Te zaś pozostają w zgodności z wynikami później-
szych badań o rozpowszechnieniu chrześcijaństwa nestoriańskiego w oazach Xin-
jiangu i na wschód od nich, a więc także na Stepowym Jedwabnym Szlaku.

27 K. Grochowski, Polacy…, s. 125; E. Kajdański, Tajemnica „Miasta Dżengis-chana”, „Wiedza 
i Życie” 1959, nr 10, s. 607–610.

28 Zidentyfi kowany został przeze mnie jako pochodzący z okresu dynastii Liao (XI w.). Zob. 
E. Kajdański, Guanyin Goddess: Two Bronze Figures – Two Different Stories, „Art of  the Orient” 2014, 
vol. 1, s. 25–40.

29 Bargą nazywano na początku XX w. północno-zachodnią część Mandżurii (w prowincji He-
ilongjiang), zamieszkałą przez Bargutów pochodzenia mongolskiego, będącą wówczas odrębnym 
księstwem z głównym miastem Hajłar (siedzibą księcia). Obecnie nosi ona nazwę Hulunbuir.

30 K. Grochowski, Polacy…
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Na osobne omówienie działalności Grochowskiego w Mongolii i w Mandżurii w la-
tach 1915–1934 zasługuje jego, niestety słabo znane w Polsce, zaangażowanie w orga-
nizację w Harbinie międzynarodowego Towarzystwa Badania Mandżurii (Manchuria 
Research Society) i muzeum (dziś Muzeum Prowincjonalne Heilongjiangu).

Towarzystwo Badania Mandżurii jest instytucją międzynarodową. Językami wewnętrzny-
mi administracji, ogłaszania badań, prac naukowych itd. są języki chiński, rosyjski i an-
gielski. W stosunkach na zewnątrz oprócz wymienionych używane są języki niemiecki 
i japoński. Towarzystwo powstało w roku 1922.

Kto przechodzi obecnie obok wspaniałego pomieszczenia na Horwatowskim Pro-
spekcie, zajmującego kilkanaście ogromnych sal muzealnych i tyleż pomniejszych pokoi, 
zapełnionych wartościowymi eksponatami, ten może łatwo nabrać przekonania, że to 
muzeum, bibliotekę itd. stworzyli jacyś wielcy mężowie, wielcy dostojnicy, którzy wzięli 
w swoje ręce organizację towarzystwa, ofi arowali lub wystarali się o pieniądze i dali pod-
walinę instytucji, która już obecnie zaczyna mieć dla nauki pierwszorzędne znaczenie. 
W rzeczywistości rzecz ma się trochę inaczej. Inicjatorem, a nawet, można sumiennie 
powiedzieć, twórcą tego stowarzyszenia był niejaki p. Mikołaj Koźmin, były polityczny 
zesłaniec z czasów caratu, człowiek skromny i biedny, z zamiłowania etnograf. On to 
pierwszy zwołał zebranie i zorganizował towarzystwo, którego pierwszy rok istnienia 
był prawdziwą drogą krzyżową dla niego i dla tych kilku jednostek, które ten projekt 
zaczęły realizować. Zarówno p. Koźmin, jak i kilka osób, które zajęły się ideą stworzenia 
w Harbinie stowarzyszenia poświęconego nauce i badaniom naukowym, musiały znosić 
początkowo mnóstwo nieprzyjemności, protekcjonalnego lekceważenia, a nawet ironii 
ze strony rozmaitych napuszonych dygnitarzy i pseudouczonych karierowiczów, którzy 
nie chcieli nawet dopuścić myśli stworzenia nowej instytucji o tak obszernym programie. 
Stowarzyszenie musiało początkowo tułać się po rozmaitych zakamarkach i dziurach, 
a p. Koźmin i trzech lub czterech jego najczynniejszych współpracowników zyskało so-
bie opinię dziwaków i maniaków…31

Widocznie skromność nie pozwalała Grochowskiemu zaznaczyć, że był jednym 
z tej czwórki entuzjastów. W wysłanym w roku następnym do Polski własnoręcz-
nym szkicu biografi cznym napisał już:

Ponieważ życie naukowe w kolonii polskiej na Dalekim Wschodzie zupełnie nie egzystuje 
i wszelkie moje wysiłki w tym kierunku spełzły na niczym, przeto do spółki z kilkoma 
cudzoziemcami założyłem w Harbinie w roku 1922 „Towarzystwo Badania Mandżurii”, 
które rozrosło się w olbrzymią instytucję. Z ramienia tego towarzystwa i na jego koszt by-
łem kilkakrotnie wysyłany w ekspedycje naukowe do Mandżurii i Mongolii, gdzie wśród 
innych odkryć naukowych udało mi się odnaleźć zasypane piaskiem „Miasto Dżyngis-
-chana” (Temudżyna)32.

31 Ibidem, s. 105, 106.
32 Curriculum Vitae inżyniera Kazimierza Grochowskiego (maszynopis, kopia w posiadaniu 

autora).
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Dzienniki Grochowskiego w pełni potwierdzają jego aktywny udział w powo-
łaniu Towarzystwa Badania Mandżuriii i w jego późniejszej działalności. W nie-
dzielę 22 lutego 1922 r. w notatniku widnieje zapis, że Grochowski bierze udział 
w zebraniu „grupy inicjatywnej”, która założyła wspomniane towarzystwo. Pod 
datą 17 września tegoż roku czytamy, że na zebraniu „Komitetu Organizacyjnego 
Muzeum”, został Grochowski powołany do grupy inicjatywnej tego „komitetu 
muzealnego”, zaś sześć tygodni później, w dniu 29 października, na walnym ze-
braniu Manchuria Research Society zostaje mu powierzone kierownictwo sekcji 
geologicznej.

Grochowski był daleki od przesady, stwierdzając, że założone przez garstkę 
entuzjastów Towarzystwo Badania Mandżurii tak rozrosło się na przestrzeni kilku 
zaledwie lat, że stało się uznanym partnerem dla takich liczących się w świecie towa-
rzystw naukowych, jak Królewskie Towarzystwo Geografi czne w Londynie, Dale-
kowschodnie Towarzystwo Archeologiczne w Tokio i inne. Już w roku 1926 miało 
ono dziesięć sekcji naukowych: zoologii i botaniki, geologii i geografi i fi zycznej, 
medycyny i weterynarii, historii i etnografi i, archeologii, lingwistyki, handlu i prze-
mysłu, prawa chińskiego, wydawnictw miejscowych i hodowli koni. Jednym z pierw-
szych osiągnięć Manchuria Research Society było stworzenie muzeum, liczącego 
początkowo kilkadziesiąt eksponatów, ofi arowanych przez założycieli, a następnie 
zasilanego przez prowadzone prace archeologiczne, preparację okazów – niekiedy 
bardzo rzadkich – mandżurskiej i mongolskiej fauny i fl ory, zakup eksponatów et-
nografi cznych: ubiorów, ozdób, artykułów gospodarstwa domowego, używanych 
przez zamieszkujące te tereny ludy i plemiona. W kątach poszczególnych sal zbu-
dowano wielkie modele chat i jurt Daurów, Mongołów, Mandżurów i innych, przed 
każdym zaś siedliskiem umieszczono naturalnej wielkości postacie mężczyzn, ko-
biet i dzieci w strojach ludowych poszczególnych grup etnicznych. Grochowski 
odnotowuje, że w 1926 r., a więc zaledwie cztery lata po powstaniu muzeum, liczyło 
ono już 40 973 eksponaty. Założona w tym samym czasie co muzeum biblioteka 
naukowa liczyła 6018 tomów. Poza muzeum i biblioteką towarzystwo utrzymywało 
kilka placówek pomocniczych: Stację Biologiczną na rzece Sungari, Ogród Bota-
niczny w Harbinie oraz pionierską w tym okresie Stację Doświadczalną Przemysłu 
Sojowego (której doświadczenia zostały później szeroko wykorzystane przez ame-
rykański przemysł sojowy).

Grochowski przez siedem lat, od 1922 do 1929 r., pozostawał kierownikiem 
sekcji archeologicznej Manchuria Research Society. Są także informacje, że przez 
parę kadencji był prezydentem tego towarzystwa naukowego33.

33 Życiorys Kazimierza Grochowskiego (1873–1937). Maszynopis, 4 strony. Przypuszczalnie 
opracowany przez Juliana Samujłłę przy przygotowywaniu materiału do Polskiego słownika biogra-
fi cznego. Kopia w posiadaniu autora.
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W tym charakterze podejmuje uczonych z całego świata. W Mandżurii i Chinach zaczy-
na się od nowa organizowanie przez Europejczyków, głównie Skandynawów i misjona-
rzy francuskich, ekspedycji, wykopalisk, badań terenowych, skupowania zabytków „na 
wolnym rynku”. Sven Hedin, Lattimore, Anderson, Teilhard de Chardin, Licent i wielu 
innych podejmuje różnego rodzaju studia. Grochowski bez poparcia z Europy z wła-
snej kieszeni organizuje coraz to nowe wyprawy. W roku 1927 odnajduje i częściowo 
odkopuje zasypane piaskiem grodzisko. Identyfi kuje je jako fort Hubiłaj-chana, syna 
Dżenghis-chana34.

Poza Svenem Hedinem wszyscy pozostali byli goszczeni w Harbinie przez Man-
churia Research Society i osobiście przez Grochowskiego. Owen Lattimore, postać 
niezwykle barwna, wychował się w Tianjinie, w Harbinie i Mandżurii przebywał 
jako stypendysta amerykańskiej fundacji naukowej, podróżował z karawanami han-
dlowymi z Mandżurii przez Gobi do Azji Środkowej, napisał wiele książek. Jako 
tłumacz był z Mao Zedongiem i Zhou Enlajem w Yananie, w czasie wojny był 
doradcą Czang Kaiszeka. Johann Gunnar Anderson znany jest głównie jako od-
krywca liczącej 5 tysięcy lat kultury Yangshao w Chinach. Jezuita Pierre Teilhard 
de Chardin zasłynął później (w 1929 r.) jako współodkrywca człowieka pekińskie-
go (Sinantropusa), był też autorem dwóch dzieł odrzuconych przez Święte Ofi cjum 
(jedno z nich pt. Człowiek zostało przetłumaczone na polski). Ojciec Emile Licent 
przez 20 lat przebywał w Tianjinie, gdzie stworzył od zera znane później na całym 
świecie muzeum przyrodnicze Beijiang Museum, w którym zgromadził wiele szkie-
letów zwierząt prehistorycznych, narzędzi wieku kamiennego i innych (po 1952 r. 
Tianjin Natural History Museum). Częstymi gośćmi Grochowskiego w Manchuria 
Research Society byli też naukowcy japońscy, a wśród nich znani badacze historii 
cesarstwa Liao – Ryuzo Torii i Umemoto.

Gdy w drugiej połowie lat 50. XX wieku korespondowałem z p. Elżbietą 
Grochowską, wspomniała w jednym z listów do mnie, że eksponaty z kolekcji 
jej męża „znaleźć można w Leningradzie, Władywostoku, Chabarowsku, Bła-
gowieszczeńsku, Harbinie”. Dzienniki Grochowskiego przeglądałem wówczas 
w Bibliotece Narodowej wprawdzie dość pobieżnie, ale zamówiłem mikrofi lmy 
z interesujących mnie relacji z jego ekspedycji. To w tych mikrofi lmach natrafi -
łem na informacje, że faktycznie w pierwszych latach przebywania na Syberii, 
gdy mieszkał we Władywostoku i kierował ekspedycjami w Kraju Ussuryjskim 
(czerwiec 1906 – wrzesień 1908) oraz na Sachalinie (wrzesień 1908 – czerwiec 
1909) wzbogacał swymi zbiorami muzeum we Władywostoku. Przeszedł w tym 
czasie całą trasę od źródeł Ussuri do Bikinu, badał zachodni brzeg jeziora Chan-
ka, doliny rzek Sungacza, Iman, Amur i Bikin. Gdy w 1910 r. polska wyprawa 
w składzie: Emil Dunikowski, Eugeniusz Romer i Julian Tokarski zbadała góry 
Sichote Alin, Grochowski już sześciokrotnie przeszedł w różnych miejscach ich 

34 Ibidem. Pisownia oryginalna. Gwoli ścisłości: Chubiłaj-chan był wnukiem Czyngis-chana.
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trudno dostępne północne i południowe przełęcze. Z podróży tych przekazał 
wiele eksponatów do Muzeum Oddziału Nadamurskiego Rosyjskiego Towarzy-
stwa Geografi cznego. Wśród nich były próbki rud i innych minerałów zebranych 
w trakcie podróży, a potwierdzenie tej informacji znalazłem w jednym z dzien-
ników Grochowskiego35. Zamieszczono w nim pełen wykaz 1144 eksponatów 
z adnotacją „Znajdują się w Muzeum we Władywostoku”. Zostały tam podzie-
lone na dwie grupy określające ich pochodzenie: z oddziału ussuryjskiego 400 
eksponatów i oddziału amursko-leńsko-ochockiego 744 eksponaty). Do Muzeum 
Towarzystwa Etnografi cznego we Władywostoku Grochowski przekazywał swoje 
pierwsze obiekty archeologiczne. Były to szlaki po wytopie metalu ze starożytnej 
huty miedzi oraz fragmenty narzędzi i brązowa moneta z kompletnie wyeksplo-
atowanej kopalni złota, położonej w sercu ussuryjskiej tajgi. Ta pochodząca z VIII 
wieku brązowa moneta pozwoliła Grochowskiemu na potwierdzenie, że kopalnia 
ta była użytkowana przez Bohajczyków – naród, który utworzył niegdyś prospe-
rujące na przestrzeni VIII–X wieków rozległe cesarstwo Bohai na obszarach dzi-
siejszego Dongbei’u (trzech północno-wschodnich prowincji Chin, czyli dawnej 
Mandżurii) oraz Kraju Ussuryjskiego. Na ruiny jednego z opuszczonych miast 
bohajskich inżynier natrafi ł w maju 1907 r. w dolinie rzeki Tudagou (poprawna 
chińska nazwa – Doudaogou), w pobliżu odkrytej przez niego i eksploatowanej 
niegdyś przez Bohajczyków żyły zawierającego miedź malachitu. Warto przy oka-
zji wspomnieć, że kustoszem muzeum we Władywostoku w latach 1898–1902 był 
Bronisław Piłsudzki.

Z muzeum w Błagowieszczeńsku Grochowski współpracował w latach 1909–
1914, gdy podjął pracę w międzynarodowej spółce The Upper Amur Gold Mining 
Co., z siedzibą w miasteczku portowym Zeja-Pristan. Znajdowało się w miejscu, 
w którym rzeka Zeja wpada do Amuru i gdzie w tym czasie wyrastał już na znaczą-
cy ośrodek miejski Błagowieszczeńsk na Amurze. Inżynier przekazywał do two-
rzącego się muzeum głównie próbki znalezionych podczas ekspedycji minerałów, 
jakkolwiek wiemy, że w tym czasie był już bardzo zainteresowany etnografi ą tubyl-
czych mieszkańców tych okolic – Oroczonów, Udehejczyków, Goldów, Gilaków, 
Daurów, Jakutów.

O przekazywaniu przez Grochowskiego jakichkolwiek przedmiotów do mu-
zeum w Chabarowsku żadnych wzmianek w jego notatkach nie znalazłem, jednak 
zważywszy, że są tam informacje o częstych podróżach z Zei do Władywostoku 
i vice-versa36, informacja p. Grochowskiej raczej nie powinna budzić wątpliwości. Je-
żeli wyszczególniamy tu muzea rosyjskie, do których wysyłał różne eksponaty, to 

35 Był to notatnik bez numeru, zatytułowany „Katalog zbiorów petrografi cznych 1906–1912”, 
sporządzony w mieście Zeja już po opuszczeniu Władywostoku.

36 Trzeba było wówczas przesiadać się w Chabarowsku z parowca pływającego po Ussuri do 
innego, przewożącego pasażerów Amurem.
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w dziennikach jest jeszcze wzmianka o muzeum w Jekaterynburgu, ale bez wskaza-
nia, jakie to były przedmioty.

Brak jest w notatnikach informacji o przekazaniu jakichkolwiek eksponatów 
do Petersburga, chociaż w sierpniu 1916 r., już podczas pobytu w Mongolii, zapi-
sał w notatniku, iż dowiedział się, że w Piotrogrodzie powstała fi lia Towarzystwa 
Ochrony Zabytków, mającego swą siedzibę w Warszawie. Zamierzał w związku 
z tym przekazać zebrane w ciągu swych licznych syberyjskich ekspedycji ekspo-
naty do muzeum we Lwowie, w mieście swego dzieciństwa. Było to pięć skrzyń 
o łącznej wadze 300 kg (niestety brak jest wykazu), które ostatecznie zostały wy-
słane ze Sretieńska za pośrednictwem polskiego Komitetu Opieki nad Zabytkami 
Sztuki, mającego swoją siedzibę w Moskwie (adres: Bolszoj Złatoustkinskij 6), lecz 
nie do Lwowa, tylko do Muzeum Narodowego w Warszawie. Kolekcję odbierał od 
Grochowskiego i wysyłał Polak, adwokat Stanisław Piaskowski ze Sretieńska. O tej 
przesyłce jest także mowa w Polskim słowniku biografi cznym:

Podczas podróży gromadził Grochowki zbiory archeologiczne i etnografi czne, które 
przeznaczał dla PAU w Krakowie. Kiedy w 1916 r. powstało w Moskwie Towarzystwo 
Ochrony Zabytków Polskich, Grochowski przekazał mu najcenniejsze okazy ze swojego 
muzeum prywatnego, ale przesyłki zaginęły. Zniechęcony tym, resztę zbiorów umieścił 
w muzeum we Władywostoku37.

Także w liście p. Grochowskiej do mnie z 23 kwietnia 1959 r. przewija się temat ofi a-
rowania przez nią osobiście do polskich muzeów „wielu cennych chińskich ubiorów 
ślubnych, co mój kucharz Tan przywiózł z głębi Szantungu. Ubiory te miały 550 
lat, nie mówiąc o srebrze i bożkach z Chin i Mongolskich. Prawda, w czasie wojny 
mogły zginąć w gruzach”. W innym zaś wcześniejszym liście pisze m.in., że:

Moc cennych kamieni z ekspedycji ś.p. męża w 1918 roku w wagonach przepadła w cza-
sie rewolucji w drodze do Warszawy. Dużo cennych zbiorów [zostało – E.K.] straconych, 
cały wagon, czyli „ciepłuszka”. Pamiętam, bo sama wyjmowałam ze skrzyń. Wśród nich 
było całe urządzenie życia Tunguzów i też Eskimosów. To było z Alaski, my przywieźli-
[śmy] stroje, kolebki dzieci itd. Znam i pamiętam, jakie śliczne kamienie z Arizony przy-
wiozłam i też zapakowałam do „ciepłuszki”, co miała pójść do Warszawy w przyszłości, 
a tymczasem do Moskwy i z akademii był delegowany specjalny człowiek do nas, do 
Hajłaru. A wagon padł pod ogień rewolucji i się spalił.

Trudno mi byłoby zinterpretować tę informację. Korespondowałem z p. Gro-
chowską, gdy miała około 70 lat, więc raczej pamięć jeszcze nie powinna była jej 
zawodzić. Rok 1918 – koniec wojny. Wiemy z notatników, że Grochowski nosił 

37 J. Samujłło, Grochowski Kazimierz [w:] Polski słownik biografi czny, t. 8, Wrocław 1959–1960, 
s. 595, 596. Autor hasła Julian Samujłło był jeden z absolwentów gimnazjum w Harbinie, który 
przygotował biogram do publikacji jeszcze przed wojną (w 1935 lub 1936 r. podczas pobytu 
Grochowskiego w Polsce).
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się z zamiarem powrotu do Polski, jeszcze nie mógł przewidzieć, jak rozwiną się 
wypadki. Był szczerym patriotą, a w tym czasie jeszcze bardzo zamożnym czło-
wiekiem i chęć przekazania swych zbiorów polskim muzeom jest z jego strony 
zrozumiała. Opowieść nieco psuje owe delegowanie z Moskwy do Hajłaru „spe-
cjalnego człowieka” z tamtejszej akademii, ale być może było tak, jak poinformo-
wano Grochowskich, że wagon się spalił. W 1958 r., podczas mego drugiego od 
przyjazdu do Polski pobytu w Harbinie, próbowałem dowiedzieć się w Muzeum 
Harbińskim (taka była nazwa muzeum po 1945 r.) o losach przekazanych tam 
przez Grochowskiego eksponatów. Otrzymałem odpowiedź, że dokumentacje 
sprzed 30 lat mogły ulec zniszczeniu, jakkolwiek nie było w Harbinie żadnych eks-
cesów w okresie „wielkiego skoku”. Można było tylko zauważyć niechęć do udo-
stępniania czegokolwiek z chińskich już teraz instytucji cudzoziemcom, o czym 
świadczyła nieobecność w salach muzealnych wielu przedmiotów, które były tam 
w moich szkolnych latach. Nie powinny też były zniknąć z muzeum eksponaty 
archeologiczne przekazane w 1924 r., o których pisał w swej książce, że wszyst-
kie cenne naukowo, a znalezione przez niego przedmioty „oddałem do Muzeum 
Towarzystwa Badania Mandżurii, na koszt którego była urządzona ekspedycja”38. 
Były wśród nich: niezwykła kadzielnica brązowa z Miasta Czyngis-chana, wyko-
pana ceramika, ocalałe dachówki z centralnego pałacu i z wcześniejszej świątyni, 
broń, przedmioty codziennego użytku, zwierciadła brązowe, strzemiona, ostrogi 
do polowania na duże ryby i inne rzeczy, które niejednokrotnie mogliśmy oglądać 
podczas szkolnych wycieczek do muzeum.

Z zagranicznych muzeów, do których także powinny były trafi ć niektóre 
z wykopanych lub pozyskanych przez Grochowskiego przedmiotów, należałoby 
wspomnieć o muzeach i instytucjach naukowych na terenie dzisiejszej Finlandii 
i Szwecji. W 1917 r. został on zaproszony do udziału w ekspedycji, wymienianej 
w publikacjach jako „ekspedycja skandynawska”, do ówczesnego Kraju Urianchaj-
skiego (dzisiejsza Tuwa). Została ona zorganizowana pod patronatem i z pomocą 
fi nansową Szwedzkiej Akademii Nauk. Kierownikiem ekspedycji był prof. Seder-
holm z uniwersytetu w Helsingforsie39. Do ośmioosobowego trzonu ekspedycji, 
poza Sederholmem i Grochowskim, należeli: zastępca Sederholna dr Backlund, 
ówczesny dyrektor Muzeum Geologicznego w Petersburgu (później profesor na 
Akademii Górniczej w Abo i na Uniwersytecie w Uppsali), dr Uno Holmberg 
z Uniwersyetu w Helsingforsie, inżynier Vostle (później profesor Instytutu Geolo-
gicznego w Kristianii), inżynier Strandberg, a także dwóch zoologów – Wölrinen 
i Kojinen. Interesującą postacią – dokooptowaną, jak się wydaje, już na terenie 
Rosji – był Amerykanin Roy Chapman Andrews, ten sam, który osiem lat później 

38 E. Kajdański, Fort Grochowski, Olsztyn 1982, s. 154.
39 Dzisiejsze Helsinki. Finlandia wraz z Helsingforsem została w 1809 r. wcielona do Rosji 

w wyniku traktatu w Frifrikshamn, po przegranej przez Szwecję wojnie rosyjsko-szwedzkiej.
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kierował zorganizowaną z wielkim nakładem środków amerykańską ekspedycją 
do sowieckiej już w tym czasie Mongolii. Przywiózł wtedy z pustyni Gobi między 
innymi jaja dinozaura i szkielet największego ssaka żyjącego kiedykolwiek na zie-
mi – Baluchiterium40. Grochowski pełnił w tej ekspedycji funkcję kierownika grupy 
geologicznej, która odkryła na obszarze Kraju Urianchajskiego wiele złóż metali 
nieżelaznych, głównie miedzi znalezionej u podnóży gór Tannu-Ola, ale też oło-
wiu, cyny i innych oraz węgla (w dzienniku jest mowa o 50 próbach oddanych do 
analizy). Nie zapominał jednak o swoich zainteresowaniach archeologicznych, roz-
kopując „mogiłę znakomitego Czuda”41. Wszystkie znalezione przedmioty, wśród 
których była broń, zbroja, ozdoby końskie etc., Grochowski wysłał przez Moskwę 
do muzeum we Lwowie.

Zatrzymując się 13 sierpnia 1917 r. na postój we wsi Wierchnie Nikolskoje, po-
łożonej nad jednym z dopływów Jeniseju, kupił od jednego z tamtejszych miesz-
kańców meteor o wadze 12 funtów (około 5 kg). W dzienniku zapisał: „Wysłane do 
muzeum 3 X 1917”. Niestety, notatnik Grochowskiego nr 54, relacjonujący znaczną 
część tej podróży, został ukradziony na jednej ze stacji kolejowych w Rosji, gdy 
jechał wraz z innymi członkami delegacji do Helsingforsu w celu złożenia sprawoz-
dania z ekspedycji. Nieco więcej informacji o tym interesującym znalezisku zamie-
ścił jedynie w artykule w „Tygodniku Polskim” z 1925 r., w którym pisał:

W jednej z dolin gór Tannu Oła rozsiana jest wielka ilość „samorodnego” żelaza w ka-
wałkach od 100 gramów do kilkudziesięciu kilogramów, które oprócz pierwiastka ferrum 
zawierają kobalt i nikiel. Może to być żelazo telluryczne lub meteoryczne. Pięciokilo-
wą bryłę tego żelaza wysłałem do dokładniejszego zbadania do Akademii Umiejętności 
w Krakowie, ale o ile mi wiadomo, zdaje się, przesyłka nie doszła. Podobny los spotkał 
szlaki zawierające ślady miedzi i cyny – pozostałości z prehistorycznej huty „czadzkiej”, 
która dostarczała narzędzi i broni ówczesnym mieszkańcom wieku brązowego42. 

A tak skomentowałem ten fakt w końcu lat 70. w swojej pierwszej książce o Gro-
chowskim:

Kraj Urianchajski leży przecież w stosunkowo niewielkiej odległości od jednego z dopły-
wów Jeniseju – rzeki Podkamiennaja Tunguska, do basenu której spadł w czerwcu 1908 
roku słynny „meteoryt tunguski”. Miejsce upadku meteorytu zostało zbadane dopiero 
w latach 1927, 1928 i 1930, gdy działały tam trzy ekspedycje Akademii Nauk ZSRR pod 
kierownictwem radzieckiego uczonego Kulika. Prace badawcze przeprowadzone w sybe-
ryjskiej tajdze wykazały między innymi, że główna masa meteorytu, szacowana na wiele 

40 Encyclopedia Britannica podaje, że poza poszukiwaniem jaj dinozaurów zajmował się w Mon-
golii także działalnością wywiadowczą na rzecz CIA.

41 W archeologii starożytnościami czudzkimi nazywano wówczas wszystkie zabytki archeolo-
giczne okresu rozpadu ustroju rodowego, należące według ówczesnych opinii do zamieszkują-
cych te tereny plemion fi ńskich.

42 K. Grochowski, „Tygodnik Polski” 1952, cyt. za: E. Kajdański, Fort Grochowski…, s. 154, 155.
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ton, wyparowała bez śladu. Jak wiadomo, uczonym nie udało się znaleźć żadnych odłam-
ków meteorytu tunguskiego, jakkolwiek ich spadanie na olbrzymim terytorium Syberii, 
gdzie naoczni świadkowie widzieli opadający pył kosmiczny (w promieniu 800 km od 
miejsca upadku), nie jest na ogół kwestionowane. W materiałach ekspedycji Kulika, cy-
towanych przez źródła radzieckie, zawarta jest opinia, że możliwe jest zachowanie niewielkich 
odłamków meteorytu tunguskiego i ich rozproszenie się w tajdze43.

Jest całkiem prawdopodobne, że Grochowski był jedynym człowiekiem, który nie 
tylko miał w ręku odłamek meteorytu tunguskiego, lecz także przeprowadził jego 
wstępną analizę chemiczną44. Szkoda, że nie wiadomo, czy meteoryt dotarł do Aka-
demii Umiejętności w Krakowie i czy przypadkiem nie spoczywa w jakiejś gablocie, 
pozbawiony imienia darczyńcy. Co godne podkreślenia, w 2007 r. po wielu latach 
od odkrycia pojawiła się na rynku kolekcjonerskim statuetka wykonana z pozłaca-
nego meteorytu (została ona przed wojną przywieziona z Tybetu przez ekspedycję 
hitlerowską), w której uczeni odkryli „wyjątkowo dużą” zawartość kobaltu i niklu45. 
Cóż to byłaby za gratka dla świata naukowego, gdyby można było porównać skład 
chemiczny obydwu meteorytów.

Kupno meteorytu nie było jedynym wydatkiem poniesionym w czasie trwania 
ekspedycji przez Grochowskiego z myślą o wzbogaceniu zbiorów polskich muze-
ów. W Minusińsku, miejscu zbiórki członków ekspedycji, będąc pod wrażeniem 
wizyty w tamtejszym muzeum, zakupił on za 105 rubli „czudzkie” przedmioty ar-
cheologiczne oraz bęben tatarskiego szamana „saigak”. 

Jeszcze za życia Grochowskiego do Muzeum Narodowego w Warszawie zosta-
ła przekazana część zbiorów skompletowanych pod jego kierownictwem dla Mu-
zeum Polskiego Koła Wschodoznawczego w Harbinie, mieszczącego się wówczas 
w gmachu Gospody Polskiej w Harbinie. Wspomina on o około tysiącu ekspo-
natów z działów etnografi cznego, archeologicznego, geologicznego, numizmatycz-
nego i innych. Zostały one zebrane na przestrzeni lat 1930–1934, ale 1 września 
1934 r., wskutek zatargu Grochowskiego z ówczesnym konsulem polskim Aleksan-
drem Kwiatkowskim, muzeum zostało zamknięte, część zaś eksponatów udało mu 
się przetransportować do Polski z powracającymi repatriantami. W jego notatnikach 
pod datą z dnia 22 grudnia 1936 r. (sam Grochowski przebywał wtedy na Śląsku) 
czytamy: „Pan Andrzej Łyżwa donosi, że dwa kufry z eksponatami Muzeum Pol-
skiego w Harbinie (103 przedmioty Oddziału Etnografi cznego) zostały złożone 
w Muzeum Narodowym w Warszawie”.

43 E. Kajdański, Fort Grochowski…, s. 154.
44 Stwierdził bowiem, że zawierał on także kobalt i nikiel.
45 Uczeni uznali, że pochodziła ona z „meteorytu Chinga, który rozpadł się nad ziemią ponad 

10 tysięcy lat temu i pokrył żelaznym deszczem pogranicze obecnej Mongolii i wschodniej Sybe-
rii”. Cyt. za: B. Cieśliński, Budda i meteoryt, „Gazeta Wyborcza”, 23.10.2012.
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Nie próbowałem dociekać, czy przedmioty te ocalały. Podobnie jak innych repa-
triantów, interesowało mnie, co stało się z tą częścią zbiorów Grochowskiego (i nie 
tylko jego) wywiezionych 1949 r. z Harbinu przez delegata Rządu RP komandora 
Kłosowskiego. Informacja p. Elżbiety Grochowskiej z 1958 r. brzmiała:

Muszę tu wyjaśnić, że życzeniem męża było, aby cały dorobek jego pracy archeologicznej 
został przekazany ukochanej Ojczyźnie – Polsce. Życzenie jego spełniłam. W 1949 r. 
dostarczyłam do Komitetu Polskiego kilka skrzyń i waliz skórzanych z dokumentami, 
mapami i odbitkami oraz planami „miasta grobowców Dżyngis-chana”, a także mnóstwo 
monet i fragmentów z życia ludowego Chin. Między tymi zbiorami również zabrał ze 
sobą komandor Jerzy Kłosowski bardzo cenną statuę bogini wschodu z brązu o prze-
pięknej robocie. Pan kom. Jerzy Kłosowski, zachwycając się nią, prosił o pozwolenie 
upiększenia nią pałacu prezydenta. Myślę, że będzie Pan mógł tam się dostać i zobaczyć 
tę bezcenną statuę wykopaną przez mego męża.

W innym liście, nadesłanym nieco później p. Grochowska pisała:

Cudna bogini, wykonana artystycznie, dawali mi Amerykanie w Harbinie 25 000 [dolarów 
– E.K.], ale nie zgodziłam się, wolałam, aby upiększała ona Polskę. Przypuszczam, że 
teraz łatwo będzie dowiedzieć się, gdzie ta fi gura jest.

Wcale nie było takie łatwe. W latach 1958–1959 pisałem do różnych instytucji 
w poszukiwaniu darów p. Grochowskiej (i innych Polaków, którzy – o czym wie-
działem – przekazywali różne rzeczy na ręce delegata w celu ich przekazania do 
instytucji polskich). Pisałem między innymi do Biblioteki Jagiellońskiej w Krako-
wie, ponieważ życzeniem inżyniera Grochowskiego było, aby jego rękopisy zostały 
przekazane do Polskiej Akademii Umiejętności). Ówczesny dyrektor BJ, dr Wol-
farth naprowadził mnie na ślad jednej z przedwojennych przesyłek, która miała 
być przekazana do Zakładu Antropologii UJ. Faktycznie otrzymałem informację 
od jego kierownika, prof. Kazimierza Stołyhwo, że były w ich posiadaniu przesła-
ne z Mongolii dwa szkielety ludzkie z przedmiotami znalezionymi w starożytnym 
pochówku. Po pewnym czasie nadeszła odpowiedź Biblioteki Narodowej w War-
szawie z dokładnym wyszczególnieniem pozycji, jakie wpłynęły do niej w 1949 r. 
Były to: 86 notatników Grochowskiego, zawierających informacje o jego podró-
żach naukowych na Syberii, Alasce, w Kraju Urianchajskim, w Mongolii i Man-
dżurii, plany odkopanych grodzisk oraz dokumenty związane z jego działalnością 
społeczną i edukacyjną na rzecz Polonii harbińskiej. Nadal brakowało mi jakich-
kolwiek informacji o pozostałych rzeczach przekazanych przez p. Grochowską 
delegatowi Rządu RP. Dzienniki Grochowskiego mieściły się w niewielkim karto-
nie po wedlowskich czekoladkach, poza tym był tam jeszcze rulon planów i kilka 
papierowych teczek z dokumentami, ona zaś pisała o „kilku skrzyniach i walizach 
skórzanych”. Najdłużej, bo cztery miesiące, czekałem, mimo dwóch listów pona-
glających, na odpowiedź Muzeum Narodowego w Warszawie. Nadeszła za podpi-
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sem wicedyrektora prof. Kazimierza Michałowskiego, ale niestety z informacją, że 
żadnych przedmiotów ze zbiorów inżyniera Grochowskiego Muzeum Narodowe 
nie posiadało. Po moich publikacjach w „Dookoła Świata” otrzymałem natomiast 
kilka listów potwierdzających, że eksponaty muzealne, nie tylko te należące do 
Grochowskiego, ale też zebrane od innych oraz w trakcie likwidacji majątku Go-
spody Polskiej i gimnazjum w Harbinie (m.in. pozostałe eksponaty zlikwidowa-
nego Polskiego Kola Wschodoznawczego), powinny były trafi ć do Muzeum Na-
rodowego w Warszawie. Jeden z tych listów był dla mnie szczególnie ważny, gdyż 
pochodził od osoby, która gościła p. Grochowską podczas jej krótkiego pobytu 
w Polsce (otrzymała zgodę władz polskich na wyjazd do syna do USA i pewnie jej 
dary dla Polski nie były w tym przypadku bez znaczenia). Napisała do mnie długi 
list z Radlina p. Maria Wojciechowska, żona kolegi Grochowskiego ze studiów 
górniczych, inżyniera Mariana Wojciechowskiego. W liście tym znalazło się między 
innymi następujące zdanie: „P. Grochowska wspominała u nas także o darach dla 
Muzeum Narodowego i bardzo bolał ja fakt, że tylko część tych darów odnalazła 
w Warszawie, a większa część gdzieś wsiąkła”. Otrzymałem też list ze Szczecina, 
od szkolnego kolegi Roberta Skrodzkiego, który pisał:

Komitet Polski w Harbinie rzeczywiście zbierał eksponaty dla Muzeum Narodowego 
w Warszawie, co może potwierdzić każdy z nas repatriantów. Wśród eksponatów były 
bardzo cenne, jak np. posągi Buddy rzeźbione w drzewie, wazony i inne. (…) Ja osobiście 
ofi arowałem pełną kolekcję monet imperium Mandżu. Monety były w oszklonej gablocie 
w ilości 26 szt. Otóż przeszło 5–6 lat po przyjeździe [czyli około 1950 r. – E.K.] przyszło 
mi na myśl, aby sprawdzić, czy monety są w Muzeum. Napisałem i otrzymałem odpo-
wiedź, że mojej kolekcji nie ma, jest natomiast zbiór monet w ilości 300 szt. ofi arowany 
przez p. Grochowską. (…) PS. Dobrze byłoby sprawdzić, czy wszystkie ofi arowane przez 
nas rzeczy są w Muzeum. Tylko jak to zrobić?46

Pytanie to po ponad 60 latach nadal jest aktualne.
Tak się złożyło, że w latach 70. pracowałem w Gdyni w jednym gmachu z sio-

strzeńcem komandora Kłosowskiego. Któregoś dnia przekazał mi informację, że 
komandor chciałby się ze mną spotkać. Podczas kolejnej delegacji służbowej od-
wiedziłem go w warszawskim mieszkaniu. Martwiły go posądzenia, że mógł nie 
przekazać ofi arowanych przedmiotów do adresatów. Posąg mongolskiej wersji bo-
gini Guanyin odnalazłem później w Muzeum Niepodległości w Warszawie, dokąd 
został po 1989 r. przekazany z Pałacu Prezydenckiego47. W moim przekonaniu eks-
ponaty przekazane do Muzeum Narodowego zalegają tam nadal w jakichś piwnicz-
nych pomieszczeniach magazynowych i pewnie bez jakiejkolwiek rzetelnej infor-
macji o proweniencji. Zamierzałem kiedyś ponowić prośbę o sprawdzenie, czy tak 
właśnie nie jest, ale po co? Zostałbym pewnie tak samo zbyty, jak 50 lat wcześniej. 

46 List Roberta Skrodzkiego do Edwarda Kajdańskiego, Szczecin, 1.04.1959.
47 E. Kajdański, Guanyin Goddess…, s. 25–40.
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Jedynym skutecznym środkiem na odnalezienie tych eksponatów byłoby odgórne 
polecenie ich odszukania, na przykład przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, które bardziej niż ja powinno być tym zainteresowane. Zazdroszczę 
Anglikom. W British Museum każdy najmniejszy eksponat przekazany na począt-
ku XX wieku przez Steina został pieczołowicie opisany i równo po stu latach był 
dostępny dla każdego zainteresowanego, nawet bez rekomendacji z instytucji na-
ukowej, jak to było w moim przypadku. Byliśmy tam z córką w 2008 r. poszukując 
znalezionego przez Steina w Gaochangu, w Kotlinie Turfańskiej, haftowanego trze-
wika z VII wieku. Był nam potrzebny do książki o Jedwabnym Szlaku właśnie48. Nie 
było trudności z jego obejrzeniem. 

Skoro pojęcie Jedwabny Szlak uległo w ostatnich dziesięcioleciach redefi nicji 
i rozszerzeniu, to czy możemy mówić o badaniach Grochowskiego jako o bada-
niach dotyczących jego nieodłącznej części składowej – Stepowych Jedwabnych 
Szlaków? Moim zdaniem jest nader oczywiste, że tak. W 1928 r. Grochowski pisał, 
że pierwotna, mongolska nazwa Harbinu – Halabin oznaczała „przeprawę przez 
rzekę” i że „tędy przechodziła ważna droga handlowa z zachodu na wschód i od-
wrotnie”. I dalej:

Droga handlowa musiała być bardzo ważna i była używana prawdopodobnie przez całe 
tysiąclecia. Jako dowód służą nam monety, znajdywane w wielkich ilościach i z najroz-
maitszych epok. Najstarsze ze znalezionych europejskich są rzymskie, z czasów cesarza 
Hadriana (117 do 138 po Chr.). Miejscowości, w których znajdują najczęściej starodaw-
ne monety, są: wysoki taras rzeczny, na którym wznosi się obecnie pomnik Siuja49, to 
jest krawędź Nowego Miasta zwrócona w stronę tzw. „Ósmej Dzielnicy”, oraz dolina 
potoku Modiagou, gdzie jest obecnie Miejska Szkółka Leśna („Pitomnik”). Widocznie 
więc w tym miejscu znajdowały się dawniej domy, składy, ew. gospody dla kupców, 
udających się z krajów zachodnich do Korei lub do miast nad Oceanem Spokojnym. 
Z miasta, które się niegdyś tutaj znajdowało, nie pozostało do naszych czasów ani śladu, 
gdyż domy musiały być zbudowane z gliny, która stosunkowo szybko ulega wpływom 
atmosferycznym50.

Dodam od siebie, że chińską nazwę potoku – Majiagou można przetłumaczyć 
jako „potok stada koni”, co potwierdzałoby opinię Grochowskiego, że znajdo-
wała się w pobliżu stacja pocztowa (po mongolsku urton), gdzie podróżni mogli 
wypożyczyć świeże, wypoczęte konie51. W odległości 100 m na południe od tego 
potoku znajdowała się fabryczka baterii elektrycznych, założona w Harbinie przez 

48 A. Kajdańska, E. Kajdański, Jedwab. Szlakami dżonek i karawan, Warszawa 2007. Drugie roz-
szerzone wydanie w przygotowaniu do druku.

49 Pomnik Hsu Tsing-chenga, ambasadora Chin w Rosji i prezesa Towarzystwa Kolei Wschod-
niochińskiej, przepiłowanego żywcem drewnianą piłą w czasie powstania Bokserów.

50 K. Grochowski, Polacy…, s. 9, 10.
51 W tym najwęższym miejscu szerokość Sungari wynosi około 950 m. Mongolskim i chińskim 

zwyczajem podróżni zostawiali z pewnością konie na północnym brzegu rzeki, przeprawiając się 
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mego ojca, natomiast 50 m na północ od niego – moja pierwsza „Alma Mater”, 
Uniwersytet Północno-Mandżurski. Nie potrafi ę zliczyć, ile razy poszukiwałem 
w tym miejscu dawnych monet rzymskich, srebrnych oczywiście, choć poza dwo-
ma osiemnastowiecznymi „miedziakami” z czasów mandżurskiego cesarza Qian-
longa (żadne pieniądze w tamtych odległych czasach) niczego wartościowszego nie 
udało mi się tam znaleźć.

Pozyskane w ten czy inny sposób w okresie międzywojennym skarby kultu-
ry z chińskiej części Jedwabnego Szlaku (jedwabnych szlaków) znajdują się dziś 
w ponad 30 najbardziej renomowanych muzeach w Europie, Ameryce, Rosji oraz 
Japonii, Chinach i innych krajach Azji Wschodniej. Po wojnie większość tych ko-
lekcji ze względu na sposób ich pozyskania, stan zachowania, a także zimnowo-
jenne podziały nie była nigdzie wystawiana, a często (np. w Rosji czy Chinach) 
była także niedostępna dla badaczy spoza wąskiego grona własnych pracowni-
ków muzeów i współpracujących z nimi instytucji naukowych. Mimo to często 
pojawiały się inicjatywy mające na celu umożliwienie współpracy w tym zakresie 
uczonych na całym świecie. Jedna z takich inicjatyw na początku lat 90. XX wieku 
należała do zamożnego emerytowanego profesora King’s College w Londynie, 
Abrahama S.T. Lue, który uznał, że rękopisy Dunhuangu i innych dawnych ośrod-
ków różnych kultur w basenie Tarymu zasługiwały na równie poważne potrakto-
wanie, jak rękopisy znad Morza Martwego. Zapoczątkował on działania mające 
na celu sfi nansowanie międzynarodowej instytucji, która stawiałaby sobie za cel 
skoordynowanie działalności w zakresie konserwacji dóbr kultury odkrytych na 
obszarach związanych z jedwabnymi szlakami i umożliwienia korzystania z tego 
dziedzictwa szerokim rzeszom naukowców oraz wszystkim innym zainteresowa-
nym. Taką instytucją jest dziś Międzynarodowy Projekt Dunhuang (International 
Dunghuang Project, w skrócie IDP). Hasło „Dunhuang” jest w tym przypadku 
symboliczne, głównie ze względu na to, że w Dunhuangu zachował się największy 
na świecie zbiór dokumentów, fresków i innych przedmiotów związanych z je-
dwabnymi szlakami.

International Dunhuang Project został powołany do życia w 1993 r. podczas 
międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Sussex w Anglii, w której wzięli 
udział kuratorzy i konserwatorzy z British Library w Londynie, Instytutu Ręko-
pisów Wschodnich Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Bibliothéque 
National de France w Paryżu i National Library of  China (dawnej Biblioteki Pe-
kińskiej). Za główne zadania projektu uznano wypracowanie metod skutecznej 
konserwacji obiektów muzealnych ulegających degradacji (głównie rękopisów, 
obrazów, tkanin, dzieł drukowanych), ich skatalogowanie i digitalizację w celu 
udostępnienia uczonym dla badań i tłumaczeń oraz działalność edukacyjną i po-

tylko z towarami i wynajmując konie do dalszej drogi, np. do położonego 30 km dalej handlowe-
go miasta Aszyche.
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pularyzatorską. Pierwsze środki na funkcjonowanie IDP pochodziły z fundacji ro-
dzinnej p. Lue, tajwańskiej Chiang Ching-kuo Foundation oraz British Academy, 
do których przyłączyło się wielu innych darczyńców. Do chwili obecnej do IDP 
przystąpiły instytucje naukowe z 14 krajów, mianowicie: Wielkiej Brytanii, Islandii, 
Chin, Tajwanu, Rosji, Indii, Japonii, Niemiec, Francji, Szwecji, Stanów Zjednoczo-
nych, Korei Południowej, Danii i Węgier. (I tu chciałoby się zadać pytanie: czy ze 
względu na działalność Grochowskiego nie powinna do tego grona należeć także 
Polska?) Program IDP obejmuje między innymi wymianę doświadczeń w zakresie 
konserwacji rękopisów, obrazów na jedwabiu, tkanin i druków, często o bardzo 
zróżnicowanych charakterystykach, pisanych i malowanych różnymi rodzajami tu-
szy, atramentów, barwników i pigmentów. Powodowało to w przeszłości uszko-
dzenia obiektów podczas konserwacji. Poszukiwaniom lepszych, skuteczniejszych 
zabiegów konserwatorskich poświęcone są organizowane od 2000 r. coroczne mię-
dzynarodowe konferencje konserwatorskie. IDP bierze udział w pracach archeolo-
gicznych na trasach jedwabnych szlaków. Od 2003 r. wydaje anglojęzyczne kwar-
talniki „IDP News”, informujące o prowadzonych w różnych krajach badaniach 
archeologicznych oraz o ukazujących się publikacjach, które podejmują tematykę 
związaną z jedwabnymi szlakami. Dyrektorem International Dunhuang Project 
jest od początku jego istnienia brytyjska archeolog i badaczka historii Jedwabnego 
Szlaku, dr Susan Whitfi eld:

Jedwabny Szlak jest historią nas wszystkich. Położona z dala od niezmierzonego oceanu 
Azja Środkowa była centrum świata, kolebką najważniejszych wynalazków wielu cywi-
lizacji oraz najdawniejszym światowym centrum gospodarczym. Została ona na wiele 
stuleci przez ten świat zapomniana, lecz teraz, w związku z obecnymi wydarzeniami, 
istnieje coraz większa świadomość znaczenia tej części świata, co umożliwia nam próbę 
zrozumienia tego obszaru, jego historii i jego oddziaływania na życie nas wszystkich52.

SUMMARY

THE SILK ROADS AND ENGINEER KAZIMIERZ GROCHOWSKI

The term “Silk Roads” (in its plural form) was fi rst used in the European geographical litera-
ture in 1887 by the German geographer Ferdinand von Richthofen. “Silk Road” (in its sin-
gular form) became popular in the world after the publication of  Sven Hedin’s book entitled 
Sidenvägen, in Stockholm in 1936 (Die Seidenstrasse in its German Leipzig edition of  1936). 
The singular form, the Silk Road is commonly used to designate what Richhofen meant. In 
fact the plural form is more correct and refl ects more precisely what the transcontinental 
travel and communication network really was. Kazimierz Grochowski (1873–1937), carried 

52 S. Whitfi eld, The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith. Introduction, London 2004.



over his excavations in several sand-buried cities of  Mongolia, Urianghai (today’s Tuva) 
and Manchuria. Grochowski was convinced that even at the site of  the newly built Harbin 
city, in the past there was an important trade crossing (Mongolian name Halabin meant 
“river passage”) on the route from the West to the East and vice-versa. Grochowski was one 
of  the creators of  an international Manchuria Research Society, being for many years the 
chief  manager of  its geological and archeological sections. Grochowski was one of  a few 
European researchers who had made archeological excavations in the sand-buried cities of  
Bohayans, Kithans and Jurchens which were in those times responsible for the transient 
grassland silk roads, thus benefi ting from their existence and development.
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ALEKSANDRA KAJDAŃSKA

DZIEJE HAFTU NA JEDWABNYM SZLAKU

Hafciarstwem nazywana jest sztuka wykonywania dowolnego ornamentu na da-
nym tle, które stanowią zazwyczaj tkaniny (jedwab i inne). Sztuka ta należy do naj-
starszych form zdobienia wszelkich przedmiotów, przede wszystkim ubiorów. Na 
przestrzeni dziejów sztuka hafciarska wytworzyła własne style i bardzo różnorodne 
techniki – od tych najprostszych do najbardziej wyrafi nowanych1. 

Nadworny hafciarz króla Francji Ludwika XV Charles Germain de Saint Au-
bin w swojej Sztuce haftu określił haft jako „sztukę doskonałego wyboru projektu 
[haftu – A.K.] w stylu płaskim, haftowanego złotem lub srebrem lub kolorowymi 
nićmi, w celu wykończenia ubioru jako całości”2. Autor tego dzieła uważał haft 
za luksus i dzieło sztuki samo w sobie, dające możliwość ukazania pozycji spo-
łecznej noszącego dany ubiór. Był to czas, gdy dzięki rozwojowi żeglugi chińskie 
hafciarki były już znane w Europie ze swojej cierpliwości i staranności, ale także 
z precyzji pracy oraz z kolorowego, świetlnego efektu jedwabiu, na którym hafto-
wały swoje dzieła.

Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Gdzie 
i kiedy narodził się haft? Jakimi drogami i w jakim czasie dotarł on do Europy, upo-
wszechniając się zarówno na dworach królewskich, jak i wśród przedstawicieli klas 
niższych? Jaką rolę odegrał w procesie rozprzestrzenienia się haftu Jedwabny Szlak?

Najstarsze wzmianki o roli haftu w ubiorze znajdują się w chińskich tekstach 
klasycznych z okresu dynastii Zachodniej Zhou (1027–770 r. p.n.e.) – Shangshu i Zho-
uli. Autor tego drugiego wymienia między innymi techniki hafciarskie potrzebne 
do dekorowania ubrań. W księdze Kaogongji („Zapiski o rzemiośle”), pochodzącej 
z okresu Walczących Państw (480–222 r. p.n.e.), jest wzmianka o haftowanych ob-
razach jedwabnych. Wiadomo też, że już w tym czasie stroje cesarskie ozdabiano 
różnymi symbolami, między innymi wizerunkami smoków i feniksów. W okresie 
dynastii Han (206 r. p.n.e. – 220 r. n.e.) istniał urząd nadzorujący haftowanie szat 
dworskich. Natomiast najstarsze zachowane fragmenty haftów na chińskich tka-
ninach jedwabnych znalazła ekipa rosyjskiego archeologa Siergieja Rudenko, któ-

1 S. Kurdziel, Hafciarstwo, Warszawa 1982, s. 7; E. Świeykowski, Zarys artystycznego rozwoju tkac-
twa i hafciarstwa, Kraków 1908, s. 10–13.

2 Ch. Germain de Saint Aubin, L’art du brodeur, Paris 1770, s. 1–2. 
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ry prowadził prace wykopaliskowe w kurhanach Scytów na Ałtaju w latach 1929 
i 1947–1948. Rudenko pisze między innymi:

W zlodowaciałych kurhanach Pazyryku w Górnym Ałtaju znaleźliśmy nie tylko tkaniny 
wełniane z Azji Przedniej i Środkowej, lecz także jedwabie chińskie. (…) Najbardziej 
interesująca z nich jest ta, którą pokryto jeden z czapraków w kurhanie piątym. Na tej 
tkaninie, typu białej czesuczy, wyhaftowano różnobarwnymi jedwabnymi nićmi drzewa 
stylizowane z siedzącymi na nich samcami feniksów i przelatującymi wśród drzew sa-
miczkami3.

Te ptaki na czapraku (pokryciu końskiego siodła), umieszczone między wijącymi się 
liniami, przedstawiają być może faktycznie stylizowane rośliny i kwiaty. Wyhaftowa-
no je ściegiem łańcuszkowym. Przez badaczy europejskich haft ten jest nazywany 
„chińskim brokatem” ze względu na ornament4. Rudenko datuje swoje odkrycie 
na V–IV wiek p.n.e. ze względu na podobieństwo stylu wyhaftowanych feniksów 
z feniksami na wczesnych chińskich zwierciadłach brązowych5. To, że ścieg łań-
cuszkowy był znany Chińczykom już w IV wieku przed Chrystusem, potwierdza 
ubiór mumii chińskiej arystokratki, wydobytej w 1982 r. z grobowca w Mashan, 
w prowincji Hubei6. Na fragmencie tkaniny wyhaftowano ściegiem łańcuszkowym 
wijące się motywy smoków, fantastycznych ptaków oraz zwierząt (identyfi kowanych 
jako feniksy i tygrysy). Forma zwierząt wykazuje podobieństwo do formy ozdob-
nych chwostów używanych do dekoracji w kulturze europejskiej. Ścieg łańcuszkowy 
w tym przypadku jest zarówno konturem, jak i wypełnieniem haftu. Jego kolory są 
dziś raczej trudne do zidentyfi kowania. W obecnym stanie są to czernie przeplata-
ne gdzieniegdzie złotem i czerwienią. Motywy wijących się linii będą jeszcze przez 
długi czas obecne w dekoracji chińskiej (występują także na pudełkach z laki wydo-
bytych z tego samego grobu). 

Hafty łańcuszkowe pojawiają się również na ubiorach wydobytych z grobu mu-
mii z Yingpan w dolinie rzeki Tarym w dzisiejszym Xinjiangu (dawnym Chińskim 
Turkiestanie). Męski ubiór składa się z kaftana oraz spodni haftowanych ściegiem 
łańcuszkowym w kwiaty wpisane w duże romby, które tworzą geometryczny rysu-
nek. Podobieństwo tych haftów zarówno pod względem technicznym (ściegi łań-
cuszkowe), jak i ornamentyki wskazuje na fakt, że tego typu tkaniny haftowane były 
pożądane nie tylko na terenach ówczesnych Chin, ale także poza granicami państwa. 
Z tego względu badacze twierdzą, że wysyłano je na eksport7. 

3 S.I. Rudenko, Skarby kurhanów Pazyryku [w:] Śladami dawnych kultur, Warszawa 1954, s. 167, 169.
4 K. Rubinson, The Textiles from Pazyryk, „Expedition” 1990, vol. 32, no. 1, s. 54.
5 Ibidem, s. 169, 170.
6 Jest to grób żony markiza Li Canga, pani Chu (Lady Chu w publikacjach anglojęzycznych). 

Odkryto w nim między innymi zachowane w doskonałym stanie tkaniny oraz kosmetyki. 
7 K. Rubinson, The Textiles… Porównanie tych dwóch haftowanych tkanin było możliwe po 

odkryciu grobu w Mashan. 
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Według chińskiej legendy wynalazczynią haftu była żona cesarza Huangdi (tzw. 
„Żółtego Cesarza”) – Leizu, której przypisuje się też wynalezienie sztuki hodowli 
jedwabników i tkania jedwabiu. Haft w Chinach ma przypuszczalnie równie długą 
historię co jedwab, jednakże ze względu na jego nietrwałość tylko nieliczne jego 
fragmenty zachowały się i są znane od początku XX wieku z wykopalisk arche-
ologicznych. Najwięcej tych fragmentów odkryto jednak nie na obszarze dawnych 
Chin, gdzie warunki klimatyczne nie sprzyjały zachowaniu ich w cesarskich gro-
bowcach i pochówkach zamożniejszej arystokracji, lecz w Azji Środkowej – w Ko-
tlinie Kaszgarskiej (basenie rzeki Tarym) i w Kotlinie Turfańskiej. Dzięki suchemu 
klimatowi i piaszczystej glebie zachowały się one tam znacznie lepiej, jakkolwiek 
są to hafty z okresów późniejszych, począwszy od dynastii Wschodniej Han (25–
220 r.). Pochodziły one głównie z suchych obszarów Xinjiangu (Minfeng, Astana) 
oraz z prowincji Gansu (Wuwei). Jednak odkrycia archeologiczne przeprowadzone 
w środkowych Chinach, na terenie prowincji Hunan ujawniły wcześniejsze obiekty 
hafciarskie, datowane na okres II wieku p.n.e. 

Już wtedy powstawały w Chinach warsztaty specjalizujące się w tworzeniu ha-
ftów. Prace te podejmowały głównie kobiety, które ponadto wyrabiały jedwabne 
nici, ale hafciarstwem trudnili się także mężczyźni. Haft był rzemiosłem odpowia-
dającym na potrzeby luksusowego zdobnictwa ubiorów. Wymagał dużych umie-
jętności i znajomości technik. Chińskie hafciarstwo wyróżnia cztery podstawowe 
style haftu, biorące swoje nazwy od różnych rejonów Chin, w których powstawały 
i w których są popularne – Su, Xiang, Yue i Shu. Dzisiaj style te są uważane za kul-
turowe dziedzictwo Chin. Od stuleci haft jest tam traktowany jako dzieło sztuki, 
w którym podkreślona zostaje zarówno symbolika, jak i nobilitujące znaczenie ha-
ftu, a tym samym przeznaczenie samego ubioru (zob. fot. 2). W Chinach na prze-
strzeni dziejów sztuka ta bardzo się rozwinęła dzięki różnym ściegom i technikom 
wykonania. Zależało to przede wszystkim od rodzaju podkładu, czyli materiału, na 
jaki nanoszono haft. W chińskim hafcie rozróżnia się dwa istotne elementy – chih 
wen (zhiwen) i tuan wen (duanwen). Chich wen związany jest z haftem satynowym i jego 
różnymi odmianami, a tuan wen włącza także takie techniki, jak późniejsze ściegi 
pekińskie8 i ich odmiany (ściegi supełkowe). 

Haft Su pochodzi z Suzhou w prowincji Jiangsu i jest znany ze swego precyzyj-
nego wykonania, różnorodności ściegów, pięknego wzornictwa i gustownych kolo-
rów. Tradycja jego wykonania liczy około 2 tysięcy lat. Mówi się, że w przeszłości 
niemal każda rodzina w Suzhou hodowała jedwabniki i zajmowała się hafciarstwem. 
Haft ten był ceniony na cesarskich dworach. Su słynie ze znakomitego dobierania 
gamy kolorystycznej, składającej się z 750–1000 odcieni.

8 Szczególnie upowszechniły się w okresie panowania dynastii Ming (1368–1644), od czasu 
przeniesienia stolicy kraju do Pekinu (1421 r.).
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Haft Xiang był znany już przeszło 2500 tysiąca lat temu. Odkrycia archeolo-
giczne w prowincji Hunan w 1972 r. pomogły prześledzić rozwój tego stylu. Jego 
renesans przypadł na panowanie dynastii Qing (1644–1911 r.). Łączy w sobie style 
haftu prowincji Hunan ze stylami Su i Yue. Zazwyczaj haft powstaje na cienkim je-
dwabiu czy na przezroczystej gazie jedwabnej. Charakteryzują go eleganckie wzory 
o żywych barwach i realizmie wykonania. Najczęściej spotyka się motywy zwie-
rzęce, roślinne oraz krajobrazy, zaś niezwykłym kunsztem wyróżniają się motywy 
pawia, lwów i tygrysów. Artyści z Hunanu wykonują swoje hafty tak realistyczne, 
że kwiaty zdają się pachnieć, ptaki – śpiewać, tygrysy – poruszać się, ludzie zaś – 
rozmawiać. 

Haft Yue pochodzi z Kantonu, z prowincji Guangdong i należą do niego hafty 
wełniane, na bawełnie oraz z użyciem złotej i srebrnej nici. Rozwinął się za czasów 
dynastii Tang (618–907 r.) i wiąże się go z kulturą ludową. Został odkryty ponownie 
w czasach dynastii Ming (1368–1644 r.). Zwykle wykonuje się go w żywych kolo-
rach, wykorzystując proste, starannie dobrane wzory. Hafty w stylu Yue zdobywały 
nagrody na konkursach międzynarodowych w Panamie i w Londynie w latach 1915 
i 1923. Charakterystycznymi cechami tego stylu są: używanie różnych gatunków 
nici (wełna, włosie końskie, bawełna) oraz bardzo kontrastowe gamy kolorystyczne 
z zastosowaniem nici złotych dla podkreślenia konturów rysunku. Hafciarze tego 
stylu (byli nimi tylko mężczyźni) dawniej używali włosków z pawich piór, skręco-
nych jak nici i haftowali nimi. 

Haft Shu znany jest także jako Chuan. Pochodzi z Chengdu, z prowincji Sichuan. 
Gładki i błyszczący haft jest wykonywany z niezwykłą wprawą delikatnym ściegiem. 
Styl ten rozwinął się i osiągnął najwyższy poziom w czasach dynastii Qing (1644–
1911 r.). Shu słynie z dwustronnego haftu, dlatego trudno rozpoznać, która strona 
jest lewa, a która prawa. Z tego powodu jest najdroższy. W 2006 r. artysta hafciarz 
Hao Shuping otrzymał nagrodę UNESCO za haftowaną dwustronnie pracę „Dwie 
ryby” w konkursie na dziedzictwo rzemieślnicze (UNESCO Seal of  Excellence for 
Handicraft Products). 

Pierwsze fragmenty haftów w basenie Tarymu zostały odkryte na początku 
XX wieku przez brytyjskiego badacza i podróżnika Aurela Steina oraz przez eks-
pedycje niemieckie Alberta von Le Coqa i prof. Alberta Gründwedela. W Grotach 
Mogao (Grotach Tysiąca Buddów) na terenie Dunhuangu odkryto kilka haftowa-
nych tkanin pochodzących z okresu panowania dynastii Tang, ale przeznaczonych 
do religijnego użytku. Były to tkaniny pokryte haftem płaskim, a kontury rysunku 
wykonano grubszą nicią i ściegiem nakładanym. Wyhaftowane motywy przedsta-
wiają rozproszone motywy roślinne i kwiatowe, a płatki kwiatów są wypełnione 
ściegiem płaskim w różnych kolorach i odcieniach. Czasami pomiędzy kwiatami 
pojawiają się kaczki mandarynki, także wykonane tymi samymi ściegami. Innym 
ciekawym obiektem hafciarskim z tego okresu jest sakralna tkanina zatytułowa-
na Sakiamuni modli się na Sępim Szczycie (Shakyamuni preaching on the Vulture Peak), 
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znajdująca się w British Museum w Londynie i datowana na VIII wiek. Jest to 
zarazem jeden z największych starożytnych haftów. Jego wymiary wynoszą 2,40 
m na 1, 60 m. Tkanina przedstawia w centrum Buddę w towarzystwie dwóch 
bodhisattwów. Haft został wykonany na jedwabiu podszytym dodatkowo lnianą 
kanwą. Pokryty jest ściegiem płaskim, satynowym (zwanym w Polsce też ściegiem 
atłaskowym) i naprzemiennym (split stitch, satin stitch), który wypełnia przestrzeń 
zarysowaną konturem czarnej nici. Kolory są już wyblakłe, niemniej jednak kolor 
niebieski w odcieniu indygo zachował się w miarę dobrze. Pozostałe kolory to: 
czarny (użyty do konturów rysunku), biały, żółty, czerwony oraz wiele odcieni 
zielonego, ciemnoniebieskiego oraz brązowego. Wysoka jakość wykonanego ha-
ftu i duża powierzchnia wskazują na jego pochodzenie ze znaczącego warsztatu 
hafciarskiego, być może z Chin lub z okolic Dung huangu, a także na rozwój haftu 
jako sztuki i formy „malowania nicią” obrazów, który mógł nastąpić w okresie 
złotego wieku cesarstwa, w czasie panowania dynastii Tang. Na innej tkaninie 
również można znaleźć fragmenty haftowanej tkaniny w kwiaty ściegiem saty-
nowym (satin stitch). Jest to tzw. kasaya – ubiór mnichów buddyjskich. Tkanina 
pochodzi z VIII–IX wieku i została uszyta z małych skrawków innych tkanin 
jedwabnych (tzw. patchwork), wśród których dwa fragmenty są haftowane. Aurel 
Stein, który był odkrywcą tej tkaniny, uważał, że była przeznaczona na pokry-
cie klasztornego ołtarza buddyjskiego. Motyw haftowanych kwiatów w kolorach 
czerwonym, niebieskim, zielenonym i białym stał się popularny w kulturze euro-
pejskiej w XVIII wieku. 

W latach 1902–1914 ekspedycja niemieckich archeologów Alberta Gründwe-
dela i Alberta von Le Coqa odkryła interesujące obiekty hafciarskie. W Kumturze 
w grocie nr 13 znaleziono między innymi fragment tkaniny, który prawdopodobnie 
był częścią wotywnego proporczyka. Datowany jest na VIII–IX wiek. Na jedwabnej 
gazie wyhaftowano nićmi jedwabnymi małe kolorowe kwiaty i łodygi z liśćmi. Za-
chowały się kolory: zielony, żółty, niebieski oraz różne odcienie fi oletu lub purpury. 
Wzór wyhaftowano ściegiem satynowym9.

Mariachiara Gasparini, która zbadała hafty znalezione przez ekspedycje Le 
Coqa i Gründwedela, podzieliła je na trzy grupy ze względu na rodzaj haftu. 
Do pierwszej zaliczyła haft łańcuszkowy łączony z nićmi w kolorze ultramaryny 
i purpury z nicią złotą, występujący na haftowanej tkaninie przedstawiającej ko-
biece bóstwo manichejskie – Dziewicę Światła (Virgin of  Lights) w towarzystwie 
dwóch mniejszych postaci. Wielu badaczy było przekonanych, że manicheizm był 
rozpowszechniony w przeszłości na terenach Azji Środkowej (Sogeliana, Turfan), 
ale odkryto dotychczas bardzo niewiele fragmentów książek lub jedwabi z ikono-

9 Haftowany proporzec odnaleziony w Kumturze. Obecnie znajduje się w Staatliche Museen 
zu Berlin, Museum für Asiatische Kunst (Muzeum Sztuki Azjatyckiej w Berlinie) i stanowi część 
kolekcji z Turfanu. 
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grafi ą. Dziewica światła trzyma w prawej ręce ognisty klejnot (w języku chińskim 
huozhu, w angielskim fl aming jewel ) lub rodzaj małego świecznika, albo też kwiat lo-
tosu. Interesujące jest jej przedstawienie z dużą aureolą wokół głowy, gdyż na tym 
obszarze spotyka się aureole także na wizerunkach buddyjskich i chrześcijańskich 
(nestoriańskich). Dwie postacie obok to dusze zmarłych, które bóstwo prowadzi 
do nieba. Haft jest datowany na X–XI wiek. Dodatkowo jest on ozdobiony na-
kładaną na jedwab złotą folią. Pod postaciami widać wijące się motywy kwiatowe 
w kolorach niebieskim i złotym. Zachowały się nawet fragmenty tej złotej folii, 
świadczące o tym, że technika ta była stosowana również w Chinach w czasie 
panowania dynastii Tang10.

Drugą grupę stanowią hafty atłaskowe, takie same jak znane chińskie hafty 
z Grot Mogao w Dunghuangu. Haft tego typu, przedstawiający prawdopodob-
nie feniksa, znajduje się na małym zachowanym fragmencie tkaniny. Pod większą 
częścią haftu widoczne są nawet ślady tuszu, którym narysowano ptaka, zaś na 
niewielkiej części widać ściegi satynowe, wykonane jedwabnymi nićmi w kolorach 
niebieskim, czerwonym i zielonym. Mariachiara Gasparini uważa, że kolory te 
charakteryzowały manichejski styl haftu, naśladujący zarówno sztukę chińską, jak 
i ujgurską11. 

Trzecią grupę stanowią hafty geometryczne w postaci rombów, wykonane na 
bawełnie lub kanwie. Ta grupa geometrycznych haftów (siedem fragmentów różnej 
wielkości) w przyszłości stała się bardzo popularna w Europie. W średniowieczu 
wykonywano tym stylem przede wszystkim torebki, torby pielgrzymie, relikwiarze, 
a także poduszki. W kanionie Kumtury, w dzisiejszym Xinjiangu, odkryto małe 
fragmenty tego typu haftu, datowane na IX–X wiek. Zdaniem M. Gasparini są one 
związane z chińskimi oraz pochodzącymi z Azji Centralnej haftami typu tiraz. Były 
wykonane na lnianej kanwie lub bawełnie w formie geometrycznych wzorów, czasa-
mi z wpisanymi w nie mniejszymi wzorkami tworzącymi ornamenty. Wykonywano 
je nićmi jedwabnymi w kolorach niebieskim i czerwonym. Niektóre z nich wykazują 
także podobieństwo do późniejszych haftów bizantyjskich. 

Przeniesienie stolicy cesarstwa z Rzymu do Konstantynopola sprzyjało szyb-
szemu rozwojowi sztuki wschodniej pochodzącej z terenów położonych na trasie 
Jedwabnego Szlaku. Jedwab był towarem luksusowym, a jego wartość podkreślał 
dodatkowo haft. W tym czasie stosowano nadal znany już haft atłaskowy (satyno-
wy) oraz kładziony i sznureczkowy. Te ostatnie były uważane za najbardziej luksu-
sowe, gdyż wymagały znakomitej znajomości gamy kolorystycznej oraz mistrzow-
skiej techniki haftowania. Takie umiejętności mieli wyszkoleni w tym rzemiośle 

10 M. Gasparini, A Mathematic Expression of  Art: Sino-Iranian and Uighur Textile Interactions and 
the Turfan Textile Collection in Berlin, „Transcultural Studies” 2014, no. 1, s. 154, za: http://journals.
ub.uni-heidelberg.de/index.php/transcultural/article/view/12313/8994 [dostęp: 12.12.2014].

11 Ibidem, s. 162–163. 
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mistrzowie. Eugeniusz Świeykowski w swojej książce o historii tkanin i haftów 
podaje informację, że na terenie Sycylii, łączącej trzy kultury: łacińską, arabską 
i grecką, działały w Palermo pracownie hafciarskie, tzw. thiraz, z których mógł 
pochodzić płaszcz koronacyjny Rogera II12. Peleryna wykonana z czerwonego 
purpurowego jedwabiu jest haftowana złotą nicią, ściegami łańcuszkowym i kła-
dzionym. Kontury haftu złotego są zdobione perłami. Ornamentyka peleryny 
nawiązuje do wzorów perskich i sogdyjskich, pośrodku płaszcza przedstawiono 
drzewo oraz dwa lwy zwrócone do siebie tyłem (ogonami). Miały symbolizować 
pokonanie Arabów przez Normanów. Co interesujące, na brzegach płaszcza wi-
dać haftowaną złotą nicią inskrypcję po arabsku, która wskazuje, że płaszcz wyko-
nano dla króla Rogera II. Świadczy to także o tym, że po militarnym zwycięstwie 
nad Arabami nie zrezygnowano jednak z korzystania ze sztuki arabskiej i z całego 
dorobku kultury wschodniej13.

Najpopularniejszy dziś haft krzyżykowy również ma swoją genezę w kultu-
rze chińskiej. Badacze datują jego pojawienie się już na okres panowania dyna-
stii Tang, ale nie zachowały się żadne dokumentacje źródłowe na ten temat. Ten 
typ haftu może być związany ze sztuką kultury islamskiej, w której znany był 
haft czarną nicią (blackwork), podobny do haftu krzyżykowego, ale nitka czarna 
wyznaczała tylko kontury rysunku, nie wypełniając go w środku. Haft krzyżyko-
wy natomiast wypełniał całą powierzchnię i był wykonywany krzyżykiem, czyli 
dwie nitki krzyżowały się pośrodku. W średniowieczu popularna była odmiana 
haftu krzyżykowego, w której jedno ramię krzyżyka było dłuższe od drugiego, 
co dawało efekt zaplecionego warkocza. Stosowano ją w ubiorach kościelnych, 
czego przykładem może być zachowany fragment dekoracji noszonej na albę14. 
W całości została ona wykonana haftem krzyżykowym o wydłużonym ramieniu. 
Można też zauważyć, że „warkocze” biegną w różnych kierunkach. Haft zawiera 
inskrypcję skierowaną do św. Odylii oraz postacie mające na głowie korony z mo-
tywami roślinnymi – liśćmi i kwiatami. W Polsce ten typ haftu znany był na Śląsku 
i nazywano go ściegiem śląskim15.

12 E. Świeykowski, Zarys artystycznego rozwoju tkactwa i hafciarstwa, Kraków 1906, s. 37.
13 Płaszcz koronacyjny Rogera II znajduje się w Kunsthistorishes Museum w Wiedniu. Jest 

datowany na 1133–1134 r. według kalendarza gregoriańskiego. Niezwykle interesująca haftowa-
na inskrypcja arabska na brzegach płaszcza brzmi następująco: „Płaszcz ten został wykonany 
w najwspanialszej pracowni odzieżowej i jest łączony z życzeniem i nadziejami na szczęśliwe 
dni i noce, bez ustawania zmian, autorytetu, honoru i szczęścia oraz na zapewnienie zaufania, 
szacunku, opieki, protekcji i środków utrzymania w stolicy Sycylii w roku 528”. 

14 Tkanina haftowana znajduje się w Victoria and Albert Museum; nazywana jest Apparel of  
an amice. Pierwotnie znajdowała się w skarbcu katedry w Halberstatd w Niemczech, pochodzi 
z XV w. 

15 S. Kurdziel, Hafciarstwo…, s. 38–39. 
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Z kolei haft czarną nicią zyskał popularność w Hiszpanii, a później wraz z przy-
byciem dworu Katarzyny Aragońskiej do Anglii dostał się do Europy. Za sprawą 
Hansa Holbeina znany jest także jako Holbein stitch, gdyż malarz wykonywał por-
trety, na których przedstawiał zarówno kobiety, jak i mężczyzn w koszulach z wi-
docznym haftem czarną nicią. Holbein stitch był bardzo popularny i ceniono bieliznę 
haftowaną takim ściegiem (w Europie także nicią w kolorach zielonym, niebieskim 
czy czerwonym). W Muzeum Narodowym w Warszawie zachowało się kilka zabyt-
ków hafciarskich wykonanych haftem krzyżykowym, w tym wzornik wykonany ha-
ftem niebieską nicią (Holbein stitch), datowany na XVII wiek. Wzorniki, czyli zbiory 
wzorów haftów, służyły zazwyczaj pomocą dla dziewcząt uczących się tej sztuki. 
Były popularne od XV aż do XX wieku, ale i dzisiaj przeżywają swój renesans. 
Wzorniki były haftowane nie tylko ściegiem krzyżykowym, lecz także innymi. Miały 
ponadto znaczenie symboliczne, gdyż ornamenty na nich często zawierały różne 
symbole, jak na przykład arkę Noego czy częsty motyw wzorników ślubnych – 
drzewo z Adamem i Ewą. Praktyka ta rozwinęła się w XVII wieku w Niderlandach 
i poprzez Włochy, Niemcy, Francję i Anglię rozpowszechniła się w całej Europie, 
a w XVIII stuleciu również w Ameryce Północnej. 

Haft z Asyżu znany jako Assisi embroidery rozwinął się z kolei w klasztorach 
włoskich, gdzie wpływ sztuki świata arabskiego docierał poprzez Neapol i Sycylię. 
W Asyżu kultywowano więc haft krzyżykowy, ale rysunek nie był w ogóle zahafto-
wywany, lecz jego tło, co dawało kontrast i miejsca niewypełnione haftem tworzyły 
wzór na tkaninie. Styl ten stał się popularny i służył do ozdabiania ołtarzy w kościo-
łach i zakonach oraz kościelnych paramentów, a także świeckiej bielizny, jak obrusy, 
ręczniki czy pościel. 

W średniowieczu w europejskim hafcie pojawiło się wiele zapożyczeń sym-
bolicznych pochodzących z Azji Środkowej i Chin. Dotyczyły one zarówno fi gur 
geometrycznych, krzyży, jak i motywów roślinnych. Wspomniany fragment haftu 
geometrycznego ze znalezisk w Kumturze był w średniowieczu nadal popularny 
w Europie. Identyczne wzory geometryczne można odnaleźć na fragmentach lub 
na zachowanych w całości torebkach, torbach relikwiarzowych, poduszkach czy pa-
ramentach w Victoria & Albert Museum w Londynie i w Metropolitan Museum of  
Art w Nowym Yorku. Pojawiają się na nich motywy węzłów nieskończoności czy 
wspomnianych krzyżyków oraz roślinne i zwierzęce. 

Stylistycznie do ornamentacji sogdyjskiej i perskiej nawiązuje ścieg ceglany 
(w terminologii anglosaskiej znany jako brick stitch). Jest to styl o technice płaskiej, 
a jego ściegi układają się podobnie jak układało się cegły, stąd też wzięła się jego 
nazwa. Używano go do dekoracji poduszek, torebek, ubrań, a także paramentów 
kościelnych. Jednym z ciekawszych zabytków tego typu jest poduszka pochodząca 
z XV wieku. Jest dziełem któregoś z niemieckich warsztatów hafciarskich z West-
falii. Jest to poduszka ołtarzowa, przedstawiająca w jednym medalionie motyw 
drzewa i orłów z jednym rozpostartym skrzydłem zwróconych ku sobie głowami. 
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W drugim medalionie przedstawiony jest motyw roślinny; być może są to róże lub 
inne kwiaty. Motywy te zastosowano naprzemiennie, a pomiędzy nie wstawiono 
geometryczne wzory krzyży. Poduszka jest w kolorach zielonym, czerwonym, nie-
bieskim i białym16.

Prawdopodobnie z tego haftu mógł wykształcić się kolejny styl haftu popu-
larny w Europie w XVII i XVIII wieku. Był to także haft geometryczny o liniach 
krzywych (sinusoidalnych) lub łamanych, które tworzyły fale. Istotną rolę od-
grywały tu odpowiednio dobrane kolory. Haft nazywany był płomienistym (fl ame 
stitch) lub zygzakowatym (zig-zag stitch). Jego popularna nazwa – to bargello, ale ma 
też inne: haft irlandzki (Irish stitch), haft fl orencki (Florentine stitch) czy haft węgier-
ski (Hungarian stitch). Nazwa podstawowa – bargello – odnosi się do Pałacu Bargello 
we Florencji, w którym znajduje się Museum Nationale di Bargello i gdzie po raz 
pierwszy odnaleziono tego typu hafty jako tkaninę obiciową na krzesłach. Historię 
bargello łączy się z klasztorami Saksonii, gdzie popularne były hafty tego typu lub 
bardzo podobne. Zachował się fragment haftowanej materii stanowiącej kiedyś 
kurtynę dla ołtarza w katedrze w Halberstadt w Niemczech. Wyhaftowany na niej 
orzeł jest częściowo pokryty haftem podobnym do bargello, linie krzywe w formie 
zygzakowatej imitowały pióra ptaka. Warto wspomnieć, że swoje korzenie haft 
ten ma w Azji, gdyż był tam rozpowszechniony co najmniej tysiąc lat wcześniej. 
Ekspedycja Aurela Steina odnalazła w Karakodżo (dzisiejszy Gaochang w pobliżu 
Turfanu) parę damskich skórzanych trzewików częściowo pokrytych podobnym 
haftem. Motyw zig-zag pojawiał się także na tkaninach i malowidłach (zwanych 
pranidhi) odkrytych w Bezekliku i Kumturze w dzisiejszym Xinjiangu. Mariachiara 
Gasparini porównuje je do ornamentów sogdyjskich i ujgurskich17. Motyw ten 
stosowano ponadto w hafcie krzyżykowym z długim ramieniem, który można 
oglądać na torbie relikwiarzowej znajdującej się w zbiorach katedry w Sens pod 
Paryżem18. Haft typu bargello stał się najbardziej popularny w Europie w XVIII 
wieku. Powstawało wiele jego odmian i wzorów. Stosowany był do wzorników, 
które stanowiły pamiątki rodzinne. Przede wszystkim pokrywano nim portfele 
i listowniki do przechowywania dokumentów i listów. Zwyczaj ten najszybciej 
rozpowszechnił się w Ameryce Północnej i dziś w każdym amerykańskim mu-
zeum w dziale poświęconym rzemiosłu można znaleźć portfele wykonane tech-
niką bargello. 

W XVIII wieku nastąpiło bardzo silne zainteresowanie Orientem oraz Dalekim 
Wschodem. Jan Reychmann podaje, że: „Podobnie jak i na innych odcinkach od-
działywania kulturalnego Wschodu na kulturę Oświecenia, tak i w zakresie infi ltracji 

16 Poduszka ołtarzowa znajduje się w Victoria & Albert Museum w Londynie, druga podobna 
znajduje się w Kunstgewerbemuseum w Kulturforum w Berlinie. 

17 M. Gasparini, A Mathematic Expression…, s. 155.
18 Ta i wiele innych torebek haftowanych są datowane na XIII w. Zostały odkryte w 1896 r. 

i znajdują się w kolekcji zbiorów katedry w Sens pod Paryżem. 
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artystycznych panuje charakterystyczna dla tych prądów pstrokacizna, wpływy tu-
reckie przeplatają się z chińskimi, arabsko-mauretańskie z indyjskimi czy staroegip-
skimi, zależnie od chwilowej mody czy fali kontaktów polityczno-handlowych”19. 
Ciekawość niezbadanego i tajemniczego świata była podsycana przez relacje po-
dróżników i misjonarzy, którzy mieli możliwość zapoznania się z kulturą i sztuką 
Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Na rozwój haftu w tym czasie wpłynął także han-
del. Chiny dostarczały wówczas na rynek europejski nie tylko porcelanę, lecz także 
tkaniny, przede wszystkim jedwabne, w tym haftowane i malowane. Jan Reychmann 
zaś dodaje: „Poznawanie sztuki wschodniej następowało za pośrednictwem opisów 
czy relacji, za pośrednictwem orientalnych legacji czy obcych podróżników, przy-
wożących i rozdających rozmaite artystyczne prezenty, poprzez albumy i publikacje 
ilustrujące zabytki i sztukę orientu, wreszcie przez handel wschodni, wprowadzający 
na rynek przedmioty ozdobne z zakresu przemysłu i rzemiosła, które mogły służyć 
za wzory do naśladownictwa”20.

Jeśli chodzi o ówczesne hafty, to naśladowały one silnie zarówno motywy, 
jak i styl zaczerpnięty z chińskiego haftu. Kulminacja jego rozpowszechnienia 
się nastąpiła w drugiej połowie XVIII wieku. Przede wszystkim były to motywy 
roślinne i kwiatowe z umieszczanymi zazwyczaj wśród nich feniksami, bażantami 
i innymi ptakami. Przedstawiano także owady, głównie motyle, rzadziej smoki, 
lwy i tygrysy. Tkaniny haftowane stosowano zarówno przy ubiorach damskich, 
jak i męskich. Z ubiorów męskich haftem ozdabiano fraki (justaucorps) oraz kami-
zelki (gilet). Jedna z ciekawszych kamizelek męskich znajduje się w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie. Hafty zostały umieszczone na brzegach, przy zapięciach 
oraz przy kieszeniach. Ornament kamizelki jest bardzo szczególny, przedstawia 
bowiem bitwę morską z biorącymi w niej udział dwoma statkami, z których je-
den strzela z armat w kierunku drugiego. Widać także skaliste wybrzeże oraz 
roślinność, wykonane znanym ściegiem pekińskim (supełkowym). W oddali widać 
mewy, a ornamentację brzegów kieszeni stanowią misterne kompozycje muszli, 
wstążek i wijącej się roślinności oraz łańcuch kotwicy i fragment masztu. Kami-
zelka ta jest datowana na lata 80. XVIII wieku. Hafty wykonano ściegiem supeł-
kowym, satynowym i kładzionym21.

W ubiorach damskich hafty zdobiły suknie. Sprowadzano z Chin materiały ha-
ftowane w stylizowane kwiaty różnej wielkości lub tkaniny malowane w takie same 
wzory. Suknie tego rodzaju zachowały się w Metropolitan Museum of  Art. Są to 
robe a l’Anglaise retrouseé, datowane na lata 70. XVIII wieku22. Suknie są w całości 

19 J. Reychmann, Orient w kulturze polskiego Oświecenia, Warszawa 1964, s. 138.
20 Ibidem. 
21 E. Orlińska-Mianowska, Modny świat XVIII wieku, Muzeum Narodowe w Warszawie, War-

szawa 2003, s. 175. 
22 Obie suknie na zdjęciach w katalogu: R. Martin, H. Koda, Orientalism Visions of  the East in 

Western Dress, Metropolitan Museum of  Art, New York 1994, s. 22.
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(spódnica i suknia wierzchnia) uszyte z materiału malowanego na jedwabiu w fan-
tazyjne rośliny i kwiaty. W takiej sukni François Drouet przedstawił na portrecie 
Madame Pompadour przy dużym krośnie hafciarskim. Jest ona zdobiona motywami 
roślinnymi i kwiatowymi, mogła być zarówno haftowana, jak i malowana23. Prawdo-
podobnie w tej samej sukni została zobrazowana na innym portrecie24. Możliwe, że 
sam materiał został wykonany z przeznaczeniem na eksport do Europy. W Victo-
ria & Albert Museum w Londynie także można znaleźć bogato haftowane suknie, 
których hafty naśladowały hafty wschodnie, w tym chińskie. Ponieważ były bardzo 
drogie i zazwyczaj stać było na nie tylko arystokrację, przeznaczano je na prezen-
tację na dworze królewskim. Były to tzw. robe de cour, mantua dress, bardzo zresztą 
niewygodne, gdyż miały szerokie spódnice bardzo dużych rozmiarów. Właśnie te 
spódnice oraz treny były bogato haftowane haftem płaskim i satynowym w cienio-
wane kolory, tworząc istnie rokokową feerię barw25. 

Z powodu kosztowności takiego haftu te same techniki zaczęto stosować nie 
na jedwabiu, ale na lnie czy bawełnie oraz na wełnie. W ten sposób styl ten po-
jawiał się w strojach codziennych i domowych na spódnicach, wszelkiego rodza-
ju kaftanach26, kamizelkach noszonych zimą na zewnątrz i w domu. Były często 
pikowane i ozdabiane haftem z motywami zapożyczonymi z haftu chińskiego. 
Taka kamizelka zachowała się na przykład w Fashion Museum w Bath w An-
glii – jest pikowana, a dodatkowo nałożono na nią haft ściegiem łańcuszkowym. 
Przedstawia motywy drzewa i kwiatów oraz feniksów siedzących na gałęziach. 
Z kolei w Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się dwuczęściowy ubiór 
kobiecy, składający się ze spódnicy i szerokiego kaftana – casaquin. Cały strój jest 
haftowany nicią wełnianą, a nie jedwabną. Haft ten nosi nazwę crewel. Wyróżniało 
go tylko to, że używano nici wełnianych, natomiast technika haftu pozostawała 
niezmieniona. Haft wykonany wełną ma także tradycję wschodnią, ale ponieważ 
popularny stał się w XVII wieku w Anglii, został nazwany haftem jakobińskim 
(od panowania Jakuba I). Haft wełną wymagał odpowiedniego doboru gamy ko-
lorystycznej. Wszystkie ornamenty, jak kwiaty, drzewa czy liście, miały właściwie 
dobrane kolory. Używano różnych ściegów – od łańcuszkowego do satynowego, 
który był kolorystycznie cieniowany i wypełniał kontury rysunku. Bardzo czę-
sto były to krajobrazy z ptakami, drzewami i zwierzętami. Haft ten wytworzył 
również inny styl haftowania przy użyciu jedynie różnych odcieni niebieskiego. 
Inspiracją była zapewne kolorystyka porcelany chińskiej i japońskiej. Tkanin tak 

23 F.H. Drouet, Portret Madame Pompadour, 1763–1764, The National Gallery, London.
24 Jest to owalny portret markizy Pompadour, także autorstwa F.H. Droueta, ukończony już po 

jej śmierci w 1764 r. Muzeum Prado, Madryt.
25 Suknia – Mantua, datowana na lata 1745–1750, Victoria and Albert Museum, London, 

T.260&A-1969.
26 Kaftan – rodzaj ubioru, szczególnie noszony przez bogatą klasę średnią – caraco.
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wyhaftowanych używano do wystroju wnętrz, zazwyczaj były przeznaczane na 
pościel, zasłony czy baldachimy na łóżka. 

Mianem chinoiserie nazywany jest styl, który w XVII i XVIII wieku nawiązywał 
do kultury chińskiej, zwłaszcza w sztuce i architekturze. Chinoiserie było obecne 
także w sztuce hafciarskiej, co jest zauważalne przede wszystkim w dekorowaniu 
tkanin postaciami dalekowschodnimi z parasolami lub wachlarzami oraz moty-
wami pejzażowymi z pagodami, „aplikowano również kwiaty haftowane wycięte 
z oryginalnych haftów chińskich bądź naśladowano ich układ i koloryt”27. Po-
pularyzatorem sztuki haftu w stylu chinoiserie był wspomniany we wstępie Char-
les Aubin de Saint-Germain. Wydał on krótki podręcznik omawiający wszystkie 
etapy tego rzemiosła, łącznie z instrukcjami, jak należy poszczególne hafty wy-
konywać (1770 r.). Przeglądając jego pracę, można zauważyć, że wiele technik 
zostało zaczerpniętych ze Wschodu i w jego czasach były one kontynuowane. 
Rzemiosło hafciarskie przynależało przede wszystkim do kobiet, ale nie mogły 
one się zrzeszać w cechach, tak jak w przypadku gildii hafciarzy. Dopiero od 
1776 r. stopniowo wprowadzano w Paryżu więcej kobiet hafciarek do cechów28. 
Każda dobrze urodzona kobieta od małego była uczona haftu, czasami niektóre 
z nich osiągały mistrzostwo, doceniane nawet przez profesjonalnych hafciarzy. 
Była wśród nich Mary Delany (1700–1788 r.), której hafty przetrwały do dnia 
dzisiejszego i stanowią ważną kolekcję w British Museum w Londynie. Mary 
Delany fascynowała się botaniką i pod wpływem stylu chinoiserie zaczęła sama 
projektować hafty do swoich ubiorów. Jej prace są bardzo realistyczne i widać 
w nich rękę nie tylko rzemieślnika, lecz także artysty. Używała czarnego jedwa-
biu, na którym umieszczała hafty własnego projektu. Były to przede wszystkim 
rośliny, które wtedy hodowano i przywożono ze Wschodu. Na fragmencie sukni 
na czarnym tle widać wijące się rośliny i bukiety kwiatów. Badacze uważają, że 
przeniosła na haft styl imitujący chińską i japońską lakę, stosowany wówczas 
w Europie ( japanning). Jej wysokiej jakości prace były bardzo cenione już przez 
współczesnych. 

Wpływ Jedwabnego Szlaku na rozwój hafciarstwa w Europie był bardzo zna-
czący. Od pojawienia się i upowszechnienia w zdobnictwie europejskim zdobyło 
ono status rzemiosła luksusowego oraz dzieła sztuki. Kultury państw azjatyckich 
zarówno z Bliskiego, jak i Dalekiego Wschodu, począwszy od XVI wieku, inspiro-
wały Europę przez następne stulecia. Wschód był postrzegany w sposób baśniowy 
jako świat bogaty i pełen przepychu, co miały odzwierciedlać ukazywane na por-
celanie i jedwabiach fantastyczne zwierzęta i ptaki, majestatyczne postacie na tle 
pagód i świątyń, otoczone bujną egzotyczną roślinnością i bogactwem kolorów 

27 J. Reychmann, Orient w kulturze…, s. 102.
28 C. Haru-Crowstown, Fabricating woman. The Seamstresses of  old Regime France, 1675–1791, Lon-

don 2001, s. 211.
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(zob. fot. 3). Fascynacja ta trwała aż do początków XX wieku. W XX stuleciu rze-
miosło hafciarskie doczekało się nobilitacji dzięki wykorzystaniu go przez znane 
domy mody. François Lesage (1924–2011 r.) stworzył swoje atelier haftu – Maison 
Lesage, a później również szkołę haftu – Ecole Lesage w Paryżu. Wykonywał ha-
fty na zamówienia paryskich domów mody, ale nie tylko. W swojej szkole nauczał 
zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych technik. Jemu zawdzięczamy podnie-
sienie rangi haftu do dzieła sztuki w czasie, kiedy był już uważany za przeżytek. 
W Londynie z kolei atelier Hand and Lock istnieje od 1767 r. i specjalizuje się 
w haftach złotem, stosując tradycyjne techniki; ma także własną szkołę hafciarską. 
Również w Chinach uznano hafciarstwo za dzieło sztuki i ważne dziedzictwo na-
rodowe. W Suzhou został utworzony instytut badawczy haftu na jedwabiu (Suzhou 
Silk Embroidery Research Institute), zajmujący się historią i badaniem tradycyjne-
go haftu chińskiego. Także wielu znanych projektantów chińskich, jak na przykład 
Shiatzy Chen, dekoruje projektowane przez siebie stroje wysokiej jakości haftami, 
traktując je jako swój znak rozpoznawczy. 

SUMMARY

THE HISTORY OF EMBROIDERY ON THE SILK ROAD

Embroidery was invented in China more than 3000 years ago. The earliest record on the 
role of  embroidery in the court dress was found in the Chinese classic texts of  Western 
Zhou (1077–730 B.C.). And the oldest fragments of  embroidered Chinese export silks were 
discovered before the Second World War at the foot of  Altay Mountains in the Scythian 
kurhans of  Pazyryk (4th century B.C.). Many more well-preserved silk embroideries were 
excavated in the sand-buried oases of  Turfan (in today’s Xinjiang) and found in the rock 
temples of  Dunhuang (in the Thousand Buddas’ Grottoes). These were mostly the Tang 
Dunasty (618–907) embroideries on the Buddhist or Manichean religious banners, as well as 
costume or shoe decorations. Around the 6th century A.D. embroidery found its way from 
China to the Kingdom of  Khotan and to other countries lying along the Silk Road, together 
with silkworm rearing and silk manufacture secret skills. From the Kingdom of  Khotan they 
spread to the Central Asian states and fi nally to the Roman Orient.

In later times the art of  embroidery was conveyed by Arabs to Sicily where the intermix-
ing of  Latin, Greek and Arab cultures stimulated a rise of  new art forms and designs clearly 
visible in the Sicilian textile and embroidery designs. It was a well-known silk manufacture 
workshop Hotel du Thiraz in Palermo where the famous coronation mantle for Roger II was 
probably manufactured.

Many original Chinese stitches (cross-stitch, satin-stitch) were later introduced in Europe 
and became universally known under their new European names, such as Holbein stitch, 
Bargello stitch known as Florentine stitch, Assisi embroidery, etc. Beginning from the 16th 
century embroidery became very fashionable at the court and religious circles in Europe. 



Female and male costumes, table-clothes, head decorations, shoes, ornates and other objects 
used by clergy in churches – all were richly covered with embroidery. During the next two 
centuries, as the Eastern infl uence of  the Silk Road cultures diffused in Europe more known 
as Orientalism, it touched the European dress as well (in particular the European court and 
wealthy bourgeois) being a source of  inspiration for the local artists and such motives as 
phoenixes and dragons, lions and tigers, the exotic plants, animals and birds became com-
mon in the decoration of  textiles and embroidery till the modern times.
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JAKUB POTULSKI

CHINY NA ROZDROŻU 
– WYZWANIA I PROBLEMY NOWYCH WŁADZ CHRL

Po 35 latach sukcesów związanych z reformami polityczno-gospodarczymi zainicjo-
wanymi przez Deng Xiaopinga i jego współpracowników na słynnym Trzecim Ple-
num XI Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin w grudniu 1978 r. część 
analityków zajmujących się problemami Chińskiej Republiki Ludowej uważa, że kraj 
ten stanął na rozdrożu. W wielu sferach, między innymi ekonomicznej, społecznej, 
politycznej, ekologicznej, międzynarodowej, osiągnięto punkt krytyczny. Obserwato-
rzy ci argumentują, że dotychczasowy kierunek rozwoju, wyznaczony jeszcze przez 
Deng Xiaopinga, wyczerpał już swoje możliwości i nie jest w stanie zapewnić Chi-
nom trwałego postępu w ciągu następnych dekad. Oznacza to, że zakończyła się 
w Chinach era wzrostu i stabilności, a Chiny weszły w okres kryzysów i niestabilności 
gospodarczej, politycznej i społecznej1. Takie tezy są dość radykalne. Faktem jed-
nak jest, że ponad trzy dekady rozwoju gospodarczo-społecznego zmieniły zarówno 
społeczeństwo chińskie, jak i same elity polityczne. Chiny stoją więc przed koniecz-
nością wyboru dalszej drogi rozwoju. Mają go dokonać nowe władze partyjne, tzw. 
piąte pokolenie przywódców. Spoczywa na nich duża odpowiedzialność, gdyż ich 
wybór może decydować nie tylko o przyszłości Chin, ale – ze względu na znaczenie 
Państwa Środka w globalnym systemie – także o przyszłości świata zewnętrznego. 

Dlatego analizy mające na celu identyfi kację głównych problemów rozwojowych 
Chin stanowią ważny element współczesnego dyskursu akademicko-publicystycznego 
poświęconego problemom tego państwa. Interesujące z perspektywy problemów 
współczesnych Chin jest także zagadnienie zmiany władzy i cech wyróżniających 
nowych przywódców politycznych Państwa Środka. W dniach od 8 do 14 listopa-
da 2012 r. w ChRL odbył się XVIII Zjazd Komunistycznej Partii Chin, na którym 
wybrano nowe władze państwa. Podstawowy skład przywódców piątego pokolenia 
zajął już kluczowe stanowiska w partyjnej oraz państwowej biurokracji i będzie rzą-
dzić państwem do 2022 r., kiedy to, zgodnie ze statusem KPCh, przyjdzie im ustąpić 
miejsca kolejnemu pokoleniu przywódców. Celem niniejszego artykułu jest rekon-
strukcja problemów, z którymi muszą się zmierzyć nowe chińskie władze. Wyzwania 
stojące dziś przed Chinami mają charakter kompleksowy i wykraczają poza problem 

1 Por. G.G. Chang, China third era. The end of  reform, growth and stability, „World Affairs” 2014, 
vol. 177, no. 3, s. 41–49.
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spowolnienia wzrostu gospodarczego. Ze względu na charakter tych wyzwań można 
wysunąć tezę, że kraj ten znalazł się w przełomowym momencie. Istotnym zabie-
giem analitycznym wydaje się także próba ukazania specyfi ki nowych chińskich lide-
rów oraz cech odróżniających ich od dotychczasowych przywódców politycznych. 
W spersonalizowanym systemie władzy ten element może okazać się decydującym 
czynnikiem wpływającym na realizowaną politykę wewnętrzną i zagraniczną. Nowe 
pokolenie przywódców chińskich wydaje się inne od swoich poprzedników. Istotna 
jest odpowiedź na pytanie, czy inna biografi a liderów nowej generacji przywódców 
chińskich może być czynnikiem wpływającym na realizowaną politykę. 

Na czele piątego pokolenia przywódców chińskich stanął Xi Jinping. Został on 
wybrany na sekretarza generalnego KPCh, a następnie 14 marca 2013 r. ofi cjalnie 
przejął z rąk Hu Jintao, poprzedniego lidera Chin, godność przewodniczącego 
ChRL. Xi Jinping, zgodnie z regułami panującymi wewnątrz chińskiego syste-
mu politycznego, skupił w swoim ręku trzy najważniejsze stanowiska: sekretarza 
generalnego KPCh, przewodniczącego ChRL oraz przewodniczącego Centralnej 
Komisji Wojskowej. Drugą osobą w państwie został Li Keqiang, który objął sta-
nowisko premiera rządu. Ta dwójka przejęła władzę z rąk poprzedniego pokole-
nia przywódców i tandemu Hu Jintao – Wen Jiabao. Xi Jinping wraz ze swoimi 
najbliższymi współpracownikami skupionymi w Biurze Politycznym KC KPCh 
(centralny ośrodek władzy w chińskim systemie politycznym) będzie przez naj-
bliższe dziesięć lat kierował jednym z najważniejszych podmiotów geopolitycz-
nych współczesnego świata. Z uwagi na spersonalizowany charakter przywództwa 
politycznego w Chinach analitycy nie bez przyczyny zastanawiali się, jakim liderem 
będzie Xi Jinping. To on bowiem ma przeprowadzić Chiny przez trudny okres, co 
wiąże się z zagrożoną stabilnością chińskiego wzrostu politycznego oraz systemu 
społeczno-politycznego2. 

Liderami poprzednich pokoleń przywódców chińskich byli: pierwszego – Mao 
Zedong, drugiego – Deng Xiaoping, trzeciego – Jiang Zemin, czwartego – Hu Jintao. 
Nowi liderzy Chin to w większości ludzie wyróżniający się spośród innych przedsta-
wicieli biurokracji partyjnej. Wielu z nich należy do tzw. czerwonej arystokracji. Są 
to dzieci wysoko postawionych przywódców partyjnych; większość współpracowała 
już z sobą w przeszłości, a cześć przedstawicieli nowej elity zna się już od dziecka. 
Łączą więc ich bliskie związki, a także w dużej mierze zbliżona biografi a. Większość 
z nich urodziła się już po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej (Xi Jinping urodził 
się w 1953 r.), tak więc całe swoje życie przeżyli w komunistycznych Chinach. Wszy-
scy oni lub ich rodziny ucierpieli w latach rewolucji kulturalnej przeprowadzonej 
przez Mao. Ich dorosłość przebiegała już w całkowicie innych Chinach, w których 
zaszły daleko idące zmiany związane z reformami Deng Xiaopinga. Były to Chiny 

2 Por. P.H. Yu, What kind of  leader will Xi Jinping be? „American Foreign Policy Interest” 2012, 
vol. 34, no. 6, s. 295–301.



GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ  2015/7 57

zreformowane, w których funkcjonował rynek i specyfi czny kapitalizm. W odróż-
nieniu od poprzednich pokoleń chińskich przywódców, którzy mieli dyplomy inży-
nierów i wykształcenie techniczne, nowi liderzy to specjaliści w zakresie ekonomii, 
fi nansów, prawa czy innych nauk społecznych. Jest to pokolenie dobrze wykształco-
ne (niektórzy z nich mają dyplomy najlepszych zachodnich uczelni), a dzięki temu 
są to osoby mocno zintegrowane ze współczesną globalną elitą. Wiele lat przepra-
cowali na różnych stanowiskach w państwie, powoli pnąc się po szczeblach kariery 
politycznej. Zanim doszli do najwyższych godności w państwie, musieli się wykazać 
umiejętnościami w zarządzaniu na niższych szczeblach. 

Charakterystyczna jest biografi a samego Xi Jinpinga. Co prawda, życie prywat-
ne chińskich przywódców rzadko jest przedmiotem wiedzy publicznej i o liderach 
chińskich nie wiadomo wiele ponad to, co podają ofi cjalne źródła chińskie. Nie-
mniej jednak znajomość faktów z życia chińskich liderów politycznych może po-
móc przewidzieć ich przyszłe wybory polityczne. Xi Jinping jest przedstawicielem 
„czerwonej arystokracji” czy też „czerwonych książąt” (princeling), a jego biografi a 
jest bardzo podobna do życiorysu pozostałych przedstawicieli tej grupy, która obec-
nie zdominowała ścisłe kierownictwo Chińskiej Republiki Ludowej3. Pochodzi on 
z jednej z najbardziej znanych nomenklaturowych rodzin w Chinach. Jego ojciec 
Xi Zhongxun był jednym z bohaterów chińskiej wojny domowej, bliskim współ-
pracownikiem Deng Xiaopinga i jednym z „ósemki nieśmiertelnych” – najbardziej 
szanowanych członków partii. W okresie walki o władzę wewnątrz partii komuni-
stycznej, tzw. rewolucji kulturalnej, Xi Zhongxun został oskarżony o przewodzenie 
antypartyjnej grupie i w 1962 r. wtrącony do więzienia na pięć lat. 

Xi Jinping był wtedy jeszcze dzieckiem. Xi Jinping został zesłany na prowincję 
i wcielony do „brygad produkcyjnych” pracujących na chińskiej wsi. Przebywając na 
prowincji, Xi Jinping bezskutecznie starał się wstąpić w szeregi partyjnej organizacji 
młodzieżowej Ligi Młodzieży Komunistycznej. Udało mu się to dopiero w 1971 r. 
W 1974 r., rok po pierwszej rehabilitacji Deng Xiaopinga, Xi Jinping stał się peł-
noprawnym członkiem partii. Wkrótce potem został wybrany zdecydowaną więk-
szością głosów na sekretarza komitetu partyjnego swojej brygady roboczej. Ten 
sam komitet rekomendował go rok później do przyjęcia na prestiżowy Tsinghua 
University (chiński odpowiednik MIT – Massachusetts Institute of  Technology), 
który ukończył z dyplomem chemika. Wykształcenie techniczne uzupełnił w latach 
1998–2002, kiedy to także na Tsinghua University ukończył Szkołę Nauk Humani-
stycznych i Społecznych, podejmując studia w zakresie prawa. 

Wraz z rehabilitacją Deng Xiaopinga także ojciec obecnego przywódcy Chin 
Xi Zhongxun został w 1978 r. zrehabilitowany i powrócił do życia publicznego 

3 W obecnym składzie najwyższych władz chińskich na siedmiu członków biura politycznego 
pięciu zalicza się do grupy „czerwonych książąt”. Obok Xi Jinpinga są to nr 3 w hierarchii władz 
– Zhang Dejiang, nr 4 – Yu Zhengsheng, nr 6 – Wang Qishan oraz nr 7 – Zhang Gaoli.
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jako jeden z bliskich współpracowników Xiaopinga. Xi Zhongxun został sekre-
tarzem prowincji Gunagdong, gdzie rozpoczął wprowadzanie reform gospodar-
czych, wśród których było między innymi stworzenie specjalnych stref  ekono-
micznych Shenzen i Zhuhai. Xi Zhongxun pomagał w karierze Jiang Zeminowi, 
a także blisko współpracował z sekretarzem generalnym KPCh Hu Yaobangiem, 
który stał się politycznym protektorem jego syna. Xi Zhongxun dbał nie tylko o ka-
rierę swojego syna, ale także wspierał polityczną karierę takich polityków, jak Hu 
Jintao oraz Wen Jiabao. Młody Xi Jinping był więc znany i ceniony wśród wyso-
kich przedstawicieli partii ze względu na wpływy w aparacie partyjnym swojego 
ojca. Nie oznacza to jednak, że karierę zawdzięcza wyłącznie nazwisku i zasługom 
ojca. Karierę w biurokracji partyjnej zaczynał na prowincji Hebei, gdzie pełnił po-
mniejsze funkcje, nabywając doświadczenia w zarządzaniu. W 1985 r. został prze-
niesiony do prowincji Fuijan i uczestniczył w zarządzaniu tą szybko rozwijającą 
się nadmorską prowincją. Praca w aparacie partyjnym prowincji Fuijan stała się 
dla Xi Jinpinga drogą do kariery na szczeblu krajowym. W 1999 r. Jinping został 
wicegubernatorem prowincji Fuijan, a w 2000 r. jej gubernatorem. W latach 90. 
była to jedna z najszybciej rozwijających się chińskich prowincji, a zarazem jedna 
z najbardziej skorumpowanych. W 2000 r. wybuchł skandal związany z przemytem 
i korupcją (afera Yuanhua), a młody gubernator został wezwany do Pekinu. Zdołał 
on jednak dowieść swojej niewinności i wkrótce awansował, obejmując stanowisko 
sekretarza Komitetu KPCh bogatej prowincji Zhejiang, a także został członkiem 
Komitetu Centralnego KPCh. Świadectwem rosnących wpływów Xi Jinpinga było 
mianowanie go w 2007 r. na pierwszego sekretarza Komitetu KPCh w Szanghaju, 
który kieruje jedną z najbardziej wpływowych organizacji partyjnych w kraju. Pra-
ca w Zhejiang, a następnie w Szanghaju była decydująca dla jego dalszej kariery. 
W 2007 r. został wybrany w skład dziewięcioosobowego stałego Komitetu Biura 
Politycznego KPCh, w którym wraz z Li Keqiangiem reprezentował piątą generację 
przywódców chińskich, a w 2008 r. został wybrany na stanowisko wiceprzewodni-
czącego państwa. Pracując na chińskich prowincjach, Xi Jinping uzyskał reputację 
reformatora i efektywnego menadżera, osoby realistycznej i efektywnej w swoim 
działaniu4. Xi Jinping, wspierany przez Jiang Zemina oraz Zeng Qinghonga (byłe-
go wiceprzewodniczącego ChRL w latach 2003–2008 i szarą eminencję w aparacie 
partyjnym), wygrał rywalizację o najwyższe godności państwowo-partyjne i stanął 
na czele piątego pokolenia przywódców chińskich. Wraz z nim do władzy doszły 
osoby z jego otoczenia; inni przedstawiciele „czerwonych książąt”, a także osoby 
związane z organizacją partyjną w Szanghaju. 

W ofi cjalnych biografi ach nowego chińskiego lidera podkreśla się, że jest on 
nowoczesnym menadżerem, który dąży do zmodernizowania kraju. W trakcie swej 

4 Por. J.P. Cabestan, Is Xi Jinping the reformist leader China Leeds?, „China Perspectives” 2012, 
vol. 3, s. 69–76. 
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kariery politycznej zawsze działał na rzecz modernizacji i uproszczenia funkcjono-
wania administracyjnej machiny państwa, dążył do tego, aby proces selekcji kadr był 
bardziej transparentny, starał się wprowadzić w życie elementy kontroli zewnętrznej 
nad działalnością organów państwa, działał na rzecz ochrony praw własności i praw 
intelektualnych. Szukał równowagi pomiędzy koniecznością rozwoju gospodarcze-
go a ochroną środowiska. Świadomie starał się także utrzymywać równowagę po-
między różnymi grupami interesów i szukać kompromisowych rozwiązań5. 

Jaki jednak będzie w rzeczywistości nowy lider partii, który został przywódcą 
Chin przede wszystkim dzięki swoim koneksjom rodzinnym i związkom z „czerwo-
ną elitą” kraju, będzie można ocenić dopiero w dłuższej perspektywie, zwłaszcza że 
piąte pokolenie przywódców chińskich nie jest jednak monolityczną grupą. W tej 
dużej grupie nowych wysokich urzędników państwowych siedmiu członków Biura 
Politycznego można porównać do zarządu korporacji, a sekretarza partii i przewod-
niczącego ChRL do pierwszego wśród równych. Zasada kolektywnego kierownic-
twa nie pozwala pierwszemu sekretarzowi partii przekształcić się w autorytarnego 
lidera, dlatego też Xi Jinping musiał włączyć w skład biura politycznego przedsta-
wicieli różnych frakcji w partii, co ma pozwolić mu na przyjmowanie kompromiso-
wych decyzji, które będą mogły zostać zaakceptowane przez większość wyższych 
członków partii. Dlatego też drugą osobą w państwie (premierem ChRL) został Li 
Kenqiang, dotychczasowy konkurent Xi Jinpinga w walce o przywództwo w partii6.

Xi Jinping i Li Keqiang przejęli władzę z rąk swoich poprzedników w szczegól-
nym momencie. Według prognoz największych instytucji światowych szybko rozwi-
jająca się gospodarka chińska w perspektywie kilku najbliższych lat pod względem 
PKB powinna zdominować gospodarkę amerykańską i europejską, a tym samym 
stać największą światową gospodarką, a Chiny największym gospodarczym mocar-
stwem świata. Tandem przywódców Chin, jaki tworzyli Hu Jintao i Wen Jiabao, 
w ciągu dziesięciu lat swojej pracy osiągnął niezwykłe wyniki; średni wzrost gospo-
darczy w tym okresie wyniósł 10,5%, co pozwoliło ChRL stać się drugą co do wiel-
kości gospodarką w świecie po USA i przegonić swego odwiecznego rywala w re-
gionie, jakim jest Japonia. Rezerwy walutowe kraju wzrosły ponad jedenastokrotnie, 
osiągając astronomiczną kwotę 3,3 biliona dolarów. Infl acja utrzymywała się na po-
ziomie około 3%7. Władze chińskie mogły pochwalić się nie tylko sukcesami gospo-
darczymi i doskonałymi wynikami makroekonomicznymi. W 2008 r. zorganizowały 
w Pekinie letnią olimpiadę, rozwinięto program załogowych lotów kosmicznych, 
tzw. program Shenzhou, który pozwolił na wysłanie w kosmos w 2003 r. pierw-
szego chińskiego kosmonauty. Włączono do chińskiej fl oty pierwszy lotniskowiec, 

5 Por. R.L. Kuhn, How China’s leader think: the inside story of  China’s reforms and what this means for 
future, Singapur 2009, s. 210–213. 

6 Por. Ch. Li, China’s team of  rivals, „Foreign Policy” 2009, vol. 171, s. 88–93.
7 Dane za: Wall Street Journal China Econtracker, www.wsj.com [dostęp: 10.08.2014].
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stworzywszy podstawy do budowy fl oty oceanicznej, która jest wyznacznikiem sta-
tusu światowego supermocarstwa. 

Wydawałoby się, że nowe władze chińskie odziedziczyły kraj w idealnej kondy-
cji; z rosnącą gospodarką i szansami na stanie się supermocarstwem, rywalizującym 
o supremacje w świecie z USA. Jednakże, chociaż obecne władze zgodnie z chiń-
ską tradycją nie krytykują swoich poprzedników, coraz częściej słychać głosy, że 
w kraju w okresie rządów Hu Jintao i Wen Jiabao zaniechano koniecznych reform 
wewnętrznych, co spowodowało, że w chińskim modelu gospodarczym zaczęły 
narastać wewnętrzne sprzeczności. Podstawy chińskiego sukcesu zostały zbudo-
wane w latach 90., kiedy to władze kraju po szoku związanym z wydarzeniami 
na placu Tiananmen dziesięć lat zajmowały się reformami. Reformy wewnętrzne 
i coraz większe otwarcie na świat spowodowało, że Chiny zostały zalane przez za-
graniczne inwestycje, stały się jednym z centrów globalnej produkcji przemysłowej 
i rosły wpływy z eksportu towarów. Dzięki temu władze chińskie zaczęły dyspo-
nować olbrzymimi środkami fi nansowymi. Przez kolejnych dziesięć lat wszelkie 
możliwe problemy można było lekceważyć lub odwlekać ich rozwiązanie, wyko-
rzystując olbrzymie rezerwy fi nansowe. Z tego względu nie podejmowano ko-
niecznych reform, chociaż zaczęto dostrzegać, że dotychczasowy model wzrostu 
gospodarczego wyczerpuje się. Trzy główne źródła wzrostu gospodarczego Chin 
w ostatnich dziesięciu latach stanowiły zagraniczne inwestycje, eksport, a także 
wielkie państwowe inwestycje infrastrukturalne i projekty deweloperskie. Ten mo-
del jednak zaczął stopniowo wyczerpywać swoje możliwości wzrostu, czego świa-
dectwem stał się spadek tempa rozwoju gospodarki do granicy 7,5% PKB. Sytuację 
tę uznaje się za zagrożenie dla społecznej stabilności. Chiński sukces ekonomiczny 
przełomu XX i XXI wieku pozwolił wyjść z biedy ponad 500 mln Chińczyków, ale 
model wzrostu oparty na eksporcie towarów, który tak dobrze funkcjonował przez 
ostatnie lata, musi ulec zmianie. Widoczne stało się to już za rządów Hu Jintao. 
Od 2007 r. spada udział eksportu w PKB Chin, nadwyżka na rachunku obrotów 
bieżących jest coraz mniejsza. Przez ostatnie pięć lat rządów Hu Jintao wzrost 
gospodarczy był napędzany już nie przez eksport, ale przez wielkie państwowe 
inwestycje infrastrukturalne8.

Oceny stanu współczesnych Chin nie są jednoznaczne. Z jednej strony zwraca 
się uwagę, że dotychczasowy model wzrostu wyczerpał się i konieczne są zmia-
ny strukturalne, zwłaszcza przestawienie chińskiej gospodarki z modelu wzrostu 
opartego na inwestycjach i eksporcie na wzrost napędzany przez konsumpcję we-
wnętrzną9. Z drugiej strony w bardziej wyważonych analizach, dokonanych między 
innymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zwraca się uwagę, 

8 J. Diehl, The coming collapse. Authoritarians in China and Russia face an endgame, „World Affairs” 
2012, vol. 175, no. 3, s. 20–21.

9 Por. G. Chang, China third era…, s. 44–45.
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że pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego Chiny pozostają jednym z li-
derów gospodarczych świata, utrzymując wysokie tempo wzrostu gospodarczego, 
które pozwala na zmniejszenie biedy i nierówności społecznych, a wzrost gospo-
darczy stał się bardziej inkluzyjny dzięki ambitnym inicjatywom politycznym władz 
chińskich10. 

Przedwczesne byłyby zatem przewidywania dotyczące krachu chińskiego mo-
delu rozwojowego, a przekonywanie o wyczerpaniu się tego modelu może nieść 
ze sobą zbyt uproszczone postrzeganie kondycji chińskiej gospodarki. Niemniej 
jednak faktem jest, że nowe władze stanęły wobec dość skomplikowanej sytuacji. 
Chiński „cud gospodarczy” doprowadził do daleko idących przemian wewnątrz 
tamtejszego społeczeństwa. Obecnie zaś gospodarka ChRL zaczęła wyhamowy-
wać, a kraj musi zmierzyć się ze skumulowanymi konsekwencjami prawie trzech 
dekad koncentracji na wzroście gospodarczym przy jednoczesnym ignorowaniu ro-
snących kosztów społecznych i środowiskowych. Zmusza to chińskie władze do 
podjęcia kroków na rzecz korekty dotychczasowej polityki ekonomicznej. 

Mimo koncentracji uwagi dużej części publicystów na spowolnieniu wzrostu 
gospodarczego w Chinach większość problemów, z jakimi będą się borykać chiń-
skie władze w najbliższym czasie, nie ma charakteru gospodarczego, ale raczej po-
lityczny. Co charakterystyczne, amerykańscy analitycy, szczególnie zainteresowani 
sytuacją wewnętrzną Chin jako konkurenta USA w przestrzeni globalnej, zwracają 
uwagę, że nowi liderzy muszą skonfrontować się z całą grupą złożonych proble-
mów wykraczających daleko poza zagadnienia gospodarcze. Oznacza to, że chińskie 
problemy wewnętrzne mają zdecydowanie bardziej kompleksowy charakter. 

Xi Jinping stanął przed wieloma problemami, które pokrótce przybliżę. Po 
pierwsze, jak budować społeczeństwo marksistowskie oparte na pluralizmie war-
tości? W tym wypadku zwraca się uwagę, że zróżnicowanie postaw i pluralizm spo-
łeczny są źródłem rozwoju w przypadku wszystkich nowoczesnych społeczeństw. 
W Chinach budowa bardziej pluralistycznego społeczeństwa rozpoczęła się wraz 
z przyjęciem programu reform gospodarczych i bardziej otwartej polityki. Chiński 
rozwój społeczny doszedł do tego punktu, w którym władze partyjne muszą odpo-
wiedzieć na pytanie, czy rządząca partia jest w stanie zmienić swoje dotychczasowe 
autorytarne praktyki i dogmatyczny sposób myślenia. 

Po drugie, jak wyeliminować ograniczenia związane z przeszłością kraju? Chiń-
czycy mogą zdecydowanie więcej skorzystać na krytycznym podejściu do prze-
szłości i najnowszej historii kraju niż na podejściu dogmatycznym. Rozliczenie się 
z historią Chińskiej Republiki Ludowej może pomóc krajowi ukierunkować się na 
przyszłość, nie krępując decyzji i podejmowanych działań historią. 

10 China: structural reforms for inclusive growth, www.oecd.org/china/2014-03-China-report-EN.
pdf  [dostęp: 14.08.2014].
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Po trzecie, jak przekształcić Komunistyczną Partię Chin z partii rewolucyjnej 
w partię rządzącą (ruling party)? KPCh w swojej historii przeszła drogę od partii, 
która obaliła dotychczasowy ład polityczno-społeczny do partii, która dokonała 
transformacji Chin w nowoczesne społeczeństwo. System jednopartyjny jest chiń-
ską rzeczywistością i trudno oczekiwać jakichś głębszych zmian politycznych, ale 
KPCh wymaga obecnie wewnętrznych reform. Należy przekształcić system poli-
tyczny Chin z systemu „dyktatury jednej partii” w system „administracji jednej par-
tii”, a wybory partyjnych władz, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym, 
uczynić bardziej transparentnymi, by zaspokoić rosnące roszczenia społeczeństwa 
dotyczące uzyskania większego wpływu na władzę. 

Po czwarte, jak przeprowadzić reformy polityczne i wprowadzić system hamul-
ców i równowagi (check and ballances), tak aby nie zaburzyć istniejących mechani-
zmów władzy? Reformy polityczne nie są priorytetem władz chińskich, ale zdają 
one sobie sprawę, że istniejący system wymaga poprawy i udoskonalenia. Oznacza 
to usunięcie irracjonalnych i przestarzałych mechanizmów, zastąpienie ich syste-
mem hamulców i równowagi, gdyż wzajemna kontrola i odpowiednio rozłożone 
kompetencje mają zapewnić instytucjonalną równowagę. Dla władz partyjnych 
głównym celem reform politycznych ma być poprawa jakości rządzenia oraz jakości 
usług oferowanych obywatelom Chin. 

Po piąte, jak walczyć z korupcją i zastąpić partyjnych biurokratów wykształco-
nymi urzędnikami menadżerami? Władze partyjne muszą zmierzyć się z proble-
mem narastającej korupcji wewnątrz aparatu partyjnego, która utrudnia racjonalne 
sprawowanie władzy i podważa legitymizację rządzącej partii. Problem reformy 
biurokracji partyjno-rządowej jest dość istotny, gdyż ujawniane afery korupcyjne 
prowokują protesty społeczne skierowane przeciwko partyjnemu kierownictwu, 
a biurokracja partyjna stanowi silną grupę nacisku, sprzeciwiającą się reformom 
aparatu administracyjnego państwa. Nowoczesny system zarządzania powinien 
opierać się na wykształconych urzędnikach menadżerach. W kulturze i historii Chin 
wzorcem takiego aparatu państwa jest system urzędniczy stworzony w okresie dy-
nastii Qing. 

Po szóste, jak kształtować środowisko polityczne sprzyjające wolności słowa? 
Sukcesy gospodarcze i coraz większe otwarcie Chin na świat sprzyjają rozwojo-
wi coraz bardziej zróżnicowanego, a zarazem wykształconego i kompetentnego 
społeczeństwa. Internet stanowi coraz popularniejsze społeczne forum wymia-
ny informacji. Władze chińskie stoją przed koniecznością zmodyfi kowania swojej 
polityki kontroli opinii publicznej. Coraz więcej grup społecznych stara się arty-
kułować swoje poglądy i potrzeby. Tradycyjna polityka władz zmierzającą ku re-
presjonowaniu wolności wypowiedzi na obecnym etapie rozwoju Chin prowadzi 
nie tyle do zmniejszenia napięć wewnątrz systemu, ile raczej do ich wzrostu. Chiń-
ska kultura polityczna przechodzi obecnie dynamiczne zmiany. Rosnąca otwartość 
i transparentność procesów społeczno-politycznych powoduje, że obywatele są 
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coraz bardziej zainteresowani wyrażaniem swoich opinii i uczestniczeniem w za-
rządzaniu życiem społecznym. Wartością staje się już nie tylko dobrobyt material-
ny, ale także aktywność społeczna. Blokowanie jej może przynieść władzom więcej 
szkody niż pożytku. 

Po siódme, jak zbudować bardziej sprawiedliwy system dystrybucji bogactwa? 
Przebudowa zasad podziału zysków pochodzących ze wzrostu gospodarczego 
i skoku cywilizacyjnego wydaje się kluczowym zadaniem. Wiele problemów doty-
kających dziś Państwo Środka jest efektem niesprawiedliwej dystrybucji zasobów 
i bogactwa. Jako partia rządząca KPCh musi umożliwić obywatelom Chin udział 
w podziale bogactw, które nie mogą być już dłużej zawłaszczane przez wąską elitę 
władzy. Przywołuje się tu słowa Deng Xiaopinga, który mówił, że jeżeli dojdzie do 
dużej polaryzacji w dostępie do bogactwa, to Chiny może czekać kolejna rewolucja. 
Hu Jintao rozpoczął budowę bardziej zrównoważonego systemu podziału bogactw 
poprzez tworzenie mechanizmów ubezpieczeń społecznych i medycznych, zmiany 
w prawie pracy, które miały przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 
socjalnego obywateli. Xi Jinping powinien te reformy uczynić trwałym elementem 
chińskiego modelu społeczno-politycznego. 

Po ósme, jak przeprowadzić strukturalne reformy gospodarcze, które mają słu-
żyć budowie gospodarki zorientowanej na człowieka? Chiny wciąż pozostają jed-
nym z najszybciej rozwijających się krajów świata. W ostatnich dziesięcioleciach 
rozwój gospodarczy państwa odbywał się głównie kosztem wykorzystywania za-
sobów (w tym także taniej siły roboczej) oraz środowiska. Ten model rozwojowy 
wyczerpał już swoje możliwości i konieczna jest budowa nowego modelu gospo-
darczego i wypracowanie nowego konsensusu społecznego. Reformy gospodarcze 
w Chinach powinny być realizowane z myślą, że naczelną wartością jest człowiek. 
Konieczne jest zatem znalezienie kompromisu między potrzebami związanymi 
z dalszym rozwojem gospodarczym a rozwojem społecznym. 

Po dziewiąte, jak wypracować nową strategię globalnego działania? Chiny pod 
władzą Xi Jinpinga najprawdopodobniej staną się największą gospodarką świata. 
Czasy, w którym narzucano im reguły działania, minęły. To ChRL jest dziś tym mo-
carstwem, które może decydować o charakterze reguł obowiązujących w środowi-
sku globalnym. Władze państwa muszą odpowiedzieć na pytanie, jakie ma być jego 
miejsce w kształtującym się globalnym społeczeństwie obywatelskim i wypracować 
nową strategię polityki zagranicznej, która uwzględniałaby jej rolę w świecie. Chiny 
muszą przejąć część odpowiedzialności za przestrzeń globalną. 

Po dziesiąte, jak doprowadzić do kulturowego odrodzenia Państwa Środka? 
Lata eksperymentów społecznych i ekonomicznych nie pozostały bez wpływu na 
chińskie społeczeństwo, które mimo szybkiego rozwoju gospodarczego kraju wciąż 
pozostaje zapóźnione cywilizacyjnie wobec najbardziej rozwiniętych krajów świata. 
Piąte pokolenie przywódców chińskich ma za zadanie doprowadzić do odrodzenia 
narodowego i przywrócić cywilizacji chińskiej silną pozycję w globalnej przestrzeni 
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społeczno-kulturowej11. Jak widać, większość wyzwań, które stoją dziś przed władza-
mi ChRL, ma nie tyle charakter ekonomiczny, ile społeczno-kulturowy. 

Analizując obecne problemy, można wskazać na kilka kluczowych elementów 
dla chińskiej polityki. Pierwszym z nich jest problem reform gospodarczych w kie-
runku zmniejszenia nierówności społecznych. Władze chińskie przez długi czas 
budowały swoją legitymizację na „cudzie gospodarczym”. Światowy kryzys 2007+ 
negatywnie odbił się na gospodarce chińskiej, prowadząc do spowolnienia wzro-
stu gospodarczego (w porównaniu z innymi regionami świata pozostaje on jednak 
wciąż imponujący). Otwarte pozostaje pytanie, czy stopniowe wyhamowanie tego 
wzrostu w ChRL jest odbiciem światowego kryzysu, czy raczej strukturalnych pro-
blemów tamtejszej gospodarki. Zgodnie z prognozami Banku Światowego Chiny 
czeka okres stagnacji gospodarczej i spowolnienia wzrostu gospodarczego, który 
spadnie ze średniego poziomu 10,5% GDP uzyskiwanego w latach 2000–2010 do 
poziomu 6,9% GDP w 2017 r.12 

Chiński sukces gospodarczy miał też swoje koszty, takie jak: rosnące dyspro-
porcje społeczne, nierównomierny rozwój kraju, zatrucie środowiska i degradacja 
biosfery oraz korupcja. Nierozwiązanie tych problemów może stanowić barierę dla 
przyszłego rozwoju. Od 2010 r. PKB Chin stale maleje, wciąż jest to imponujący 
wzrost na tle innych państw, ale wiele wskazuje na to, że gospodarka chińska dostała 
„zadyszki”. Wymaga ona szybkiej restrukturyzacji, władze muszą wesprzeć popyt 
wewnętrzny, postawić na innowacyjność oraz uznać większą rolę mechanizmów 
rynkowych, konieczna jest także reforma chińskiego sektora bankowego. Chiny 
znalazły się w obliczu konieczności przeprowadzenia reform gospodarczych13. Cię-
żar rozwoju musi zostać przesunięty z eksportu i państwowych inwestycji na konsu-
mentów i popyt wewnętrzny14. Skończył się stały napływ inwestycji zagranicznych, 
co więcej, część fi rm zaczyna przenosić produkcję do krajów, w których jest tańsza 
siła robocza. Wzrost gospodarczy nie może być napędzany wielkimi inwestycjami 
w infrastrukturę, bowiem w sytuacji, w której większość przedsiębiorstw jest kiero-
wana przez rząd, stanowi to pole dla korupcji i niegospodarności. Wielkie państwo-
we korporacje, które dominują w większości sektorów chińskiej gospodarki, muszą 

11 Por. P.H. Yu, Ten challenges for China’s new leader, „American Foreign Policy Interests” 2013, 
vol. 35, no. 2, s. 75–81; D. Shambaugh, China at the crossroads: ten major reform challenges, Washington 
2014, za: www.brookings.edu/~/media/research/fi les/papers/2014/10/01-china-crossroads-
reform-challenges-shambaugh-b-pdf  [dostęp: 15.10.2014].

12 www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospect/regional-outlooks/eap#5 
[dostęp: 15.10.2014].

13 Por. J. Brinkley, China’s looming crisis, „World Affairs” 2013, vol. 175, no. 6, s. 26; Z. Feng, Chi-
na’s new deal, „China Today” 2013, vol. 62, no. 5, s. 22–23; B. Naughton, China’s economy: complacency, 
crisis & the challenge of  reform, „Daedalus” 2014, vol. 143, no. 2, s. 14–25.

14 Por. R. Jain, China’s march to consumption-based growth: compulsion, measures constraints, „Journal of  
Third World Studies” 2014, vol. 31, no. 1, s. 219–234.
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stać się bardziej otwarte na konkurencję. Rząd musi więcej środków przeznaczyć na 
wspieranie małego i średniego biznesu, który powinien przejąć część odpowiedzial-
ności za wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Rząd i administracja 
państwowa powinny zostać przekształcone w nowoczesny, transparenty i efektyw-
ny management, działający w granicach prawa15. Wyzwaniem dla reform jest zatem 
wzrost inkluzyjny (inclusive growth)16.

Nie mniej istotne od problemów gospodarczych są wyzwania polityczne stojące 
przed chińskimi władzami, zwłaszcza reforma systemu administracyjnego, który 
staje się jednym z elementów utrudniających rozwój kraju. Szczególnie widoczna 
jest ogromna korupcja wśród chińskiego aparatu państwowego, podważająca legi-
tymizację KPCh do rządzenia państwem. Chińscy liderzy mają świadomość faktu, 
że zagraża ona stabilności systemu politycznego. Na XVIII Zjeździe KPCh odcho-
dzący sekretarz generalny Hu Jintao mówił, że porażka w wojnie z korupcją może 
skutkować upadkiem partii i załamaniem się państwa. Nowy sekretarz Xi Jinping 
wkrótce po objęciu swego stanowiska zapowiedział politykę „zero tolerancji” dla 
korupcji zarówno wśród urzędników najwyższej rangi, jak i tych średniego szczebla 
i rozpoczął kampanię skierowaną przeciw tej swoistej pladze. Taka postawa stała 
się dla obecnych władz jednym ze sposobów na wzmocnienie legitymizacji swojej 
władzy. Wypowiedzi obu polityków miały służyć przede wszystkim uspokojeniu 
chińskiej opinii publicznej i przeciwdziałać wzrostowi niezadowolenia, które do-
prowadziło do masowych wystąpień skierowanych przeciw skorumpowanemu apa-
ratowi partyjnemu17. 

W związku z problemami ekonomicznymi reżim chiński znajduje się w dość 
trudnej sytuacji, dlatego szuka sposobów na zwiększenie popularności społecznej. 
Poprzednie pokolenia chińskich przywódców mogły budować legitymizację swojej 
władzy, odwołując się do sukcesów gospodarczych. Xi Jinping, stojąc przed pro-
blemem wyczerpywania się dotychczasowego modelu rozwojowego, musi sięgnąć 
po inne metody. Zwalczanie korupcji jest o tyle wygodnym instrumentem, że więk-
szość obywateli Chin postrzega ją jako jeden z głównych problemów kraju, a po-
nadto hasło walki z korupcją może służyć dyscyplinowaniu aparatu partyjnego.

Nie wiadomo jednak, na ile zapowiedzi Xi Jinpinga są wyrazem jego rzeczywi-
stej woli rozprawienia się z korupcją, a na ile mają służyć walce z przeciwnikami 
politycznymi. W najnowszej historii Chin już nie raz władze zgłaszały podobne 
postulaty. Korupcja wśród wysokich urzędników partyjnych jest jednak rzeczą po-
wszechną. Przedstawiciele elit władzy oraz ich rodziny, zarówno na szczeblu naro-

15 J. Diehl, The coming collapse…, s. 22.
16 Por. China. Structural reforms…; D. Joshi, Does China’s recent “harmonious society” discourse refl ect 

a shift towards human development?, „Journal of  Political Ideologies” 2012, vol. 17, no. 2, s. 169–187.
17 P. Kwong, Why China’s corruption won’t stop, „Nation” 2013, vol. 296, no. 16, s. 17–21, J. Zhu, 

The shadow of  skyscrapers: real estate corruption in China, „Journal of  Contemporary China” 2012, 
vol. 21, no. 74, s. 243–260.
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dowym, jak i lokalnym, korzystają ze wzrostu gospodarczego, gromadząc olbrzy-
mie fortuny i powiększając przepaść między polityczno-fi nansową elitą a biednymi 
mieszkańcami kraju. Ostatnie aresztowania wysokich funkcjonariuszy partyjnych 
mogą świadczyć o tym, że Xi Jinping wykorzystuje kampanię antykorupcyjną dla 
wewnętrznych rozgrywek. Przykładem może być choćby aresztowanie po zmianie 
ekipy rządzącej Jiang Jiemina, najwyższego urzędnika partyjnego. Jiang Jiemin był 
wieloletnim dyrektorem Chińskiej Narodowej Kompanii Naftowej (China Natio-
nal Petroleum Corporation), a w marcu 2013 r. został szefem specjalnej komisji 
odpowiedzialnej za kontrolę i zarządzanie państwowymi aktywami (State-owned 
Assets Supervision and Administration Commission of  the State Council – SA-
SAC). Ze względu na swoją pozycję był jednym z najbardziej wpływowych ludzi 
w aparacie partyjnym, a mimo to został oskarżony o korupcję i aresztowany. Tym-
czasem choć wielu innych wysokich funkcjonariuszy partyjnych także jest podej-
rzewanych o korupcję, nie wyciąga się wobec nich konsekwencji. Problemy Jiang 
Jiemina mogą wypływać z faktu, że był on protegowanym Zhou Yongkanga, który 
w latach 2003–2007 pełnił funkcję ministra bezpieczeństwa publicznego, a póź-
niej wspierał frakcję partyjną złożoną z osób związanych z resortami siłowymi 
i najprawdopodobniej występował przeciw mianowaniu Xi Jinpinga na szefa partii. 
Areszt Jiang Jiemina byłby więc elementem wewnętrznej rozgrywki politycznej, 
skierowanej przeciwko grupie dygnitarzy wywodzących się z resortów siłowych, 
a nie tylko efektem walki z korupcją. 

Kolejnym istotnym wyzwaniem dla władz chińskich w najbliższym czasie będzie 
problem rosnących nierówności w rozwoju kraju, a także rosnąca przepaść między 
bogatymi a biednymi. Od czasu, kiedy władze chińskie wprowadziły w 1978 r. pro-
gram reform gospodarczych, poziom życia obywateli zmienił się na lepsze, a Chiny 
zaczęły się szybko rozwijać, co pozwoliło na redukcję ubóstwa i biedy. Jednak rozwój 
poszczególnych regionów odbywał się w nierównomierny sposób, a dochody lud-
ności rosły nieproporcjonalnie, to znaczy mieszkańców miast znacznie szybciej niż 
mieszkańców wsi. Wschodnie regiony kraju, szczególnie nadmorskie silnie zurbani-
zowane prowincje, stały się głównym benefi cjentem rozwoju gospodarczego, kumu-
lując bogactwo kosztem rolniczych prowincji chińskiego interioru. Różnica między 
poszczególnymi regionami kraju stała się tak duża, że osiągnęła najwyższy poziom 
w całej Azji18, W Chinach rosną dysproporcje między bogatymi a biednymi regiona-
mi oraz między elitami a resztą społeczeństwa. Władze kraju zdają sobie sprawę, że 
tak silne rozwarstwienie może doprowadzić do niepokojów społecznych. Oznacza 

18 Por. T. Li, Income distribution in Chinese economy: recent trends and challenges, „Asian Social Sci-
ence” 2012, vol. 8, no. 1, s. 3–11; F. Wang, The end of  “Growth with Equality”? Economic growth and 
income inequality in East Asia, „Asia-Pacifi c Issues” 2011, no. 101, s. 1–8; E. Paun, China’s urban 
poverty distribution: economic growth, social inequality, and the geography of  poverty, „Geopolitics, History 
& International Relations” 2010, vol. 2, no. 2, s. 286–273; M.K. Whyte, Soaring income gaps. China 
in comparative perspectives, „Deadalus” 2014, vol. 143, no. 2, s. 39–52.
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to dla rządzących konieczność znalezienia środków na programy społeczne zmie-
rzające do redukcji biedy i wprowadzenia systemu zabezpieczeń społecznych, który 
pozwoliłby na niwelowanie różnic w poziomie życia między regionami miejskimi 
a wiejskimi oraz między obywatelami19. 

Również dużym wyzwaniem dla nowych władz chińskich staną się wkrótce pro-
blemy demografi czne związane z polityką jednego dziecka. Restrykcje związane 
z posiadaniem dzieci miały ograniczyć przyrost naturalny Chińczyków. W rezul-
tacie udało się zahamować niekontrolowany przyrost ludności. Polityka ta ma jed-
nak swoje konsekwencje. W rezultacie w Chinach żyje coraz mniej ludzi młodych, 
którzy mogą płacić składki na emerytury i zabezpieczenia społeczne dla rosnącej 
rzeszy ludzi starych. Populacja ludzi w wieku produkcyjnym spada, co może skut-
kować brakiem siły roboczej, a także zwiększonym naciskiem na poziom płac. Po-
lityka jednego dziecka doprowadziła także do poważnych anomalii w strukturze 
ludnościowej. Rodzice pragnący syna często dokonują aborcji, jeżeli badania USG 
wykażą, że będą mieć dziewczynkę. Obecne trendy powodują, że około roku 2020 
w Chinach będzie około 24 mln mężczyzn, którzy nie będą mieli szansy znaleźć 
potencjalnej partnerki20. 

Coraz większą barierą dla rozwoju gospodarczego Chin staje się wyczerpywanie 
zasobów naturalnych oraz znacząca degradacja środowiska naturalnego. Ten drugi 
problem negatywnie wpływa na międzynarodową reputację kraju. Miliony Chiń-
czyków ponoszą konsekwencje zanieczyszczenia powietrza w wielkich miastach, 
braku czystej wody, degradacji gleby. Wśród najpoważniejszych zagrożeń wymienia 
się przede wszystkim: zanieczyszczenie gleb, które może prowadzić do strat w rol-
nictwie; brak dostępu do czystej wody; zanieczyszczenie powierza i wód; niebezpie-
czeństwo wystąpienia katastrof  ekologicznych na dużą skalę oraz różnorodne skutki 
zmian klimatycznych. Władze chińskie coraz częściej zdają sobie sprawę z faktu, że 
degradacja środowiska naturalnego będzie stanowić barierę dla przyszłego rozwoju 
i starają się promować działania na rzecz kształtowania „społeczeństwa przyjaznego 
środowisku”, jednakże wymaga to dużych nakładów fi nansowych i zmian w modelu 

19 Por. X. Yuegen, Social inequality and inclusive growth in China: the signifi cance of  social policy in new 
era, „Journal of  Poverty & Social Justice” 2012, vol. 20, no. 3, s. 277–290. 

20 Por. Y. Cai, China’s new demographic reality: learning from the 2010 census, „Population & Devel-
opment Review”, vol. 39, no. 3, s. 371–396; Q. Jiang, S. Li, M. Feldman, Demographic consequence 
of  gender discrimination in China: simulation analysis of  policy options, „Population Research & Policy 
Review” 2011, vol. 30, no. 4, s. 619–638; M.L. Pascu, China’s „one-child family” demographic policy – 
analyzing the consequences of  the measure taken to confi ne the demographic growth of  China, „Bulletin of  the 
Transilvania University of  Brasov” 2011, no. 53, s. 103–110; F. Xiao-Tian, D. Poston, W. Xiao-
Tao, Cjoina’s one-child policy and the changing family, „Journal of  Comparative Family Studies” 2014, 
vol. 45, no. 1, s. 17–29; P. Nakra, China’s „one-child” policy: the time for change is now!, „World Future 
Review” 2012, vol. 4, no. 2, s. 134–140. 
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ekonomicznym21. Już dziś można w ChRL obserwować narastające niezadowolenie 
związane z jakością życia i zatruciem środowiska. W większości są to wciąż jesz-
cze lokalne protesty przeciwko zanieczyszczeniom przemysłowym czy też wielkim 
inwestycjom w infrastrukturę, zagrażającym lokalnemu środowisku, ale mogą się 
przerodzić w silny ruch oporu społecznego przeciwko polityce władz22.

Piąte pokolenie przywódców przez najbliższe lata będzie musiało stawić czoła 
wyzwaniom gospodarczym, politycznym, społecznym, a także prawdopodobnym 
kryzysom międzynarodowym, związanym z rywalizacją z USA i swoimi azjatycki 
sąsiadami. Do tego potrzeba sprawnego przywództwa politycznego. Xi Jinping jest 
uważany za pragmatycznego i sprawnego organizatora. Postrzega się go jako mo-
dernizatora, a nawet reformatora. Uważa się, że jest obrońcą prywatnego sektora, 
gospodarki rynkowej, a także zwolennikiem szerokiego otwarcia ChRL dla zagra-
nicznych inwestorów. Nie należy jednak widzieć w nim liberała, który powiedzie 
Chiny ku reformom gospodarczym i politycznym. Xi jest produktem chińskiego 
systemu politycznego i czerpie korzyści z jego funkcjonowania. Jest raczej konser-
watywnym politykiem, który opowiada się za utrzymaniem autorytarnego systemu 
politycznego, w tym utrzymaniem kontroli nad siecią Internetu, ograniczeniami 
dla działalności różnorodnych organizacji pozarządowych i generalnie za kontro-
lowaniem aktywności społecznej. Jego działania mają zmierzać nie ku reformom 
politycznym, ale raczej ku zapewnieniu Chinom „harmonii społecznej i stabilno-
ści”23. W swoich wystąpieniach podkreśla, że jeżeli ChRL chce wciąż realizować 
swój „chiński sen”, to musi wybrać swoją „chińską drogę” rozwoju, rozprzestrzenić 
„chińskiego ducha” oraz wzmocnić narodową solidarność24. 

Chiny znajdują się u progu bycia supermocarstwem i największą światową go-
spodarką. Jednocześnie jednak elity partyjne są podzielone, w kraju coraz częściej 
dochodzi do wybuchów niezadowolenia nisko opłacanych chińskich robotników, 
wyczerpał się dotychczasowy model wzrostu ekonomicznego, a nowy jest jeszcze 
daleki do możliwości zapewnienia państwu stabilnego rozwoju. Korupcja aparatu 
partyjnego i przywileje lokalnej władzy podważają legitymizację KPCh. Rosną ocze-
kiwania społeczne. Xi Jinping w swoim wystąpieniu po objęciu funkcji przewod-
niczącego Chińskiej Republiki Ludowej mówił o „chińskim śnie”, o odrodzeniu 
chińskiej nacji i zapewnieniu jej stałego miejsca wśród globalnych potęg. Władze 

21 Ch. Ploberger, China’s multidimensional environmental issues a fundamental challenge for China’s fu-
ture development – a critical assessment, „East Asia: An International Quarterly” 2011, vol. 28, no. 2, 
s. 1–20; Ch. J. Lee, “Pollute fi rst, control later” no more: combating environmental degradation in China 
trough an approach based in public interest litigation and public participation, „Law & Policy Journal” 2008, 
vol. 17, no. 3, s. 795–823.

22 Por. A. Lora-Wainwright, Y. Zhang, Y. Wu, B. Rooij, Learning to live with pollution: the making of  
environmental subjects in Chinese industrialized village, „China Journal” 2012, no. 68, s. 106–124. 

23 J.P. Cabestan, Is Xi Jinping…, s. 74. 
24 Z. Feng, China’s new deal…, s. 22.
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chińskie zdają sobie sprawę, że aby kraj mógł się dalej rozwijać, musi nastąpić od-
dzielenie administracji rządowej od wielkich przedsiębiorstw, instytucji publicznych 
i organizacji społecznych. Musi zostać wprowadzony kompleksowy program re-
form, które pozwolą rozwiązać nie tylko problemy ekonomiczne, ale także gospo-
darcze i społeczne. Jak pisał Francis Fukuyama, jednym z najważniejszych pytań 
dotyczących rozwoju politycznego we współczesnym świecie jest pytanie o przy-
szłość ChRL i jej modelu gospodarczo-politycznego. Czy Chiny mogą utrzymać 
szybkie tempo wzrostu, mając jedynie silne państwo? Czy są w stanie utrzymać 
obecny poziom wzrostu gospodarczego i zachować stabilność polityczną przy bra-
ku zarówno rządów prawa, jak i odpowiedzialności politycznej? Czy wyzwolona 
przez wzrost gospodarczy mobilizacja społeczna zostanie zduszona siłą przez auto-
rytarne państwo, czy też doprowadzi do niepowstrzymanych żądań demokratycznej 
odpowiedzialności? Czy demokracja może pojawić się w kraju, w którym równowa-
ga pomiędzy państwem a społeczeństwem przez tak długi czas była zachwiana, ze 
zdecydowaną dominacją tego pierwszego? Czy Chińczycy będą nadal wykorzysty-
wać władzę polityczną dla napędzania rozwoju w sposób niedostępny dla demokra-
tycznych, praworządnych społeczeństw25? 

Otwarte pozostaje pytanie, czy Xi Jinpingowi uda się przezwyciężyć trudny 
okres i przeprowadzić konieczne reformy. Wielu przedstawicieli KPCh doskonale 
się czuje w obecnym systemie, który pozwala im pomnażać swoje majątki i kon-
trolować działalność gospodarczą. Xi może więc spodziewać się oporu ze strony 
aparatu partyjnego26. Jeżeli nie uda mu się skutecznie poradzić sobie z problemami 
wewnętrznymi, to do głosu może dojść grupa populistów wspierana przez nacjo-
nalistyczną frakcję, wywodzącą się z resortów siłowych i armii, a nierozwiązane 
wewnętrzne problemy będą narastać. W takiej sytuacji stabilność gospodarcza i po-
lityczna Chin może stanąć pod znakiem zapytania, a kraj może stać się obszarem 
niepokojów i zagrożeń. 

SUMMARY

CHINA ON THE CROSSROADS: 
CHALLENGES AND PROBLEMS OF THE NEW PRC GOVERNMENT

Since opening up to foreign trade and investment and implementing free market reform in 
1979, China has become one of  the world’s fastest-growing economies, with real annual gross 
domestic products growth averaging nearly 10% through 2013. In recent years, China has 
emerged as a major global economic and trade power and its predicted to become the world’s 

25 F. Fukuyama, Historia ładu politycznego, przeł. N. Radomski, Poznań 2012, s. 534. 
26 J. Brinkley, China’s looming…, s. 28.



largest economy. The global economy crisis that began in 2008 greatly affected China’s econ-
omy, GDP growth downturned and millions of  Chinese workers lost their jobs. Economic 
model that worked so well during the early years of  China’s development now needs to be 
changed. It’s one of  the main challenges for the new Chinese leaders. China’s once-in-decade 
transition to a new generation of  leaders took place at the 18th Party Congress in November 
2012. At the 18th Party Congress the fi fth generation of  leaders came to power. 

In this article Author argues that China faces daunting challenges and China is on the 
“crossroads”. The main goal of  the article is to identify key challenges that China faces 
today. Author argues that China has far bigger challenges that slowing economy. Those 
challenges are: inequality, environment, rising expectations, demographics, corruption and 
others. Under the new leadership of  president Xi Jinping, a quiet process of  reform is 
under way in China. If  successful, it will transform the country’s politics and the way its ap-
proaches the world. China’s political, economic and foreign policy over the next decades is 
not only fundamental to the country but also to the wider Asia-Pacifi c region and, increas-
ingly, the world beyond.
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MAGDALENA ŁĄGIEWSKA

SYSTEM BANKOWY CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ 
– WYBRANE ASPEKTY

Chiński system bankowy ewoluował na przestrzeni wieków. Uległ on przekształce-
niu od modelu monobankowego, w którym funkcjonował jedynie bank centralny 
– The People’s Bank of  China ku dwuszczeblowemu systemowi, który aktualnie 
można zaobserwować w Chińskiej Republice Ludowej. Charakteryzuje się on wy-
stępowaniem obok banku centralnego innych instytucji bankowych, wśród których 
najbardziej doniosłą rolę odgrywają państwowe banki komercyjne, to znaczy „wiel-
ka czwórka” banków chińskich oraz Bank of  Communications. 

Istotnym wydarzeniem mającym wpływ na strukturę systemu bankowego 
w ChRL było przyjęcie ustawy z dnia 10 maja 1995 r. o bankach komercyjnych1 oraz 
przekształcenie „wielkiej czwórki” banków chińskich w banki komercyjne. 

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty chińskiej bankowości, 
przedstawienie procesu reform bankowych i podstaw prawnych funkcjonowania 
banków w Chińskiej Republice Ludowej oraz charakterystyka nadzoru nad syste-
mem bankowym.

Reformy bankowe w Państwie Środka

Przez długi okres system bankowy w Chinach był zorganizowany wokół The Pe-
ople’s Bank of  China (PBC) – Ludowego Banku Chin, który powstał w 1948 r. 
Został on utworzony w wyniku połączenia Huabei Bank, Beihai Bank, a także Hibei 
Farmer Bank. Przez 30 lat był jednocześnie bankiem komercyjnym oraz Skarbem 
Państwa. Pełnił on również funkcje nadzorcze nad systemem bankowym. U schył-
ku rewolucji kulturalnej w Chinach w 1976 r. została opublikowana seria zarządzeń 
dotyczących sektora fi nansowego i bankowego. W kolejnym roku rząd chiński ofi -

1 Law of  The People’s Republic of  China on Commercial Banks, The People’s Bank of  China, 
www.pbc.gov.cn [dostęp: 17.10.2014].
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cjalnie oddzielił Ludowy Bank Chin od Ministerstwa Finansów, tym samym Chiny 
wkroczyły w nową erę systemu bankowego2.

Proces transformacji w systemie fi nansowym, który był przeprowadzany od 
1978 r. za pomocą reform Deng Xiaopinga, miał doprowadzić do decentralizacji 
sektora bankowego, a także zapewnienia stabilności waluty ChRL3. Wstąpienie Chin 
na drogę rozwoju otworzyło okres rozkwitu, tzw. erę shengshi4.

Pierwsze reformy przeprowadzano w latach 1978–1993, kiedy to chiński system 
bankowy przekształcił się z monobanku w model dwustopniowy, charakteryzują-
cy się powstaniem państwowych banków komercyjnych, czyli „wielkiej czwórki” 
banków chińskich. Wówczas ze struktury Ludowego Banku Chin zostały wyodręb-
nione cztery banki państwowe: Bank Chin (Bank of  China – BoC), Chiński Bank 
Budowlany (Construction Bank of  China – CBC), Rolniczy Bank Chin (Agricul-
tural Bank of  China – ABC), Przemysłowo-Handlowy Bank Chin (Industrial and 
Commercial Bank of  China – ICBC)5.

Drugi etap przypadł na lata 1994–2000. W 1994 r. na mocy ustawy – The Policy 
Banks Law powstały trzy banki strategiczne, określane też jako specjalne – Agri-
cultural Development Bank of  China (ADBC), China Development Bank (CDB), 
Export-Import Bank of  China (EIBC). Od 2009 r. CDB przestał być bankiem 
strategicznym, niemniej jednak jego statystyki (wielkości ekonomiczne dotyczące 
między innymi aktywów i zobowiązań) dalej ujmowane są w kategorii policy banks. 
W tym okresie uchwalono również ustawę z dnia 18 marca 1995 r. o Ludowym 
Banku Chin6 oraz wspomnianą ustawę o bankach komercyjnych. 

Trzeci etap rozpoczął się w 2001 r., kiedy to Chiny wstąpiły do Światowej Or-
ganizacji Handlu (WTO)7. Wówczas główną uwagę zwrócono na lepsze metody 
zarządzania ryzykiem oraz corporate governance8 w bankach. 

2 J. Zhu, L’évolution du système bancaire chinois depuis la réforme et l’ouverture. Les enjeux stratégiques 
pour les banques étrangères en Chine, Août 2011, s. 8–9. Szerzej na temat reform bankowych w Pań-
stwie Środka: E. Gostomski, Bankowość międzynarodowa, Gdańsk 2010, s. 232–243. 

3 D. Długosz, Wybrane aspekty wpływu reform systemowych oraz polityki rozwojowej na wzrost gospodar-
czy Chin [w:] Chiny – Indie: Ekonomiczne skutki rozwoju, red. K. Kłosiński, Lublin 2008, s. 236.

4 J. Strzelecki, Szybki rozwój z „ale”, „Gazeta Bankowa” 2011, nr 10, s. 21. 
5 M. Pettersen, I. Romiszewska, System bankowy Chin [w:] Systemy bankowe krajów G-20, red. 

S. Flejterski, J.K. Solarz, Szczecin 2012, s. 131–132.
6 Law of  The People’s Republic of  China on the People’s Bank of  China, The Supreme Peo-

ple’s Court of  The People’s Republic of  China, en.chinacourt.org [dostęp: 17.10.2014]. 
7 World Trade Organization (WTO) od 1 stycznia 1995 r. prowadzi działalność ukierunkowa-

ną na liberalizację obrotów światowych. Szerzej na temat WTO: Globalizacja i regionalizacja w gospo-
darce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Warszawa 2012, s. 86–95; strona internetowa 
organizacji: www.wto.org.

8 Corporate governance, czyli ład korporacyjny to system regulujący relacje pomiędzy podmiota-
mi, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Szerzej na ten temat: Finanse, banko-
wość i rynki fi nansowe, red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Gdańsk 2006, s. 358–362. 
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Ludowy Bank Chin oraz Chińska Komisja Regulacyjna ds. Banków (China Ban-
king Regulatory Commission – CBRC) od 2004 r. wspólnie nadzorują system ban-
kowy. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeń sprawuje Chińska Komisja Regulacyjna 
ds. Nadzoru Ubezpieczeń (China Insurance Regulatory Commission – CIRC), na-
tomiast rynek walutowy, akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych podlega kontroli 
Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Papierów Wartościowych (China Securities Re-
gulatory Commission – CSRC)9.

W wyniku przeprowadzonych reform chiński system bankowy rozrósł się i wy-
kształcił różnego rodzaju instytucje bankowe. Pod koniec 2012 r. w jego skład 
wchodziły: 2 policy banks, tzw. banki strategiczne oraz China Development Bank 
(CDB), 5 dużych banków komercyjnych, 12 niepaństwowych banków komercyj-
nych w formie spółek akcyjnych notowanych na giełdzie, 144 miejskie banki komer-
cyjne, 337 wiejskich banków komercyjnych, 147 wiejskich banków spółdzielczych, 
1927 wiejskich spółdzielni kredytowych, 1 bank pocztowy, 4 towarzystwa zarządza-
nia aktywami bankowymi, 42 lokalnie zarejestrowane zagraniczne instytucje banko-
we, 90 oddziałów banków zagranicznych, 67 towarzystw powierniczych (trust com-
panies), 150 spółek grup kapitałowych, 20 fi rm leasingowych, 4 domy maklerskie, 16 
fi rm fi nansujących przemysł motoryzacyjny, 4 konsumenckie spółki fi nansowe, 800 
miejskich banków, 14 towarzystw kredytowych, 49 wiejskich spółdzielni. W sumie 
pod koniec 2012 r. funkcjonowało w Chinach 3747 instytucji bankowych zatrudnia-
jących 3,362 mln pracowników10.

Podstawy prawne funkcjonowania banków chińskich

Ustawa o Ludowym Banku Chin z 1995 r. reguluje status banku centralnego oraz 
dokonuje podziału kompetencji pomiędzy nim a CBRC11. Zgodnie z tą ustawą bank 
centralny ma zapewnić prawidłowe tworzenie i realizację zadań państwa oraz poli-
tyki monetarnej. Ludowy Bank Chin podlega Radzie Państwa. Jako bank centralny 
ChRL zobowiązany jest do formułowania założeń oraz realizacji polityki pieniężnej. 
Celem polityki pieniężnej jest utrzymanie stabilności waluty – renminbi (chińskiego 
juana)12, a tym samym wspieranie rozwoju gospodarczego.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 4 ustawy do Ludowego Banku 
Chin jako banku centralnego należy: 1) promulgacja dekretów, regulaminów i za-
rządzeń służących wypełnieniu jego funkcji; 2) ustalanie i realizacja założeń polityki 

9 M. Pettersen, I. Romiszewska, System bankowy…, s. 126–131 i 152–153.
10 Annual Report 2012, China Banking Regulatory Commission, www.cbrc.gov.cn., s. 24. 
11 V. Cousin, Banking in China, London 2011, s. 28. 
12 Od 1948 r. ofi cjalną walutą Chińskiej Republiki Ludowej jest renminbi  (RMB), emi-

towany przez Ludowy Bank Chin. Jej międzynarodowy kod ISO to CNY. 
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pieniężnej; 3) emisja renminbi i zarządzanie obiegiem pieniądza; 4) regulacja oraz 
nadzór nad międzybankowym rynkiem kredytowym i międzybankowym rynkiem 
obligacji; 5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad rynkiem fi nansowym; 6) regulacja 
rynku złota oraz nadzór nad nim; 7) przechowywanie rządowych rezerw waluto-
wych oraz rezerw złota i administrowanie nimi; 8) zarządzanie Skarbem Państwa; 
9) zagwarantowanie systemu umożliwiającego dokonywanie płatności i rozliczeń; 
10) kierowanie i poprawa pracy mechanizmów dotyczących przeciwdziałania praniu 
brudnych pieniędzy oraz monitorowanie przepływu funduszy; 11) sporządzanie sta-
tystyk, przeprowadzanie badań, analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego; 
12) zaangażowanie w międzynarodową działalność fi nansową w charakterze banku 
centralnego; 13) wykonywanie innych funkcji wyznaczonych przez Radę Państwa13.

W rozdziale 2 ustawy o bankach komercyjnych określono wymogi stawiane in-
stytucjom fi nansowym, które chcą prowadzić działalność bankową w ChRL. Bank 
komercyjny może zostać założony po uprzedniej weryfi kacji dokumentów przez 
Ludowy Bank Chin. Istnieje bowiem przepis, który określa, że żadna organizacja 
ani osoba fi zyczna nie może przyjmować depozytów pieniężnych od społeczeństwa 
oraz nie może wykonywać żadnych czynności zarezerwowanych dla banku komer-
cyjnego bez uzyskania zgody banku centralnego – Ludowego Banku Chin. 

W art. 12 ustawy o bankach komercyjnych przedstawiono wymagania, jakie musi 
spełnić instytucja, aby uzyskać status banku komercyjnego. Wśród nich wyróżniamy: 
1) posiadanie statutu zgodnego z ustawą o bankach komercyjnych oraz ustawą z dnia 
27 października 2005 r. – Prawo spółek14; 2) posiadanie minimum kapitału zakła-
dowego określonego w niniejszej ustawie; 3) piastowanie stanowisk kierowniczych 
przez osoby mające odpowiednią wiedzę i kwalifi kacje zawodowe; 4) odpowiedni 
do realizowanych zadań system zarządzania; 5) wyposażenie w system środków bez-
pieczeństwa istotny z punktu widzenia prowadzonej działalności. Bank centralny 
weryfi kuje i zatwierdza wniosek o ustanowienie banku komercyjnego, kierując się 
potrzebą wynikającą z rozwoju gospodarczego i konkurencji w systemie bankowym. 

W art. 13 ustawy o bankach komercyjnych określono minimalną wartość ka-
pitału zakładowego niezbędną do utworzenia banku komercyjnego, która wynosi 
1 mld CNY. Aby utworzyć miejskie spółdzielcze banki komercyjne, niezbędne jest 
posiadanie kapitału zakładowego w wysokości 100 mln CNY, natomiast dla wiej-
skich spółdzielczych banków komercyjnych wynosi on odpowiednio 50 mln CNY. 

W tabeli 1 sprecyzowano wysokość wymaganego poziomu kapitału do prowa-
dzenia określonego rodzaju działalności bankowej w ChRL. Najwyższe wymagania 
muszą spełnić niepaństwowe banki komercyjne. Minimalny kapitał zakładowy dla 
tego typu podmiotów został ustalony na poziomie 1 mld CNY. Stosunkowo wyso-
ki wymóg dotyczy również banków z kapitałem zagranicznym oraz banków z ka-

13 Strona internetowa The People’s Bank of  China, www.pbc.gov.cn [dostęp: 12.11.2014].
14 Company Law of  The People’s Republic of  China, www.npc.gov.cn [dostęp: 16.10.2014].
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pitałem chińsko-zagranicznym, który został ustalony na poziomie 300 mln CNY. 
Aby utworzyć wiejską spółdzielnię kredytową, niezbędny jest kapitał w wysokości 
1 mln CNY.

Tabela 1. Wymagane poziomy kapitału w bankach działających w Chinach

Rodzaj banku
Minimalny kapitał 

zakładowy [w CNY]

Minimalny kapitał 

operacyjny dla oddziału 

[w CNY]

Niepaństwowe banki komercyjne 1 mld 100 mln 
China Construction Bank 100 mln –
Miejskie spółdzielnie kredytowe 50 mln –
Wiejskie spółdzielnie kredytowe 1 mln 0,3 mln 
Bank z kapitałem zagranicznym 300 mln 100 mln 
Bank z kapitałem 
chińsko-zagranicznym

300 mln 100 mln 

Oddziały banków zagranicznych 100 mln –

Źródło: A. Geppert, Wyzwania dla chińskich banków, „Bank” 2012, nr 1, s. 32. 

W tabeli 2 przedstawiono wymogi dotyczące kształtowania się podstawowych 
wskaźników w odniesieniu do banków działających w Chińskiej Republice Ludowej. 
Wskaźnik adekwatności kapitałowej powinien wynosić co najmniej 8%. Udział kre-
dytów w stosunku do depozytów powinien być niższy niż 75%. Wskaźnik kredytów 
zagrożonych w kredytach ogółem powinien być niższy niż 5%. Wskaźnik rentowno-
ści aktywów (ROA) powinien wynosić co najmniej 0,6%, natomiast wskaźnik rentow-
ności z kapitału własnego powinien kształtować się na poziomie co najmniej 11%.

Tabela 2. Podstawowe wskaźniki dotyczące banków działających w Chinach

Wskaźnik Wartość [w %]

Wskaźnik adekwatności kapitałowej > 8 
Kredyty/depozyty < 75 
Kredyty powyżej roku/ depozyty powyżej roku < 120
Aktywa obrotowe/ pasywa krótkoterminowe > 25 
Rezerwy w banku centralnym + gotówka/depozyty > 5–7 
Pożyczki międzybankowe/ depozyty międzybankowe < 8 
Pożyczka podporządkowana < 100 wpłaconego kapitału
Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem < 5 
Udział aktywów zagrożonych w aktywach ogółem < 4 
Koszty operacyjne i amortyzacja < 45 przychodów operacyjnych
ROA (po uwzględnieniu podatku) > 0,6 
ROE (po uwzględnieniu podatku) > 11 

Źródło: A. Geppert, Wyzwania…, s. 32. 
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Chińskie instytucje bankowe spełniają podstawowe wskaźniki. Warto jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że ingerencja ze strony władzy w system bankowy Państwa 
Środka prowadzi do wystąpienia licznych zagrożeń. Przykładowo ChRL boryka się 
z problemem nieefektywnej alokacji środków fi nansowych, w wyniku której po-
wstają bańki cenowe. Ponadto nadmiernie realizowane są inwestycje w sektorach 
wyselekcjonowanych (wybranych) przez rząd. Prowadzi to do sytuacji, w której 
przedsiębiorstwa prywatne, jak również osoby fi zyczne mają trudności z pozyska-
niem środków na fi nansowanie swojej działalności. W wyniku tego postępuje rozwój 
szarej strefy bankowości, tzw. shadow banking15. Zjawisko to charakteryzuje się udzie-
laniem pożyczek pieniężnych przez prywatnych pożyczkodawców, którzy funkcjo-
nują nieofi cjalnie oraz nie podlegają nadzorowi ze strony CBRC. Odbiorcą oferty 
tych podmiotów są przede wszystkim takie grupy, jak gospodarstwa domowe, które 
zamieszkują tereny niezurbanizowane, bezrobotni oraz najuboższe warstwy społe-
czeństwa. Zwiększa się również zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) oraz mikrofi rm ofertami prywatnych pożyczkodawców działających w sferze 
shadow banking z uwagi na to, że w ChRL obowiązują bardzo restrykcyjne wymogi cre-
dit scoringu16, których pozytywny wynik umożliwia uzyskanie kredytu. Kredyt zostaje 
przyznany zaledwie 15% MŚP ubiegających się o niego. Przyczyn rozwoju chińskie-
go rynku pożyczek nieformalnych należy również upatrywać w restrykcyjnej polityce 
pieniężnej, skutkiem czego jest w dużym stopniu ograniczenie liczby udzielanych 
przez banki kredytów. Wynika to z nałożonego na banki zobowiązania utrzymywania 
na wysokim poziomie rezerw obowiązkowych, jak również z faktu, że nie mogą one 
przekraczać wyznaczonego przez władze monetarne progu udzielenia kredytów. Tak 
ukształtowana polityka państwa sprowadza się do tego, że banki udzielają kredytów 
podmiotom wiarygodnym, u których ryzyko terminowej spłaty jest niewielkie, in-
nymi słowy – dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw państwowych. Według 
China Confi dential17 i National Bureau of  Statistics of  China18 w okresie od stycznia 
do maja 2011 r. aż 38% udzielonych pożyczek pochodziło z shadow banking. 

Innym zagrożeniem charakteryzującym chiński system bankowy jest występo-
wanie okresów nadmiernego kredytowania. Są one efektem planów inwestycyjnych 
przyjmowanych przez władze centralne. Taka polityka państwa prowadzi do zwięk-
szenia wartości niespłaconych kredytów w bilansach banków19. 

15 A. Bisewska, Zagrożenia wynikające z ingerencji państwa w chiński system bankowy, „Gospodarka 
Narodowa” 2014, nr 1, s. 33–36.

16 Credit scoring – metoda badająca wypłacalność kredytobiorcy. Szerzej na temat credit scoringu: 
Bankowość: podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Warszawa 2004, s. 265–267. 

17 China Confi dential to serwis „Financial Times”, który przedstawia informacje dotyczące moż-
liwości inwestycyjnych w ChRL, www.ftchinaconfi dential.com. 

18 National Bureau of  Statistics of  China (NBSC) to podmiot gromadzący dane statystyczne 
dotyczące ChRL, www.stats.gov.cn [dostęp: 17.10.2014].

19 A. Bisewska, Zagrożenia…, s. 33. 
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Nadzór nad chińskim systemem bankowym

Od połowy lat 90. XX wieku do 2005 r. trwał proces przekazania funkcji nad-
zorczych, które pełnił bank centralny innym, specjalnie powołanym w tym celu 
instytucjom, takim jak CBRC, CSRC oraz CIRC. Ludowy Bank Chin nie jest bezpo-
średnio odpowiedzialny za nadzór nad systemem fi nansowym, ale nadal odpowiada 
za utrzymywanie stabilności tego systemu. Celem przekształceń było zwiększenie 
niezależności banku centralnego oraz przejęcie przez CBRC od Ludowego Ban-
ku Chin funkcji nadzorczych i regulacyjnych. Choć Chińska Komisja Regulacyjna 
ds. Banków – CBRC sprawuje nadzór nad instytucjami fi nansowymi, to nie jest 
podmiotem całkowicie autonomicznym. Podlega ona bowiem Radzie Państwa20. 
W ustawie z dnia 27 grudnia 2003 r. o nadzorze bankowym21 zostały wskazane za-
równo cele, jak i metody prowadzenia nadzoru nad sektorem bankowym w ChRL.

W art. 1 tej ustawy podkreślono, że celem powołania CBRC jest wzmocnienie 
nadzoru i administracji nad sektorem bankowym, zapobieganie oraz minimalizo-
wanie ryzyka bankowego, ochrona praw i interesów klientów banków, a także pro-
mowanie rozwoju sektora bankowego. Innymi słowy, rola CBRC sprowadza się do 
zapewnienia stabilności w działaniu instytucji fi nansowych zgodnie z prawem oraz 
do budowania zaufania do tych instytucji wśród społeczeństwa. W związku z tym 
jest podzielona na sześć obszarów odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru nad 
bankowymi instytucjami fi nansowymi (art. 2 ustawy)22. Pod pojęciem bankowych 
instytucji fi nansowych należy rozumieć banki komercyjne, miejskie i wiejskie spół-
dzielnie kredytowe, banki strategiczne oraz inne instytucje fi nansowe, które zostały 
założone na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej i zajmują się przyjmowaniem 
depozytów od społeczeństwa. Jednocześnie przepisy tej ustawy stosuje się odpo-
wiednio do towarzystw zarządzania aktywami, towarzystw powierniczych oraz to-
warzystw leasingowych założonych na terytorium Chin oraz innych instytucji fi nan-
sowych, które uzyskały zgodę Rady Państwa na prowadzenie działalności. 

Rada Państwa podejmuje decyzje dotyczące: 1) ustanowienia bankowej instytu-
cji fi nansowej w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym złożono niezbędne doku-
menty; 2) modyfi kacji uprawnień do świadczenia czynności bankowych w terminie 
3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło złożenie wymaganych dokumentów lub 
cofnięcie uprawnień; 3) weryfi kacji uprawnień kadry zarządzającej bankami w ter-
minie 30 dni od złożenia dokumentów. 

W art. 22 ustawy wskazano metody, za pomocą których można badać prawidło-
wość funkcjonowania instytucji bankowych, takie jak: 1) przeprowadzanie inspekcji 

20 V. Cousin, Banking…, s. 21–23. 
21 Law of  The People’s Republic of  China on Banking Regulation and Supervision, www.npc.

gov.cn [dostęp: 30.10.2014]
22 V. Cousin, Banking…, s. 22–23.
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w bankowych instytucjach fi nansowych; 2) przeprowadzanie rozmów z pracowni-
kami bankowych instytucji fi nansowych oraz żądanie od nich złożenia wyjaśnień; 
3) sprawdzanie dokumentów i materiałów; 4) sprawdzanie systemu komputerowe-
go bankowych instytucji fi nansowych pod względem obsługi i zarządzania danymi 
klientów. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu bankowej in-
stytucji fi nansowej Rada Państwa, odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru oraz 
zarządzanie sektorem bankowym (jako podmiot nadrzędny nad CBRC), wzywa ją 
do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. W sytuacji, gdy bankowa 
instytucja fi nansowa uchyla się od nałożonego na nią obowiązku usunięcia niepra-
widłowości, mogą być wdrożone następujące procedury: 1) zawieszenie niektórych 
czynności bankowych oraz niewyrażanie zgody na podjęcie nowych; 2) ograniczenie 
przyznawania premii oraz podziału innych przychodów; 3) ograniczenie transferu 
aktywów; 4) dokonanie zmian na stanowisku dyrektora oraz pracowników funk-
cyjnych lub ograniczenie ich uprawnień; 5) nieudzielenie zezwolenia na utworzenie 
nowego oddziału. Bankowe instytucje fi nansowe po usunięciu nieprawidłowości 
są zobowiązane do przedłożenia raportu Radzie Państwa. Raport ten podlega na-
stępnie kontroli. Jeśli jej wynik jest pozytywny, to uprzednio wdrożone procedury 
podlegają wstrzymaniu przez Radę Państwa (art. 37 ustawy o nadzorze bankowym).

Rolą CBRC jest między innymi zmniejszenie różnic pomiędzy chińskimi a mię-
dzynarodowymi praktykami bankowymi. Wiąże się to z rozwiązaniem takich kwestii, 
jak na przykład toksyczne kredyty, wprowadzeniem skutecznych metod zarządzania 
ryzykiem kredytowym oraz corporate governance, a także utrzymywaniem odpowied-
niego poziomu współczynnika adekwatności kapitałowej. 

Chińska Komisja Regulacyjna ds. Papierów Wartościowych powstała w 1992 r. 
Zajmuje się ona kształtowaniem regulacji prawnych, które mają na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa rynków walutowych i kontraktów futures23. Pełni ona również funk-
cję nadzorczą nad rynkiem akcji, obligacji oraz funduszy inwestycyjnych24. CSRC 
opracowuje strategie i plany rozwoju dla rynku papierów wartościowych oraz rynku 
futures. W tym zakresie przygotowuje projekty ustaw i innych regulacji dotyczących 
papierów wartościowych oraz rynków terminowych, a także przedstawia swoje pro-
pozycje dotyczące formułowania bądź modyfi kacji wspomnianych ustaw i regulacji, 
starając się równocześnie opracować odpowiednie reguły funkcjonowania dla obu 
rynków. Nadzoruje funkcjonowanie krajowych instytucji odpowiedzialnych za ry-
nek papierów wartościowych oraz futures, a także emisję akcji, obligacji zamiennych, 
obligacji korporacyjnych i zachowania rynkowe notowanych spółek giełdowych. 

23 Futures – rodzaj transakcji terminowej charakteryzujący się sprzedażą lub kupnem określonej 
waluty w przyszłości po ustalonym z góry kursie. Szerzej na temat futures: Finanse, bankowość…, 
s. 241; Bankowość: podręcznik…, s. 169. 

24 M. Pettersen, I. Romiszewska, System bankowy…, s. 153. 
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Ponadto kontroluje oraz penalizuje działalność polegającą na naruszeniu przepisów 
prawnych regulujących funkcjonowanie rynku papierów wartościowych i futures, jak 
również zajmuje się współpracą międzynarodową dotyczącą sektora papierów war-
tościowych i kontraktów futures25.

Od 1998 r. funkcjonuje Chińska Komisja Regulacyjna ds. Ubezpieczeń – CIRC26. 
Została ona upoważniona przez Radę Państwa do sprawowania nadzoru nad chiń-
skim rynkiem ubezpieczeń oraz regulowania tego rynku. Ma ona również czuwać 
nad tym, aby prowadzona na nim działalność odbywała się zgodnie z prawem. Do 
głównych zadań tej instytucji należy formułowanie zasad, strategii oraz planów do-
tyczących rozwoju branży ubezpieczeniowej w ChRL27. Komisja zatwierdza też de-
cyzję o powstaniu towarzystwa ubezpieczeniowego oraz o utworzeniu oddziałów, 
grup czy holdingów. Jest odpowiedzialna za udzielenie zagranicznym towarzystwom 
ubezpieczeniowym zezwolenia na podjęcie działalności na terytorium Chin28.

Podsumowanie

System bankowy w Chińskiej Republice Ludowej w wyniku przeprowadzonych re-
form gospodarczych uległ znacznym przekształceniom. Obok banku centralnego 
zaczęły funkcjonować nowe podmioty specjalizujące się w wybranych dziedzinach 
gospodarki. Przyjęcie ustawy o Ludowym Banku Chin oraz ustawy o bankach ko-
mercyjnych wywarło istotny wpływ na kształt systemu bankowego w Państwie 
Środka. Jednocześnie wraz z rozwojem prawa powołane zostały instytucje odpo-
wiedzialne za sprawowanie nadzoru nad bankami, rynkiem ubezpieczeń i papierów 
wartościowych. Chociaż banki chińskie spełniają podstawowe wskaźniki, to system 
bankowy Państwa Środka jest narażony na występowanie zagrożeń. Wśród najważ-
niejszych należy wyróżnić przede wszystkim nieefektywną alokację środków fi nan-
sowych, będącą skutkiem nadmiernego inwestowania w wybranych przez władze 
centralne sektorach, rozwój szarej strefy bankowości oraz występowanie okresów 
nadmiernego kredytowania. 

25 Strona internetowa Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Papierów Wartościowych, www.csrc.
gov.cn [dostęp: 14.11.2014]. 

26 M. Pettersen, I. Romiszewska, System bankowy…, s. 153. 
27 Szerzej na temat CIRC: J. Strzelecki, Ubezpieczyciel się ubezpiecza, „Gazeta Bankowa” 2009, 

nr 40, s. 6. 
28 Strona internetowa Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Ubezpieczeń, www.circ.gov.cn [do-

stęp: 14.11.2014].



SUMMARY

THE BANKING SYSTEM OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA: 
SELECTED ASPECTS

The reform of  Chinese banking system was undertaken by Deng Xiaoping in 1978. During 
this structural change, the central bank of  the People’s Republic of  China departed the min-
istry and became a separate entity. The People’s Bank of  China was formally established as 
the central bank in 1983 by the State Council. As a result of  the reforms of  Deng Xiaoping 
China underwent a change of  monobank system to two-tier banking system. 

Moreover, the function of  the People’s Bank of  China as a central bank was formally 
confi rmed in 1995 when the third Plenum of  the National People’s Congress adopted The 
Law of  the People’s Republic of  China on the People’s Bank of  China.

The China Banking Regulatory Commission (CBRC) is the supervisor of  the fi nancial 
institutions in the People’s Republic of  China. The central government established this insti-
tution in March 2003. The State Council is the leadership of  the CBRC. The main functions 
of  the China Banking Regulatory Commission is the formulation of  supervisory rules and 
regulations concerning the Chinese banking institutions, the authorization of  the establish-
ment, changes of  the fi nancial institutions and also the compilation and publishing of  the 
statistics and reports of  the banking industry.
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FU HAIFENG

WHY CHINESE PEOPLE DO NOT HUG? 
A SHORT TREATISE ABOUT CHINESE RITUALS

Introduction

Many foreigners who know Chinese people are surprised by the fact that the Chi-
nese express their feelings in a completely different way than the Westerners. For 
example, Chinese people do not hug when they meet, even if  they are close family 
members who haven’t seen each other for a long time. Obviously kissing is even 
more problematic. Why is that? Is it because Chinese people do not have any feel-
ings? Of  course not. The reason originates in a few thousand years of  history of  the 
feudal society and its traditional ethical code, which still infl uences or even shapes 
the behavior of  the contemporary Chinese. As a result Chinese people choose the 
conservative way to express their feelings.

What is Chinese li?

On May 20th, 2014 a certain website reprinted “New York Times” article entitled 
Why Chinese people do not like hugging. In the article it is written: „since the death of  
Mao Zedong in 1976, all kinds of  changes have spread rapidly all over the land of  
China. Suddenly, the Chinese had the stock market, private cars and even interna-
tional fashion, but one thing did not seem to change: People still did not like hug-
ging. In terms of  a physical contact the Chinese remained very conservative”1. Yes, 
in the matter of  physical contact Chinese people are really conservative. It is rooted 
in the Chinese morals and traditional hierarchy that has existed for thousands of  
years. In other words, the old Chinese feudal ethics is making trouble till nowadays. 

Confucian li are also called “the rites”, “the rituals” or “the etiquette”. “People 
living, producing, communicating or taking part in whole variety of  different ac-
tivities always follow social rules and ethics. These rules need to be expressed and 
formed into the ritual. All the norms were developing and gradually diffusing dur-

1 http://cn.nytimes.com/china/20140519/c19hugs/.
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ing thousands of  years. In the end, they became widely recognized and implement-
ed into the social customs to be fi nally called “the Li”. With the development of  
Chinese society the new variety of  rituals/li were formed, improved and changed. 
As a result, a systematic set of  rules was created. Those rules deeply infl uenced all 
social classes and formed a complex cultural model”2. Today if  people say “rites” 
and „rituals” it often has a positive meaning of  rules that make the society live and 
develop in harmony. However, sometimes “the rituals” can also mean shackles used 
to bound and harm the ordinary people.

The origin and the development of li

In China, the origin of  the etiquette can be traced to the times of  primitive society. 
The famous ancient study of  the rituals – Book of  Rites says: “

”3 
It means that the very fi rst rites referred to the behavior around the table. In ancient 
times, people put rice and pork roast on a stone. They used to dig a hollow in the 
ground to put primitive wine in it. The wine was drunk with hands. They also used 
to take some rigid blades of  grass as the drumsticks and play with them on a drum 
made of  soil to worship the gods. In other words, in primitive society the rites were 
closely linked to the religious festivals. The religious ceremony was the beginning of  
the Chinese ancient rituals. In fact, it was all coming from the natural human fear 
and respect for ghosts. 

However, during the long process of  development from a primitive society to the 
feudal society, the etiquette was still remaining fragmented, chaotic and incomplete. It 
was improved by feudal social system – the holistic rites system was established. 

The feudal society is characterized by a very strict hierarchy. The rulers in that 
times needed a tool to maintain the stability of  the regime and to safeguard the inter-
ests of  the ruling class. So, the rites has become the fi rst choice of  the feudal rulers. 
The li became the etiquette. A ritual fear of  gods became a fear of  the ruling power.

The Chinese great ancient thinkers played a signifi cant role in the process of  dis-
seminating the rites system. Confucius once said: “

” which means that li is derived from God. 
It is a tool given to the kings and emperors to govern and manage the state. If  the 
ruler uses it, the country will survive; if  he rejects it, the country will perish.

Till the time of  Zhou Dynasty (1049–255 BC) the system of  rites has been 
completed. Back then a new offi cial positions were established for the fi rst time. 
Great Zongbo and little Zongbo were appointed to manage the rituals, they were an 

2   P2, 2007
3  P4, 2007
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equivalent of  today’s deputy minister. The Zongbos had many different offi cials at 
their disposal – like Sishi, Yuren or Jiren who were in charge of  worship activities, 
Zhongren and Mudafu who took care of  the funeral ceremony, Yueshi, Zhongshi, Sheng-
shi and others in charge of  music and dance or Jinche, Chepu and others in charge of  
the carriages and the offi cial banners. Therefore, in Zhou Dynasty a large number 
of  ceremonial institutions were formed. The rites were divided into 3300 types, 300 
of  which were said to be The Great Rites, and 3000 kinds were classifi ed as The 
Little Rites. The Rites were also arranged in fi ve basic categories: Jili, Xiongli, Junli, 
Binli and Jiali.

Jili is a worship ceremony, including worshipping heaven and earth, ancestral 
temple, the Sun, the Moon, the Stars, the God of  silkworms, the ancient emperors, 
Forests and Mountains, Rivers and Streams etc. What is interesting, the ceremony 
of  worshipping Heaven and Earth as well as the ancestral temple, were conducted 
by the emperor himself.

Xiongli includes funeral and mourning the dead, the ceremony of  offering peo-
ple gifts in case of  famine, the ceremony of  expressing sympathy and offering gifts 
to the ally which is suffering from a natural disasters, the ceremony of  compensat-
ing a war damage occurred in the country of  the ally and a ceremony of  giving 
a ritual support (for example gifts for the neighboring country).

Junli refers to a system of  rituals concerning military activities.
Binli is a system of  ceremonies between the Zhou Dynasty king and his vassals. 

It includes the regular visits of  a vassal princes and paying respect to the Zhou Dy-
nasty king and also the ritual of  sending the vassal’s representative to a king, as well 
as the ceremonies necessary while meeting of  two or more vassals etc. 

Jiali is the etiquette which is in force during the feasts. It includes the rituals 
around the table, the marriage ceremony, the ceremony of  the initiation when 
a child becomes a grownup, the archery rituals, congratulations rituals etc. This kind 
of  rites had the strongest impact on the ordinary people’s lives and still remains 
infl uential in today’s China.

Establishing such a perfect and strict system of  rituals has only one reason – to 
maintain the social stability, to safeguard the authority and the dominance of  the rul-
ing class, to maintain their vested interests. This system requires that people obey the 
monarch. It marks a clear difference between father and son, young and old, poor 
and rich, noble and peasant. Each has his place in the society, his own laws and duties. 

This system was strongly supported by Confucius and his students. Confu-
cius once said: “ .” Which basically 
means that people are not equal because of  the difference of  age, material status 
and social class. 

During Zhou Dynasty period a lot of  books about rites have been written. To 
the Western Han Dynasty (202 BC – 9 AD) three signifi cant volumes were com-
pleted – Zhouli , Yili and Liji . The feudal emperors made 
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these three books a bible of  those times. People were supposed to pay homage 
to these works for generations. Since then, for over two thousand years of  feudal 
China the rulers continuously used this doctrine to strengthen their power. It was 
constantly taught at schools and required to be in constant practice of  ordinary 
people. The impact of  the feudal rites system on everyone’s life was so deep that it 
became a standard of  judging right and wrong. It actually became the unwritten law.

Everyday rites in Chinese feudal society

Toasts and Drinking

In ancient China drinking alcohol was a must on every feast, but drinking each time 
needed certain rituals and regulations. 

Firstly, the seating. According to the ritual the most important guest should sit 
on the northwest, the second most important guest should sit on the southwest. 
This is because the ancient Chinese believed that „the dignifi ed qi of  heaven and 
earth originates in the southwest and ends its run on northwest”4. The host should 
sit in the southeast and accompany guests.

Secondly, the toast. At the banquet, the host began the ceremony of  making 
toasts, but fi rst he had to wash his hands and his glass in front of  the other guests 
to show them that he was clean and neat. Then the owner had to make a toast and 
pay respect to the most important guest. In return the guest makes a toast to the 
owner. Later the owner makes a toast to the second most important guest and, like 
before, the guest makes a toast to the owner in return. In the end of  the ceremony 
host makes a toast to the rest of  guests. 

In Zhou Dynasty period, the toasting etiquette has been completely systemized. 
Each part of  the ceremony had even a proper name like xian, cu or chou. Moreover, 
the dishware for every part of  toasting ceremony had to be changed. For example, 
there was a special dishware for jue-toast and a different one zun-toast. 

What is more, the vessels for monarch and his offi cials, men and women could 
not be mixed. The master and the servants were not allowed to sit at the same table.

Eating

In the pre-Qin era (before 221 BC), people mainly eat with their hands, they neither 
use chopsticks, spoons nor other tools. That is why everyone was obliged to wash 
their hands before dinner, otherwise it was very impolite. During the dinner, guests 

4  
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were taking boiled rice from the common vessel with bare hands and then were 
putting it into their own bowl. Even if  they had taken too much, it was forbidden 
to put it back to the common vessel because there was always a risk of  putting dirt 
to a common meal. Fish and meat, could not be put back into the original common 
vessel either.

While eating, tongue and mouth could not make any sound. Making a sound was 
a way to express that the food was not tasty. It was also very rude to drink season-
ing sauce straight into mouth, since it was actually blaming the host for preparing 
a dish without fl avor. 

In addition, according to the ancient Chinese rituals, in different seasons people 
were supposed to eat different food. For instance according to Lüshi Chuqiu5: “In 
spring eat wheat and lamb; in summer eat beans and chicken; in autumn eat hemp 
and dog meat; in winter eat millet and pork”. 

Other classic text from Ming Dynasty Wanli yehuobian says: “In the beginning 
of  Spring eat chunbing (spring pancake), for the end of  Spring Festival eat yuanxiao 
(sticky rice and sesame dumplings), for Dragon Boat Festival eat zongzi (rice dump-
lings wrapped in a bamboo leaf), for Chongyang Festival eat cakes made of  sticky 
rice, in the end of  the year eat pasta.” 

Due to the strong support of  the rulers, eating habits were incorporated to the 
ancient ritual system. Anybody who ate food unsuitable for the season, would have 
been immediately ridiculed by others.

Dress code

In ancient China clothes were indicating person’s social status. That is why the 
dressing etiquette has been valued by the rulers. From Xia and Shang Dynasty pe-
riod (XXI–III Century BC) Chinese people had certain rules concerning hats and 
clothes. To the Zhou Dynasty they have formed a complete dress code. 

For his 20th birthday, an ancient aristocrat was supposed to throw an initiation 
party also known as the crowning ceremony. “Crown” actually meant the hat. An 
adult aristocratic men must wear a hat in public places, otherwise he was considered 
to be impolite and uneducated. 

The emperors, dukes and the offi cials were always supposed to wear the hats, 
but their hats differ from the ordinary people’s hats. Their hats were called crowns. 
This kind of  hat was a kind of  a horizontal board on a top of  the head. There 
were strings with pearls made of  jade in front and rear of  the board. The num-
ber of  strings was indicating the status. The emperor front and rear could have 

5 An encyclopedic Chinese classic text compiled around 239 BCE under the patronage of  Qin 
Dynasty.
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twelve strings, the duke could have nine strings, a high rank offi cial could have seven 
strings, a lower offi cial could only have fi ve strings. 

In the Han Dynasty period, only the emperor was allowed to wear this kind of  
crown. Ordinary people could wear a headscarf  used to wrap the hair. By the Tang 
and the Song Dynasty period there was a bit of  confusion in the “hat rituals”. How-
ever, in Qing Dynasty the top and the tassel on the back of  a man’s hat could tell 
everything about his rank. Qinghuidian says that an offi cial of  the fi rst 
rank has a ruby on his hat, an offi cial of  the second rank wears a coral, an offi cial 
of  the third rank uses sapphire, an offi cial of  the fourth rank should wear a pearl 
made of  lapis lazuli, an offi cial of  the fi fth rank has crystal pearl, an offi cial of  the 
sixth rank has a pearl made of  clam (sic!), an offi cial of  the seventh rank used a plain 
gold pearl, an offi cial eighth and ninth rank wore a curved golden pearl. The tassel, 
which was actually made of  peacock feather, also indicated the rank of  the offi cial. 
There were feathers with one, two or three eyes. The one with three eyes was the 
most precious, so it was worn by the highest rank offi cials.

During Shang and Zhou Dynasties Chinese people, both men and women, were 
all wearing shirts and skirts. Aristocracy, in addition, was wearing a kind of  hatchet 
shaped apron made of  leather or silk embroidery to show their dignity. To the 
Spring and Autumn Period (770–476 BC) shirts and skirts were no longer divided, 
but combined together into a dress, from the neck to the ankles. In the Qin Dynasty 
period (221–207 BC), when the weather was cold people wore leather coats and 
furs. However it was also under a strict control of  rites. Emperor was wearing white 
fox fur coat, the aristocrats were wearing yellow fox fur coats, the high rank offi cials 
were wearing tiger, wolf  or lamb leather fur coats, the ordinary people were allowed 
to wear only sheepskin and furs made of  dogs. 

When the host was receiving visitors, he was supposed to wear an extra cloth on 
the leather gown, otherwise it was rude. 

The poor people could only wear one layer of  clothing, so they used to wear the 
thick coats with cotton inside. After Qin and Han Dynasty, dress code became more 
and more complete. Style, colors, patterns could not be confused. 

From Tang and Song Dynasties (618–1279 AD) period the dragon pattern and 
the yellow color was dedicated to the royal robes of  the emperor.

In Ming Dynasty (1368–1644 AD) the red robes were reserved for the fi rst to 
fourth rank offi cials, fi fth to seventh rank offi cials were supposed to wear blue 
robes, eighth and ninth rank offi cials wore green robes. 

In the Qing Dynasty (1644–1911 AD) the literates and the military offi cials 
wore silk embroidery in a shape of  square in the front of  the coat. According to 
their rank the literates could have twelve different bird patterns on their chest, while 
military offi cials could choose among twelve different animals. 
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Gifts

From ancient times the Chinese loved to give presents. In comparison to other 
rituals, gifts have the biggest infl uence on the contemporary Chinese people. After 
a few thousand years of  development this particular custom has not changed a lot. 
So far, China still cultivates most of  ancient gift-giving habits. We can divide gift 
rituals as follows.

Friendship is one of  the most common and simple human emotion. Everyone 
needs a friend. The Chinese people really appreciate the friendship, they often say: 
“for a friend, let the two knives stick into your ribs” which 
means “everything for a friend”. Therefore, exchanging gifts between friends is 
a very common thing. For example, nowadays when students graduate, they ex-
change gifts lavishly, as a souvenir. Such gifts are mostly diaries, pens, books or 
CDs. Friends tend to exchange simple and inexpensive gifts, which refl ect a pure 
friendship and does not have any pragmatic reason. Such gifts are small, but they 
are the most rare ones. Even after many years, looking at those presents brings us 
back to the past.

Weddings and funerals are the most important occasions in Chinese people’s 
life. Marriage is a top priority matter. When a Chinese attends the wedding, he al-
ways brings money. A few decades ago, Chinese people gave the newlyweds some 
daily necessities like household appliances as gifts. Today they mostly give money, 
however the amount of  money gets bigger and bigger. The current average red en-
velope for the wedding contains around 500–1000 CNY (about 250–500 PLN). In 
general, it is a quite big sum of  money in China. Specially, when somebody has to 
attend several weddings in a short time, it can become a real problem. 

Apart from weddings, Chinese also give money to newborn babies, to people 
who move to the new houses, to children who go to college, when somebody dies, 
or even to somebody who gets a promotion. Chinese have many relatives, co-work-
ers and friends so giving-money ritual is a quite troublesome thing. 

I once heard that during National Day holidays (1st of  October), someone took 
part in eight weddings. He had no time to rest within one week and, what is even 
worse, he was obliged to spend his whole salary on red-envelopes for newlyweds. 

What is a man without his family? So, when a relative or a close friend is sick, 
the Chinese are obliged to go to the hospital or his home to visit. In this case gifts 
are compulsory too. We often give some diet supplements, fruits, fl owers, etc. Of  
course money are welcome as always.

Chinese people put a lot of  thoughts into birthdays. There is a strong tradition 
of  respect for older people, so we celebrate their birthdays more than elsewhere. 
When an old man is having his birthday, the Chinese wish him longevity and there-
fore offer him proper gifts. For example some fancy and healthy food or diet sup-
plements. Many people give also clothing and money. Friend’s birthday may be one 
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of  a very few occasions where money are not the most suitable gift. In this case it 
is better to give clothes, watches, belts, bags or mobile phones.

Holiday gifts unite the family. Festivals are also an opportunity to express feel-
ings toward friends. For example, for the Chinese New Year we give some fi recrack-
ers or New Year Paintings. For the Lantern Festival Lantern we offer some yuanxiao, 
for the Dragon Boat Festival we give the rice dumpling and for Mid-Autumn Festi-
val we often offer the moon cakes and fruits. The Chinese got used to express their 
feelings in this way.

The utilitarian gifts are a disgusting habit. Even though they are a result of  the 
traditional gift-giving ritual, they have become a malignant tumor of  the Chinese 
society. 

Originally this custom was an expression of  goodwill and affection. The utilitar-
ian gifts express a very complex evil phenomenon in China. Such gifts are all over 
the country. For example, when we want to get a promotion or when we want to see 
a doctor, or when a child goes to school, or even when we want to pass a driver’s 
license test, the gift must be offered. In fact they are bribes and offi cially illegal. 

What is the most frightening is that in contemporary China everyone is a victim 
of  the utilitarian gifts, but yet everyone is an active participant. This is a serious 
social problem.

Respect for elderly

Respecting elderly is a virtue. In ancient times, this virtue was incorporated into the 
ritual system and became a tool for the ruling class to maintain the feudal order. As 
a system of  rites, this custom has been developing untill the Zhou Dynasty period. 
In the country ruled by Zhou Dynasty „a fi fty-year-old should be taken care of  by 
the township, a sixty-year-old should be taken care of  by the province, a seventy-
year-old should be taken care of  by the country”6. Zhou Dynasty has also set up 
homes for the elderly. The state in those times was responsible for fulfi lling the 
seniors’ needs. The elderly citizens could enjoy their late years. 

Whenever there were holidays, Zhou Dynasty king was visiting a nursing house 
for the elderly to express his support or even to ask them about the strategy for the 
state. For the sick seniors the regular nursing visits were arranged according to the 
rule: “For more than ninety-year-olds one visit a day; for more than eighty-year-olds 
one visit for two days; for more than seventy-year-olds one visit for three days”7.

Unfortunately in Warring States period (475–221 BC) this pension system has 
been destroyed. During the Ming Dynasty, the houses for the elderly has been set up 
once again. In such places the poor, orphaned and sick seniors could have been hos-

6  
7  
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pitalized. In addition, everyone above the age of  eighty was pardoned and could avoid 
the criminal punishment. Ninety-year-olds or older did not have to pay any taxes.

In China, the ritual of  respecting the elderly has been continued till nowadays. 
Today China has already entered the aging society stage. In 2012, China promul-
gated the “Elderly Protection Law” that says that a child must often come home to 
visit the parents, otherwise it is committing a crime.

Bowing Ceremony

In ancient China, the ceremony of  bowing has been the longest practised ritual. It 
is the most basic ritual. It originated from the primitive society and it was popular 
among the slaves in feudal society. During over two thousand years of  the history 
of  feudal society, bowing was identifying the difference between rulers and their 
servants. This ritual was a way to subdue the ordinary people. 

In Qing Dynasty the ritual developed into so called “three kneels, nine hits 
ceremony”8. To show the respect, a person had to kneel, put the hands on the 
ground and hit three times with the forehead on the ground, then rise. It was re-
peated three times, so in total there was kneeling three times and hitting with the 
forehead on the ground nine times. 

This ceremony helped a lot the feudal rulers to form their arrogance and com-
placent. It actually led to a direct international confl ict in the late nineteenth cen-
tury. In 1893, the British king sent a diplomat, lord Macartney, to China to discuss 
diplomatic and trade issues. Because the Chinese insisted on performing the “three 
kneels, nine hits ceremony” a long dispute has been started. The Chinese believed 
that China is the imperial state and all the other countries are small tributaries that 
must accept the superiority of  China one day. The British were obviously sup-
posed to perform the ceremony in front of  the Chinese emperor. Of  course, the 
British themselves felt insulted by this unequal treating. Since the two sides did 
not want to compromise for months, they fi nally broke off  the negotiations. This 
argument in future led to the famous “Opium War” and eventually to the collapse 
of  the Qing Dynasty. In 1911, after the last emperor was dismissed the bowing 
ceremony was abolished.

The infl uence of  li on modern China

There are two sides of  the same coin. Ritual system on the one hand helped the 
ruling class to maintain the power and at the same time ensured a stable develop-
ment of  the ancient Chinese society. It has also built a good social atmosphere, 

8 
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such as respecting the elderly, hygiene and etiquette around the table, taking part in 
traditional festivals. In this way, rituals have become a bright side and the essence of  
the traditional Chinese culture. But in the fi nal analysis, the ritual system was fi rstly 
a tool for Chinese aristocracy to control the people. It has left the worst heritage 
for the entire nation that is still hidden deeply in our blood and minds. In minds of  
every Chinese the equality does not exist, there is only a dream to be an emperor. 
It is frightening to live in the society where everyone has the same selfi sh dream. 

Although the bowing ritual was abolished together with the last emperor and the 
modern Chinese has adopted a western equality-refl ecting handshake, the Chinese 
people are still kneeling inside. At the same time we are telling ourselves that one 
day I want him/them to be kneeling in front of  me! 

Chinese people always say: “Eat bitter in life and you will be higher than anyone 
else”9, “Today I am a grandson, but tomorrow I will become a grandfather”10.

The Chinese society is an arena for the constant battle for power between men. 
Power means status and wealth. The main purpose of  the struggle is to climb in 
the hierarchy as high as possible so that one day you can successfully join to the 
ruling class. 

In such an environment a woman’s position is irrelevant. From the times of  
Zhou Dynasty the rituals helped to maintain patriarchy and discrimination of  wom-
en. It is said that a woman should “obey father and older brothers when she is little, 
obey husband when she is married and obey sons when her husband is dead”11. In 
the Book of  Rites we read: “

”12. This means that men and women cannot sit together, 
men and women cannot hang clothes on the same hanger, cannot use the same 
towels and combs, between men and women goods cannot be delivered personally. 
Woman and her husband’s brother cannot greet each other, a man cannot let his 
father’s concubine to wash his pants. 

We can imagine that if  the ancient men and women cannot even hang clothes 
together, how could they hug? Embracing is a sign of  being equal. In the feudal 
history of  China people have never been equal, so it was impossible to hug. The 
rituals has affected people’s thoughts for two thousand years. So far, from the end 
of  feudal society (1911 AD) only one hundred years has passed. The visible impact 
of  Chinese ancient patriarchal thinking is diffi cult to eliminate in such a short term. 
The hierarchy in China has existed for thousands of  years. Moreover, in the future 
it will continue to affect our lives for a long time.

9 
10 
11 
12  



STRESZCZENIE

DLACZEGO CHIŃCZYCY NIE LUBIĄ PRZYTULANIA? 
KRÓTKA ROZPRAWA NA TEMAT CHIŃSKICH RYTUAŁÓW

W artykule przedstawiono historię kształtowania się chińskich zwyczajów, będących obowią-
zującymi zasadami we współczesnym społeczeństwie chińskim. Przybliżono historię i zasa-
dy funkcjonowania systemu li, który stał się niepisanym prawem zakorzenionym w świado-
mości mieszkańców Państwa Środka. Omówiono najważniejsze rytuały z czasów chińskich 
dynastii. Kontekst historyczny kształtowania się poszczególnych zwyczajów pozwala lepiej 
zrozumieć współczesnych Chińczyków. Na przykładzie sposobu wyrażania uczuć ukazano 
wpływ historycznych rytuałów na współczesność.
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MATEUSZ KUBICKI

UDZIAŁ LOTNISKOWCÓW POŁĄCZONEJ FLOTY 
W BITWIE POD MIDWAY 4–6 CZERWCA 1942 R. 

– ZŁAMANIE MORSKIEJ POTĘGI JAPONII

Bitwa pod Midway była najistotniejszym starciem w początkowym okresie wojny na 
Pacyfi ku. Po udanym ataku na Pearl Harbour i wielu akcjach ofensywnych japońska 
Połączona Flota była niezwyciężona. Zmiana sytuacji strategicznej nastąpiła dopie-
ro w maju 1942 r., gdy doszło do bitwy na Morzu Koralowym. Była ona preludium 
wydarzeń, które miały miejsce pod Midway.

Początek 1942 r. na Ocenie Spokojnym przebiegał zgodnie z japońskim pla-
nem taktycznym. Połączona Flota odnosiła spektakularne zwycięstwa, a inicjatywa 
strategiczna zmusiła aliantów do przyjęcia strategii obronnej. Jednak amerykańska 
Flota Pacyfi ku, mimo strat poniesionych w Pearl Harbour, już 18 kwietnia 1942 r. 
dokonała nalotu dywersyjnego na Tokio1. Dalsze plany kierowały siły imperium 
w kierunku Port Moresby na Nowej Gwinei oraz wyspy Tulagi2. Punkty te w dalszej 
perspektywie miały przyczynić się do strategicznej eliminacji Australii.

To właśnie na Morzu Koralowym między 5 a 8 maja 1942 r. siły US Navy stawiły 
czoła japońskiej Połączonej Flocie, odnosząc strategiczne zwycięstwo i uniemożliwiając 
zajęcie Port Moresby na Nowej Gwinei3. Amerykanie utracili w tym starciu lotniskowiec 
USS „Lexington”, zbiornikowiec „Neosho” i niszczyciel „Sims” oraz 33 samoloty4. Ja-
pończycy, którzy w tej bitwie odnieśli zwycięstwo taktyczne, również ponieśli dotkliwe 
straty. Utracili oni lotniskowiec lekki „Shoho”, a uszkodzony „Shokaku” wraz z nie-
tkniętym bliźniaczym „Zuikaku” musiały powrócić w celu remontu na Wyspy Macie-
rzyste5. Pierwsza w historiografi i wojny na morzu bitwa lotniskowców zakończyła się. 

1 M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa, która przesądziła o losie Japonii. Historia Japońskiej Ma-
rynarki Wojennej, przeł. A. Saczek, Gdańsk 2009, s. 81.

2 A.A. Greczko, G.A. Arbatow, S.K. Cwigun et al., Historia drugiej wojny światowej 1939–1945, 
t. 5, Krach agresywnych planów bloku faszystowskiego, Warszawa 1979, s. 516.

3 J. Lipiński, Druga wojna światowa na morzu, Warszawa 2010, s. 473–476.
4 Ibidem, s. 476; M. Franz, Amerykańskie lotniskowce Lexinton i Saratoga, Toruń 2004, s. 77–78; 

G. Barciszewski, Pierwsze starcie lotniskowców. 70 lat bitwy na Morzu Koralowym, „Morze, Statki i Okrę-
ty” (dalej: MSiO) 2012, nr 5, s. 33.

5 J. Lipiński, Druga wojna…, s. 476; K. Zalewski, Japońskie lotniskowce. Historia rozwoju, cz. 4, 
MSiO 2011, nr 11, s. 59; idem, Kido Butai w bitwie o Midway, MSiO, listopad 2008, nr specjalny 2, 
s. 12; G. Barciszewski, Okręty lotnicze Japonii, Warszawa 2010, s. 62; J. Jastrzębski, Wojna na Pacyfi ku. 
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Kolejnym elementem japońskiej agresji było uderzenie na wyspę Midway. Atol 
ten miał wiele cennych cech strategicznych. Rozbudowano na nim infrastrukturę 
wojskową, w skład której wchodziły lotnisko oraz baza wojskowa wraz ze zbiorni-
kami paliwa6. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wartość bojową Midway 
było jej położenie. Bliskość dzieląca ją od Wysp Hawajskich to jej niewątpliwy atut, 
dlatego opinia „Strażnika Hawajów” była najlepszym potwierdzeniem tej tezy7.

Już 5 kwietnia 1942 r. zatwierdzono wstępny plan uderzenia na Midway oraz 
zajęcia Zachodnich Aleutów8. Operację prowadził głównodowodzący admirał Iso-
roku Yamamoto przy wsparciu sztabu Połączonej Floty z kontradmirałem Matome 
Ugaki na czele9. W przypadku jej powodzenia obecność fl oty japońskiej na atolu 
stwarzała stałe zagrożenie dla Wysp Hawajskich10.

Zatwierdzenie operacji określanej kryptonimem „MI” nastąpiło 5 maja 1942 r., 
czyli w momencie, kiedy Połączona Flota realizowała działania zagrażające Port Mo-
resby na Nowej Gwinei11. Podstawowym celem Japończyków było uderzenie po-
wietrzne na Midway, a następnie inwazja i zajęcie wyspy. Dodatkowym aspektem 
operacji, określanym w historiografi i jako działania dywersyjne, stało się zajęcie wy-
suniętych baz na amerykańskich Zachodnich Aleutach12. Ta druga część planu prze-
biegała w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych i miała charakter ubezpie-
czający główne działania. Połączona Flota za priorytet stawiała sobie bitwę z siłami 
US Navy i ostateczne rozgromienie przeciwnika w artyleryjskim starciu pancerni-
ków13. Do realizacji planu określonego kryptonimem „MI” wyznaczono największą 
armadę inwazyjną, jaka kiedykolwiek operowała pod japońską banderą (zob. tab. 1).

Kampania Hawajska 7–23 XII 1941 roku, Kraków 2010, s. 90; S. Piereslegin, E. Piereslegin, Premie-
ra na Pacyfi ku, przeł. J. Wąsiewski, t. 1, Gdańsk 2006, s. 334–335.

6 J. Jastrzębski, Midway, Kraków 2014, s. 140.
7 S.E. Morison, Morze Koralowe. Midway i działania okrętów podwodnych maj 1942–sierpień 1942, 

przeł. J. Wąsiewski, Gdańsk 2008, s. 89.
8 M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 85; S.E. Morison, Morze Koralowe…, s. 94.
9 M. Borkowski, Midway 1942, Warszawa 1992, s. 44; M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bi-

twa…, s. 87–88. Autorzy piszą, że głównym twórcą planu był jeden z ofi cerów operacyjnych 
komandor Kuroshima, a kontradmirał Ugaki sprawował nadzór nad całością operacji. Wskazują 
oni także, że uderzenie odzwierciedla charyzmatyczną naturę głównodowodzącego Połączonej 
Floty admirała Isoroku Yamamoto.

10 M. Borkowski, Midway…, s. 44.
11 S.E. Morison, Morze Koralowe…, s. 95. 
12 M. Borkowski, Midway…, s. 44.
13 M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 91–92. Autorzy wspominają plan opracowany 

przez admirała Yamamoto: „Z taktycznego punktu widzenia plan ataku na Midway był przeja-
wem kurczowego trzymania się przestarzałych doktryn uznających prymat pancerników w woj-
nie morskiej. (…) Jest co najmniej dziwne, że pomysłodawca zastosowania lotniskowców do 
ataku na Midway nie przystąpił do szybkiej i gruntownej reorganizacji fl oty i ich taktyki w celu 
uczynienia lotnictwa główną siłą uderzeniową marynarki”.
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Tabela 1. Wykaz sił biorących udział w operacji „MI”

Rodzaj jednostki Liczba okrętów

Lotniskowiec 5
Lotniskowiec lekki 3
Lotniskowiec eskortowy –
Okręt baza wodnosamolotów 4
Pancernik 11
Ciężki krążownik 13
Lekki krążownik 10
Stawiacz min 1
Niszczyciel 68
Okręt podwodny 20
Transportowiec 17
Inne jednostki* 15
Ogółem 167

* W skład kategorii „inne jednostki” weszły: łódź patrolowa, 3 ścigacze okrętów podwodnych, statek 
zaopatrzeniowy, krążownik pomocniczy „Asaka Maru”, 7 trałowców, 2 statki zaopatrzeniowe okrętów 
podwodnych „Yasukuni Maru” oraz „Rio de Janeiro Maru”.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa, która przesądziła 
o losie Japonii. Historia Japońskiej Marynarki Wojennej, przeł. A. Saczek, Gdańsk 2009, s. 94–99; M. Bor-
kowski, Midway 1942, Warszawa 1992, s. 45–47; J. Jastrzębski, Midway, Kraków 2014, s. 175.

Jak wynika z powyższej tabeli, operacja wymagała dużego skoordynowania sił 
oraz perfekcyjnego dowodzenia na ogromnych przestrzeniach Oceanu Spokojnego. 
Dodatkowym czynnikiem, który utrudniał dowodzenie tak wieloma okrętami, był 
fakt, że istniała między nimi tylko łączność radiowa, stale monitowana przez wrogi 
wywiad i jednostki podsłuchowe14.

Dowódcy intensywnie prowadzili od początku maja 1942 r. narady i gry sztabo-
we, których wyniki były często zmieniane na korzyść Połączonej Floty15. Na etapie 
ćwiczeń teoretycznych wykrystalizował się ostateczny podział sił wyznaczonych 
do uderzenia na Midway16. Podział na mniejsze zespoły operacyjne był charakte-
rystyczny dla Połączonej Floty, która w niemalże całym okresie wojny na Pacyfi ku 
stosowała tę doktrynę. Miało to zapewnić całkowite zaskoczenie przeciwnika, a za-
razem przyczynić się do większej dezorganizacji wywiadowczej17. 

Jako pierwsze w morze wyruszyły zespoły okrętów podwodnych pod dowódz-
twem wiceadmirała Teruhisa Komatsu, które miały prowadzić akcje o charakterze 

14 S. Piereslegin, E. Piereslegin, Premiera…, s. 350.
15 Ibidem, s. 347; Z. Flisowski, Burza nad Pacyfi kiem, t. 1, Poznań 1986, s. 323–324.
16 Z. Flisowski, Burza…, s. 324; G. Barciszewski, Bitwa o Midway. 70. Rocznica starcia, które zmie-

niło losy wojny na Pacyfi ku, MSiO 2012, nr 7–8, s. 32–33.
17 S.E. Morison, Morze Koralowe…, s. 98.
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patrolowym na bezpośrednim podejściu wyspy Midway od strony Hawajów18. Do-
datkowo część sił podwodnych wyznaczono do realizacji operacji „K”, czyli dostar-
czenia paliwa lotniczego na rafę French Frigate Schoals, gdzie tankowały japońskie 
wodnosamoloty patrolowe dalekiego zasięgu, startujące z atolu Wotje19.

Kolejnym zespołem wychodzącym z kotwicowiska Hashirajima 26 maja 1942 r. 
był 2. Zespół Uderzeniowy Lotniskowców pod dowództwem kontradmirała Ku-
kuji Kakuty, wchodzący w skład Zespołu Północnego (Aleuckiego), składający 
się z lekkiego lotniskowca „Ryujo”, lotniskowca „Junyo”, ciężkich krążowników 
„Maya” i „Takao” oraz trzech niszczycieli20. Na „Ryujo” zaokrętowano 16 myśliw-
ców Mitsubishi A6M2 „Zero” oraz 21 samolotów bombowo-torpedowych Naka-
jima B5N2 „Kate”21. Lotniskowiec „Junyo” w swoich hangarach miał wyznaczo-
ne do akcji 24 myśliwce Mitsubishi A6M2 „Zero” i 21 bombowców nurkujących 
Aichi D3A1 „Val”22. 

18 Z. Flisowski, Burza…, s. 325; M. Borkowski, Midway…, s. 66; J. Jastrzębski, Midway…, 
s. 177–178; M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 102. Autorzy wskazują rozmieszczenie 
i skład kordonów: Kordon A (3. Eskadra Okrętów Podwodnych, okręty: I-168, I-169, I-171, 
I-174, I-175) rozmieszczony między 19°30′ N 167° W a 23°30′ N 167° W, Kordon B (5. Eskadra 
Okrętów Podwodnych, okręty: I-156, I-157, I-158, I-162, I-165, I-166) rozmieszczony między 
29°30′ N 164°30′ W a 26°30′ N 167° W, Kordon C (część 1. Eskadry Okrętów Podwodnych, 
okręty I-9, I-15, I-17) rozmieszczony między 49° N 166° W a 5°1′ N 166° W.

19 M. Borkowski, Midway…, s. 66; Z. Flisowski, Burza…, s. 325. Do realizacji operacji „K” wy-
znaczono 13. Dywizjon Okrętów Podwodnych, składający się z okrętów I-121, I-122 oraz I-123. 
M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 99.

20 M. Borkowski, Midway…, s. 66; M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 97. 
21 M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 97; M. Borkowski, Midway…, s. 66. Dane 

techniczne lotniskowca lekkiego „Ryujo”: wejście do służby 9 maja 1933 r., przebudowywany 
w latach 1933–1936, wyporność standard: 10 600 t, wyporność pełna: 13 650 t, dł.: 179,9 m, 
szer.: 20,8 m, zanurzenie: 7,08 m, liczba podnośników lotniczych: 2, napęd: 6 kotłów Kanpon 
Shiki RO-GO, 2 zespoły turbin Kanpon o mocy 66 270 KM, 2 śruby, prędkość maksymalna: 29 
węzłów, grupa lotnicza: 37 samolotów, uzbrojenie: 8×127 mm (4×II), 4×25 mm (2×II), 24×13 
mm (12×II), załoga: 924 osoby. Dane na podstawie: G. Barciszewski, Okręty lotnicze…, s. 55; 
K. Zalewski, Lotniskowce II wojny światowej, t. 1, Warszawa 1994, s. 101, W. Cheda, M. Malski, Lot-
niska na morzach i oceanach świata, Warszawa 1986, s. 63; R. Opaliński, Aleuty – kierunek donikąd?, 
MSiO, listopad 2008, nr specjalny 2, s. 5; K. Zalewski, Japońskie lotniskowce. Historia rozwoju, cz. 1, 
MSiO 2011, nr 7–8, s. 49; idem, Japońskie lotniskowce. Historia rozwoju, cz. 3, MSiO 2011, nr 10, s. 53; 
R. Nowak, Mały okręt wielki duchem. Japoński lotniskowiec Ryujo – geneza i opis konstrukcji, MSiO 2007, 
nr 10–11, s. 29–36.

22 M. Borkowski, Midway…, s. 66. Dane techniczne lotniskowca „Junyo”: przebudowany ze 
statku pasażerskiego „Kashiwara Maru”, wejście do służby: 3 maja 1942 r., wyporność standard: 
24 140 t, wyporność pełna: 28 300 t, dł.: 219,3 m, szer.: 26,7 m, zanurzenie: 8,15 m, liczba pod-
nośników lotniczych: 2, napęd: 4 kotły Mitsubishi, 2 kotły Kanpon, 2 turbiny Mitsubishi, moc 
siłowni: 56 250 KM, 2 śruby, prędkość maksymalna: 25,5 węzła, grupa lotnicza: 53 samoloty, 
uzbrojenie: 12×127 mm (6×II), 24×25 mm (12×II), załoga: 1187 osób. Dane na podstawie: 
K. Zalewski, Japońskie lotniskowce…, cz. 3, s. 61; G. Barciszewski, Okręty lotnicze…, s. 72; K. Za-
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Dnia 27 maja 1942 r. wyszedł w morze 1. Zespół Uderzeniowy Lotniskow-
ców pod dowództwem wiceadmirała Chiuichi Nagumo, w skład którego weszły 
4 główne lotniskowce Połączonej Floty w osłonie pancerników „Haruna”, „Kiri-
shima”, ciężkich krążowników „Tone”, „Chikuma”, lekkiego krążownika „Naga-
ra” oraz 11 niszczycieli23. W jego skład wchodziły najlepsze okręty o największej 
sile rażenia. Flagowiec wiceadmirała Nagumo, lotniskowiec „Akagi”, przenosił na 
swoim pokładzie 24 A6M2, 18 D3A1 oraz 18 B5N224. Drugi wielki okręt „Kaga” 
był wyposażony w 27 A6M2, 20 D3A1 i 27 B5N225. Razem jednostki te two-
rzyły 1. Dywizjon Lotniskowców. W skład 2. Dywizjonu wchodziły lotniskow-
ce „Hiryu” oraz „Soryu”. Na pokładach pierwszego znajdowało się 21 myśliw-
ców A6M2, 18 bombowców D3A1 oraz 18 samolotów bombowo- torpedowych 

lewski, Lotniskowce II wojny…, s. 141–142; P. Wiśniewski, S. Brzeziński, Japoński lotniskowiec Junyo, 
„Profi le Morskie” 2002, nr 41, s. 3; W. Cheda, W. Malski, Lotniska na morzach…, s. 64; J. Jastrzęb-
ski, Pearl Harbor 1941, Warszawa 2011, s. 102–103; R. Opaliński, Aleuty…, s. 6.

23 M. Borkowski, Midway…, s. 66. Autor podaje inny skład grupy lotniczej lotniskowca „Aka-
gi”: 21 A6M2, 21 D3A1, 21 B5N2; M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 95–96; K. Za-
lewski, Kido Butai…, s. 16.

24 M. Borkowski, Midway…, s. 66. Dane techniczne lotniskowca „Akagi”: wejście do służby: 
25 marca 1927 r., przebudowany i zmodernizowany w latach 1935–1938. Wyporność standard: 
36 500 t, wyporność pełna: 41 300 t, dł.: 260,67 m, szer.: 31,32 m, zanurzenie: 8,71 m, liczba 
podnośników lotniczych: 3, napęd: 11 kotłów Kanpon typ B, 8 mniejszych kotłów Kanpon, 
4 turbiny Mitsubishi-Gihon o mocy maksymalnej 134 808 KM, 4 śruby, prędkość maksymalna: 
31 węzłów, grupa lotnicza: 91 samolotów, uzbrojenie: 6×200 mm (6×I), 12×127 mm (6×II), 
28×25 mm (14×II), załoga: 2000 osób. Dane sporządzono na podstawie: A. Jarski, M. Skwiot, 
Akagi, seria: Encyklopedia Okrętów Wojennych (dalej: EOW), vol. 1, nr 49, Gdańsk 2007, s. 49; 
M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 278; G. Barciszewski, Okręty lotnicze…, s. 47; K. Za-
lewski, Lotniskowce II wojny…, s. 83; J. Jastrzębski, Pearl Harbor…, s. 101–102; M. Kopacz, Lotni-
skowce fl oty. Krótka historia powstania i rozwoju okrętów klasy, która zdominowała wojnę na morzu, MSiO 
2014, nr 1, s. 10; A. Więczkowski, Problem zbrojeń morskich w świetle wydarzeń lat 1921–22. 80-lecie 
traktatu waszyngtońskiego, MSiO 2002, nr 2, s. 52; K. Zalewski, Japoński lotniskowiec Akagi, „Tech-
nika Wojskowa. Historia” (dalej: TWH) 2011, nr 6, s. 90–93; W. Cheda, M. Malski, Lotniska na 
morzach…, s. 63; L. Marriott, Okręty II wojny światowej, Warszawa 2005, s. 45; K. Zalewski, Japońskie 
lotniskowce…, cz. 1, s. 47.

25 K. Zalewski, Kido Butai…, s. 16; M. Borkowski, Midway…, s. 66. Autor wskazuje, że „Kaga” 
w bitwie pod Midway posiadał 21 A6M2, 21 D3A1 oraz 27 B5N2. Dane techniczne lotniskowca 
„Kaga”: wejście do służby: 31 marca 1928 r., modernizowany i przebudowywany w latach 1934–
1935, wyporność standard: 38 200 t, wyporność pełna: 43 650 t, dł.: 248,58 m, szer.: 32,5 m, za-
nurzenie: 9,5 m, ilość podnośników lotniczych: 3, napęd: 12 kotłów Kanpon, 4 turbiny, 4 śruby, 
moc siłowni: 127 400 KM, prędkość maksymalna: 28,34 węzła, grupa lotnicza: 90 samolotów, 
uzbrojenie: 10×203 mm, 16×127 mm (8×II), 22×25 mm (11×II), załoga: 2016 osób. Dane na 
podstawie: G. Barciszewski, Okręty lotnicze…, s. 51; K. Zalewski, Lotniskowce II wojny…, s. 95; 
L. Marriott, Okręty II wojny…, s. 45; M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 277; W. Cheda, 
M. Malski, Lotniska na morzach…, s. 63; J. Jastrzębski, Pearl Harbor…, s. 127–129, K. Zalewski, 
Japońskie lotniskowce…, cz. 1, s. 47.
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B5N226, zaś drugi był wyposażony w 21 A6M2, 16 D3A1, 18 B5N2 oraz 2 samo-
loty rozpoznawcze D4Y127.

28 maja 1942 r. z bazy Ominato wyszedł Zespół Północny, który według pla-
nu miał dokonać inwazji na wyspy Kiska i Attu, w ramach operacji dywersyjnej 
„AL”28. Tego samego dnia z wyspy Saipan wyruszyły Grupa Transportowa pod do-
wództwem kontradmirała Raizo Tanaki oraz Grupa Transportowa Wodnopłatów29. 
Niezależnie od pozostałych zespołów z wyspy Guam wyruszyła Grupa Bliskiego 

26 K. Zalewski, Kido Butai…, s. 16; M. Borkowski, Midway…, s. 66. Borkowski wskazuje inny 
skład ilościowy grupy lotniczej „Hiryu”: 21 A6M2, 21 D3A1 oraz 21 B5N2. Takie same infor-
macje podają M. Fuchida i M. Okumiya (Midway, bitwa…, s. 95). Dane techniczne lotniskowca 
„Hiryu”: wejście do służby 5 sierpnia 1939 r., wyporność standard: 17 300 t, wyporność pełna: 
21 900 t, dł.: 227,5 m, szer.: 21,3 m, zanurzenie: 7,62 m, liczba podnośników lotniczych: 3, na-
pęd: 8 kotłów RO-GO, 4 zespoły turbin Kanpon o mocy maksymalnej 152 000 KM, 4 śruby, 
prędkość maksymalna: 34,5 węzła, grupa lotnicza: 73 samoloty, uzbrojenie: 12×127 mm (6×II), 
28×25 mm (9×II), załoga: 1120. Dane na podstawie: K. Zalewski, Japoński lotniskowiec Hiryu, 
TWH 2011, nr 1, s. 95; idem, Lotniskowce II wojny…, s. 111; W. Cheda, M. Malski, Lotniska na mo-
rzach…, s. 64; K. Zalewski, Japońskie lotniskowce Hiryu i Soryu, MSiO 2001, nr 3, s. 52; M. Fuchida, 
M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 277; K. Zalewski, Japońskie lotniskowce…, cz. 1, s. 52; S. Piere-
slegin, E. Piereslegin, Premiera…, s. 405; J. Jastrzębski, Pearl Harbor…, s. 130–131; L. Ahlberg, 
H. Lengerer, Taihō, seria: EOW, vol. 1, nr 39, Gdańsk 2004, s. 11; G. Bukała, Księżycowe niszczyciele 
japońskiej Floty, cz. 1, Okręty Wojenne 2001, nr 5, s. 56.

27 K. Zalewski, Kido Butai…, s. 16. M. Fuchida, M. Okumiya (Midway, bitwa…, s. 95) podają 
następujący skład grupy lotniczej „Soryu”: 21 A6M2, 21 D3A1, 21 B5N2. Dane techniczne lotni-
skowca „Soryu”: wejście do służby: 29 grudnia 1936 r., wyporność standard: 15 900 t, wyporność 
pełna: 19 800 t, dł.: 227,5 m, szer.: 21,3 m, zanurzenie: 7,62 m, liczba podnośników lotniczych: 3, 
siłownia: 8 kotłów RO-GO, 4 zespoły turbin Kanpon o mocy 152 000 KM, 4 śruby, prędkość 
maksymalna: 34,5 węzła, grupa lotnicza: 71 samolotów, uzbrojenie: 12×127 mm (6×II), 28×25 
mm (14×II), załoga: 1100. Dane na podstawie: K. Zalewski, Lotniskowce II wojny…, s. 111; idem, 
Japońskie lotniskowce Hiryu…, s. 51; G. Barciszewski, Okręty lotnicze…, s. 58; W. Cheda, M. Malski, 
Lotniska na morzach…, s. 63; L. Marriott, Okręty II wojny…, s. 48; J. Jastrzębski, Pearl Harbor…, 
s. 129–130; M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 278; K. Zalewski, Wojenny program budo-
wy lotniskowców w Japonii, MSiO 2011, nr 9, s. 13; idem, Japońskie lotniskowce…, cz. 3, s. 54–55; idem, 
Japońskie lotniskowce…, cz. 1, s. 52; idem, Japoński lotniskowiec Soryu, TWH 2011, nr 1, s. 95.

28 M. Borkowski, Midway…, s. 67; J. Pertek, W. Supiński, Wojna morska 1939–1945, Poznań 1959, 
s. 299; M. Fuchida, M. Okumiya, Midway…, s. 97–98. Skład Zespołu Północnego: siły główne: 
krążownik ciężki „Nachi” w osłonie 2 niszczycieli, 2. Zespół Uderzeniowy Lotniskowców, który 
opuścił bazę wcześniej, Zespół Inwazyjny Attu: lekki krążownik „Abukuma”, 4 niszczyciele, sta-
wiacz min, transportowiec wojska, Zespół Inwazyjny Kiska: lekkie krążowniki „Kiso” i „Tama”, 
krążownik pomocniczy „Asaka Maru”, 3 niszczyciele, 3 trałowce, 2 transportowce wojska.

29 M. Borkowski, Midway…, s. 67; M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 96; S.E. Mo-
rison, Morze Koralowe…, s. 129. Skład zespołów: Grupa Transportowa: 12 transportowców wraz 
z 3 niszczycielami, lekki krążownik „Jintsu”, 10 niszczycieli. Grupa Transportowa Wodnopłatów: 
okręty bazy wodnosamolotów „Chitose” i „Kamikawa Maru”, niszczyciel oraz łódź patrolowa.
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Wsparcia podległa wiceadmirałowi Takeo Kuricie, stanowiąca daleką osłonę sił wy-
znaczonych do realizacji desantu na Midway30. 

Ostatnimi zespołami okrętowymi, które opuściły japońskie bazy morskie na 
Wyspach Macierzystych, były Zespół Główny pod dowództwem admirała Isoroku 
Yamamoto, Zespół Osłonowy operacji „AL” podległy wiceadmirałowi Shiro Taka-
su oraz Główne Siły Zespołu Inwazyjnego „MI” dowodzone przez wiceadmirała 
Nobutake Kondo31. W skład fl ot wyznaczonych do realizacji operacji osłonowych 
wchodziły lekkie lotniskowce „Hosho” i „Zuiho”32.

Zwiększona ilość meldunków radiowych otrzymywanych przez amerykański 
wywiad wskazywała, że Połączona Flota przygotowuje się do realizacji kolejnej 
operacji morskiej. Już w maju 1942 r. Jednostka Wywiadu Bojowego zlokalizowana 
w bazie Pearl Harbour wiedziała o nowym celu ataku oznaczonym kryptonimem 
„AF”33. Dowódca grupy deszyfrującej komandor podporucznik J.J. Rochefort po-
dejrzewał, że zaszyfrowany cel to wyspa Midway i przekazał tę informację admira-

30 M. Kopacz, Bohater spod Midway. Mit samobójczego ataku, MSiO 2007, nr 9, s. 50; M. Borkow-
ski, Midway…, s. 67; M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 96. Skład zespołu: Grupa 
Bliskiego Wsparcia: ciężkie krążowniki „Kumano”, „Suzuya”, „Mikuma”, „Mogami” w osłonie 
2 niszczycieli.

31 Z. Flisowski, Burza…, s. 326; J. Piekałkiewicz, Kalendarium wydarzeń II wojny światowej, Wiedeń 
1996, s. 630–631; K. Zalewski, Historia operacyjna…, s. 37–38; M. Borkowski, Midway…, s. 67–68; 
M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 95–96. Fuchida i Okumiya podają skład zespołów: 
Zespół Główny: pancerniki „Yamato”, „Nagato”, „Mutsu”, lekki lotniskowiec „Hosho”, lekki 
krążownik „Sendai”, okręty bazy wodnosamolotów „Chiyoda”, „Nisshin”; Zespół Osłonowy 
operacji „AL”: pancerniki „Ise”, „Fuso”, „Yamashiro”, lekkie krążowniki „Oi”, „Kitakami”, 12 
niszczycieli osłony; Główne Siły Zespołu Inwazyjnego „MI”: pancerniki „Kongo”, „Hiei”, lekki 
lotniskowiec „Zuiho”, ciężkie krążowniki „Atago”, „Chokai”, „Myoko”, „Haguro”, lekki krą-
żownik „Yura”, 8 niszczycieli osłony.

32 Dane techniczne lotniskowca lekkiego „Hosho”: wejście do służby 7 grudnia 1922 r., wypor-
ność standard: 7474 t, wyporność pełna: 9494 t, dł.: 168,3 m, szer.: 18,0 m, zanurzenie: 6,17 m, 
liczba podnośników lotniczych: 2, siłownia główna: 8 kotłów Kanpon, 2 turbiny Parsons o mocy 
maksymalnej 30 000 KM, prędkość maksymalna: 25 węzłów, uzbrojenie: 4×140 mm (2×II), 
2×76 mm (2×I), grupa lotnicza: 9 samolotów, załoga: 550 osób. Dane na podstawie: G. Barci-
szewski, Okręty lotnicze…, s. 45; K. Zalewski, Lotniskowce II wojny…, s. 69–71; idem, Wojenny pro-
gram…, s. 13; W. Cheda, M. Malski, Lotniska na morzach…, s. 63. Dane techniczne lotniskowca lek-
kiego „Zuiho”: wejście do służby: 27 grudnia 1940 r., wyporność standard: 11 262 t, wyporność 
pełna: 14 200 t, dł.: 204,8 m, szer.: 18,2 m, zanurzenie: 6,64 m, liczba podnośników lotniczych: 
2, siłownia główna: 4 kotły RO-GO, 2 zestawy turbin Kanpon o mocy maksymalnej 52 000 KM, 
2 śruby, prędkość maksymalna: 28,0 węzła, grupa lotnicza: 30 samolotów, uzbrojenie: 8×127 mm 
(4×II), 8×25 mm (8×I), załoga: 785 osób. Dane na podstawie: K. Zalewski, Japońskie lotniskowce, 
Historia rozwoju, cz. 2, MSiO 2011, nr 9, s. 47; G. Barciszewski, Okręty lotnicze…, s. 63, K. Zalew-
ski, Lotniskowce II wojny…, s. 119; S. Piereslegin, E. Piereslegin, Premiera…, s. 334–335; W. Cheda, 
M. Malski, Lotniska na morzach…, s. 64.

33 Z. Flisowski, Burza…, s. 326–327.
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łowi Chesterowi Nimitzowi34. W celu upewnienia się 22 maja 1942 r. na wyspę nada-
no przy użyciu podwodnego kabla otwarty meldunek, informując, że na Midway 
doszło do uszkodzenia urządzeń do destylacji wody i konieczne jest szybkie dostar-
czenie niezbędnych do naprawy części zapasowych35. Japoński wywiad przekazał tę 
informacje do Tokio, potwierdzając tezę kryptologów z Pearl Harbour i demaskując 
całą operację36. Admirał Nimitz musiał przygotować plan obrony zagrożonego ato-
lu. Nie udało się także zrealizować zamierzeń operacji „K”, dalekiego rozpoznania 
lotniczego bazy w Pearl Harbour w oparciu o płyciznę French Frigate Shoals37.

Do obrony wyspy Midway zaalarmowana amerykańska Flota Pacyfi ku pod do-
wództwem Chestera Nimitza zmobilizowała wszystkie jednostki, które przedstawia-
ły jakąkolwiek wartość bojową. Utworzono dwie grupy operacyjne TF 16 pod do-
wództwem kontradmirała Raymonda A. Spruance’a oraz TF 17 dowodzoną przez 
kontradmirała Franka J. Fletchera38. Pierwszy z baz wyruszył 28 maja 1942 r. zespół 
TF 16, druga amerykańska grupa operacyjna wyszła w morze 30 maja39. Japończycy 
w czasie marszu w kierunku atolu nieustannie znajdowali się w obszarze bardzo złej 
pogody40. Czynnik ten był niezwykle sprzyjający dla dowództwa Połączonej Floty. 
W teorii pozwalał na zachowanie koniecznego elementu zaskoczenia. Amerykanie 
zwiększyli zasięg patroli bojowych składających się z samolotów bazujących na Mi-
dway do 700 Mm, co dawało szybszą możliwość reagowania w razie zjawienia się 
nieprzyjaciela w regionie41. 

Fiasko operacji „K” było preludium krachu japońskiego planu „MI”. Także 
okręty podwodne wyznaczone do stworzenia kordonów patrolowych na przedpo-

34 Ibidem, s. 326.
35 A. Schom, Wojna na Pacyfi ku 1941–1943. Od Pearl Harbor do Guadalcanal. Wodzowie, strategia, 

dyplomacja, przeł. S. Kędzierski, Warszawa 2007, s. 292.
36 Ibidem, s. 292; G. Barciszewski, Życie i śmierć admirała Isoroku Yamamoto, cz. 2, „Zemsta” wykona-

na przez „Błyskawice”, MSiO 2013, nr 6, s. 47.
37 M. Borkowski, Midway…, s. 70. Autor pisze, że kiedy okręt podwodny I-124 przybył na pły-

ciznę French FrigateShoals, zastał tam amerykańskie bazy wodnosamolotów „Thronton” i „Bal-
lard”. S.E. Morison (Morze Koralowe…, s. 120) wskazuje, że w celu blokady płycizny wyznaczono 
siły w składzie: bazy wodnosamolotów „Thronton” i „Ballard” oraz niszczyciel „Clark”.

38 W. Holicki, Następcy Pensacoli. Amerykańskie krążowniki ciężkie typu Northampton, MSiO 2001, 
nr 6, s. 36–40; S.E. Morison, Morze Koralowe…, s. 114–115. Morison podaje skład oraz podział 
sił amerykańskich w bitwie pod Midway. TF 17: lotniskowiec „Yorktown” (75 samolotów – 25 
myśliwców F4F-4 Wildcat, 37 bombowców SBD-3 „Dauntless”, 13 bombowców torpedowych 
TDB-1 „Devastator”), krążowniki ciężkie „Portland”, „Astoria”, 6 niszczycieli osłony. TF-16: 
lotniskowce „Enterprise” (79 samolotów – 27 F4F-4, 38 SBD-3, 14 TDB-1), „Hornet” (79 sa-
molotów – 27 F4F-4, 37 SBD-2, 15 TDB-1), ciężkie krążowniki „New Orleans”, „Minneapolis”, 
„Vicennes”, „Northampton”, „Pensacola”, „Atlanta”, 9 niszczycieli osłony. Dodatkowe siły sta-
nowiły 3 tankowce w osłonie 5 niszczycieli oraz 19 okrętów podwodnych.

39 J. Jastrzębski, Midway…, s. 314.
40 M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 137.
41 Ibidem, s. 137.
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lach Hawajów nie dotarły zgodnie z planem, czyli 2 czerwca 1942 r., na wyznaczone 
pozycje bojowe42. Największym utrudnieniem dla jednostek tej klasy była wspo-
mniana zła pogoda.

Ranek 3 czerwca 1942 r. przyniósł pierwsze rozstrzygające wydarzenia. Oko-
ło 9:00 Zespół Inwazyjny pod dowództwem kontradmirała Tanaki został odkry-
ty przez wroga43. Dodatkowo rozpoczęto realizację operacji „AL”. Lotniskowce 
„Ryujo” i „Junyo” dokonały nalotu na Dutch Harbour na Aleutach44. Był to wstęp 
do późniejszego desantu na wyspy Adak i Kiska, które następnie zajęto, tworząc 
japońskie posterunki bojowe.

Działania bojowe lotniskowców pod dowództwem wiceadmirała Nagumo roz-
poczęły się 4 czerwca 1942 r. w godzinach rannych. O 4:30 pokłady okrętów Ze-
społu Uderzeniowego Lotniskowców (Kido Butai) opuściła grupa lotnicza skła-
dająca się z 36 A6M2, 36 B5N2 oraz 36 D3A1 przeciwko siłom amerykańskim na 
Midway45. Samoloty te były uzbrojone głównie w bomby, ponieważ wyznaczono je 
do niszczenia celów lądowych. W tym samym czasie siły amerykańskie, składające 
się z połączonych zespołów TF 16 i TF 17, znajdowały się w odległości 325 Mm od 
Midway, oczekując na nagłe pojawienie się przeciwnika46. Japończycy poszukiwali 
wroga przy użyciu samolotów rozpoznawczych bazujących na okrętach.

Pierwsze uderzenie zakończyło się około godziny 7:00 rano, ale dowodzący ata-
kiem kapitan Joichi Tomonaga poprosił wiceadmirała Nagumo o przygotowanie 
kolejnej fali nacierającej na Midway47. O 7:15 na pokładach japońskich lotniskow-

42 M. Borkowski, Midway…, s. 70; M. Hashimoto, Zatopieni. Historia japońskiej Floty Podwodnej 
1941–1945, przeł. M. Perzyński, M. Jurczyński, Gdańsk 2013, s. 73.

43 M. Borkowski, Midway…, s. 77–78. Autor pisze, że pilotem, który prowadził samolot rozpo-
znawczy, był Jack Reid. 

44 W. Holicki, Zdarzyło się 70 lat temu. Daleko od Midway, MSiO 2012, nr 6, s. 51; Z. Flisowski, 
Od Morza Koralowego do Midway, Poznań 1988, s. 186; R. Opaliński, Aleuty…, s. 5. Opaliński pi-
sze, że w pierwszej fali ataku brało udział 15 D3A1 oraz 14 B5N2 w osłonie 16 A6M2 z lot-
niskowców „Junyo” i „Ryujo”. W ataku utracono 2 samoloty B5N2. W drugiej fali ataku, która 
zakończyła się całkowitą klęską, uczestniczyło 15 bombowców w osłonie 6 A6M2. Trzecia fala 
ataku składała się z 11 D3A1 oraz 9 B5N2 w osłonie 11 A6M2. Jeden z myśliwców tej fali został 
poważnie uszkodzony i lądował awaryjnie na wyspie Akutan. Później ten samolot przechwycili 
Amerykanie, zdobywając prawie nietknięty A6M2 „Zero”. Japończycy w czasie realizacji operacji 
„AL” stracili łącznie 11 samolotów – 3 A6M2, 3 D3A1 oraz 3 B5N2. Nie odniesiono większych 
sukcesów strategicznych.

45 K. Zalewski, Zespół uderzeniowy Kido Butai w bitwie o Midway, MSiO, listopad 2008, nr spe-
cjalny 2, s. 20, S. Piereslegin, E. Piereslegin, Premiera…, s. 380; K. Zalewski, Japoński lotniskowiec 
Soryu…, s. 96.

46 G. Barciszewski, Bitwa o Midway…, s. 38; M. Kopacz, Stracona szansa. Fiasko Grupy Powietrznej 
Horneta pod Midway, cz. 1, MSiO 2010, nr 6, s. 37–38. Autor stwierdza, że pierwsza grupa po-
wietrzna wyznaczona do ataku na lotniskowce Połączonej Floty wystartowała z pokładu USS 
„Hornet” i USS „Enterprise” o godzinie 6:50 dnia 4 czerwca 1942 r. 

47 M. Kopacz, Stracona szansa…, cz. 1, s. 39; M. Borkowski, Midway…, s. 86.



GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ  2015/7 101

ców rozpoczęto operacje przezbrajania samolotów wyznaczonych do ewentualnego 
uderzenia na wrogą fl otę48. Był to pierwszy błąd popełniony przez stronę japoń-
ską w starciu bezpośrednim. Zmiana uzbrojenia lotniczego była procesem bardzo 
czasochłonnym i wymagała nieustannej osłony powietrznej. Tragizm sytuacji po-
tęgował fakt, że o godzinie 7:28 wodnosamolot patrolowy z krążownika ciężkiego 
„Tone” wykrył amerykański zespół okrętów w odległości zaledwie 240 Mm od 
Midway49. Godzina 7:43 przyniosła kolejny brzemienny w skutkach rozkaz, który 
dotyczył uderzenia na wrogą fl otę, ponownie zdecydowano o przezbrojeniu samo-
lotów z bomb na torpedy50. Wiceadmirał Nagumo pokazał swoje niezdecydowanie. 
O godzinie 8:55 rozpoczęto zgodnie z rozkazem dowódcy podejmowanie powraca-
jących z akcji pod Midway samolotów, które trwało do godziny 9:1851.

Dotychczasowe działania japońskie przyniosły sukces taktyczny w postaci neu-
tralizacji większości samolotów lądowego bazowania z wyspy Midway, które nie-
ustannie atakowały lotniskowce Połączonej Floty52. Jednakże wytworzyła się bar-
dzo niekorzystna dla wycofujących się na północ Japończyków sytuacja, ponieważ 
w kierunku ich zespołu fl oty podążały amerykańskie samoloty pokładowe53. 

Pokłady japońskich lotniskowców po przyjęciu samolotów powracających 
z pierwszej fali ataku były pełne środków bojowych, a w rurociągach płynęło bar-
dzo łatwopalne paliwo lotnicze. Nad okrętami 1. i 2. Dywizjonu Lotniskowców 
trwała zaciekła walka powietrzna między samolotami obojga stron. O godzinie 
10:25 6. Dywizjon Bombowy (VB-6) pod dowództwem kapitana Richarda H. Besta, 
wyposażony w bombowce nurkujące SBD Dauntless, zaatakował lotniskowiec 
„Akagi”54. Okręt otrzymał jedno bezpośrednie trafi enie w podnośnik lotniczy na 
śródokręciu i dwa trafi enia w pobliżu burt55. Tak niewielka ilość środków bojowych 
nie powinna wyrządzić tej ogromnej jednostce znacznych szkód, lecz w zaistniałej 

48 M. Borkowski, Midway…, s. 88; A. Yoshimura, Pancernik Musashi, przeł. M. Krzyształowicz, 
Gdańsk 2002, s. 143.

49 Z. Flisowski, Burza…, s. 333. Autor wskazuje, że pierwszy meldunek nie potwierdził obec-
ności lotniskowców w zespole amerykańskim. Dopiero kolejny nadany 4 czerwca 1942 r. o 8:09 
potwierdził obecność okrętu tej klasy.

50 A. Jarski, M. Skwiot, Akagi, seria: EOW, vol. 2, nr 50, Gdańsk 2009, s. 85.
51 Ibidem, s. 86.
52 M. Borkowski, Midway…, s. 92–93; M. Kopacz, Stracona szansa. Fiasko Grupy Powietrznej Hor-

neta w bitwie pod Midway, cz. 2, MSiO 2010, nr 7, s. 38–40; J. Lipiński, Druga wojna…, s. 480. Li-
piński pisze, że pierwsza fala amerykańskiego ataku, składająca się z 35 samolotów z lotniskowca 
„Hornet”, nie odnalazła przeciwnika, druga natomiast, składająca się z 15 samolotów, została 
prawie całkowicie zniszczona.

53 S.E. Morison, Morze Koralowe…, s. 148; K. Zalewski, Kido Butai…, s. 25; G. Barciszewski, 
Bitwa o Midway…, s. 41. Łącznie grupa samolotów wysłana przeciwko japońskim lotniskowcom 
o godzinie 7:02 składała się z: 20 F4F-4, 67 SBD-3 oraz 29 STB-1.

54 A. Jarski, M. Skwiot, Akagi, vol. 2…, s. 87.
55 K. Zalewski, Japoński lotniskowiec Akagi…, s. 97.
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sytuacji dały o sobie znać niezabezpieczone bomby lotnicze oraz torpedy. Doszło 
do wielu wtórnych eksplozji, a nieudana akcja gaśnicza dopełniła obrazu tragedii 
okrętu fl agowego56. Wiceadmirał Nagumo o godzinie 10:46 niezwłocznie przeniósł 
swój sztab na lekki krążownik „Nagara”57. Dowódca lotniskowca komandor Aoki 
nakazał częściową ewakuację załogi, która rozpoczęła się o godzinie 11:3058.

Równolegle z atakiem na fl agowiec wiceadmirała Nagumo przebiegało ude-
rzenie na lotniskowiec „Kaga”. Okręt padł ofi arą 6. Eskadry Bombowców Nur-
kujących (VS-6) pod dowództwem kapitana Wilmera E. Gallahera, składającej się 
z 28 samolotów59. Okręt otrzymał cztery bezpośrednie trafi enia w pokład startowy 
i wystąpiła na nim analogiczna sytuacja jak na „Akagi”60. Wybuchły szybko rozprze-
strzeniające się pożary środków bojowych i benzyny lotniczej, nad którymi załoga 
nie miała żadnej kontroli. „Kaga” zatonął 4 czerwca 1942 r. około godziny 19:25 po 
dwóch potężnych wewnętrznych eksplozjach61.

Kolejny z japońskich lotniskowców „Soryu” również nie uniknął strat. Został 
zaatakowany przez 13 bombowców „Dauntless” wchodzących w skład 5. Eskadry 
Bombowej (VB-5) pod dowództwem komandora Leslie z lotniskowca USS „York-
town”62. Wynik uderzenia był oszałamiający. O godzinie 10:25 pierwsza bomba ude-
rzyła w pokład dziobowy, przebijając go i powodując pożar w hangarze63. Następnie 
„Soryu” otrzymał jeszcze trzy trafi enia w pokład lotniczy, które przyczyniły się do 
wewnętrznej eksplozji o godzinie 10:4064. Dowódca okrętu komandor Yanagimoto 

56 A. Jarski, M. Skwiot, Akagi, vol. 2…, s. 87–91. Autorzy wskazują, że na lotniskowcu „Akagi” 
doszło do pożaru zatankowanych w hangarze samolotów oraz tych, które były przygotowane 
do startu na pokładzie lotniczym. Pozrywane rurociągi paliwa lotniczego spowodowały szybkie 
rozprzestrzenianie się ognia. Nie udało się zalać wodą magazynów bomb i torped, ponieważ nie 
działały instalacja pomp oraz instalacja gaśnicza CO

2
.

57 Ibidem, s. 91; P. Cichy, Japońskie krążowniki lekkie typu Nagara. Przebieg służby, MSiO 2008, 
nr 12, s. 45.

58 K. Zalewski, Japoński lotniskowiec Akagi…, s. 98. Autor pisze, że portret cesarza przeniesiono 
o godzinie 14:38. Dowódca komandor Aoki o 19:25 poprosił Sztab Połączonej Floty o moż-
liwość opuszczenia okrętu, jednak nie wyrażono zgody. Zmiana decyzji nastąpiła o 3:50 dnia 
5 czerwca 1942 r., wtedy też ewakuowano załogę. Lotniskowiec zatonął około godziny 5:00. Stra-
ty w ludziach wynosiły 221 osób. A. Jarski, M. Skwiot (Akagi, vol. 2…, s. 99) podają, że prośba 
o ewakuację została wysłana około godziny 18:00. Lotniskowiec zatonął o 4:55.

59 G. Barciszewski, Bitwa pod Midway…, s. 41.
60 Ibidem, s. 42.
61 Ibidem, s. 42. Na lotniskowcu „Kaga” zginęło łącznie 811 członków załogi razem z dowódcą 

komandorem Jisaku Okadą.
62 Ibidem, s. 42.
63 K. Zalewski, Japońskie lotniskowce Hiryu…, s. 54.
64 G. Barciszewski, Bitwa pod Midway…, s. 42; J. Pertek, W. Supiński, Wojna morska…, s. 300. 

Autorzy piszą, że „Soryu” został zatopiony przez amerykański okręt podwodny, co nie jest infor-
macją prawdziwą. 
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wydał rozkaz opuszczenia płonącego lotniskowca około 10:50, sam pozostając na 
jego pokładzie do końca65.

Amerykanie w czasie swojego uderzenia lotniczego wyłączyli z akcji trzy z czte-
rech lotniskowców wiceadmirała Nagumo. „Hiryu” zachował pełnię możliwości 
bojowych, ponieważ w momencie ataku znajdował się w strefi e dużego zachmurze-
nia66. Wiceadmirał Nagumo przekazał dowodzenie nad Zespołem Uderzeniowym 
Lotniskowców wiceadmirałowi Hiroakiemu Abe, któremu wydał rozkaz zniszcze-
nia jak największych sił wroga przy użyciu ocalałych środków bojowych67. Start 
grupy bojowej wyznaczonej do unicestwienia USS „Yorktown” nastąpił o godzi-
nie 10:5068. Uderzenie na amerykański lotniskowiec powiodło się mimo znacznych 
strat własnych. Z całej grupy lotniczej zaledwie siedem bombowców nurkujących 
przedarło się nad USS „Yorktown”, uzyskując trzy bezpośrednie trafi enia w pokład 
lotniczy okrętu69. Sytuacja była dramatyczna. Amerykański okręt przechylił się, ale 
dobrze wyszkolona załoga rozpoczęła awaryjny remont jednostki. O godzinie 14:00 
lotniskowiec mógł rozwijać już prędkość 18 węzłów, a pożary zostały ugaszone70. 

Do kolejnego ataku przeciwko USS „Yorktown” wyznaczono ostatnie zdolne 
do akcji samoloty, które pozostały na pokładzie „Hiryu” w składzie 10 bombow-
ców torpedowych B5N2 w osłonie 6 myśliwców A6M2, które pod dowództwem 
kapitana Joichi Tomonagi wystartowały z pokładu „Hiryu”71. Wystrzeliły one dwie 
torpedy, które o godzinie 14:42 trafi ły w burtę USS „Yorktown”, jednak los okrętu 
nie został przypieczętowany72.

Do ataku na pozbawiony samolotów „Hiryu” wysłano połączone grupy lotni-
cze z USS „Hornet” i USS „Enterprise”. Amerykańskie samoloty w sile 14 maszyn 
uzyskały trzy bezpośrednie trafi enia w pokład lotniskowca73. Na okręcie wybuchły 

65 G. Barciszewski, Bitwa pod Midway…, s. 42. Autor wskazuje, że „Soryu”, dobity przez nisz-
czyciel „Isokaze”, zatonął 4 czerwca 1942 r. o godzinie 19:23. Wraz z okrętem zginęło 711 
członków załogi.

66 M. Borkowski, Midway…, s. 113.
67 G. Barciszewski, Bitwa pod Midway…, s. 42.
68 Ibidem, s. 47; M. Borkowski, Midway…, s. 114. Borkowski podaje, że start nastąpił około 

godziny 11:00, a grupa uderzeniowa składała się z 18 D3A1 w osłonie 6 A6M2.
69 S. Piereslegin, E. Piereslegin, Premiera…, s. 392. Autorzy podają, że spośród samolotów gru-

py powietrznej „Hiryu” na jednostkę macierzystą powróciły zaledwie 3 A6M2 oraz 5 D3A1.
70 M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 209.
71 Ibidem, s. 210; M. Borkowski, Midway…, s. 117. Borkowski podaje, że z ataku powróciło 

zaledwie 5 B5N2 oraz 3 A6M2. 
72 M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 211. Według informacji podanych przez M. Hi-

shimoto (Zatopieni…, s. 71) USS „Yorktown” został dobity dopiero 6 czerwca 1942 r. przez okręt 
podwodny I-168. W ataku podwodnym otrzymano dwa bezpośrednie trafi enia w burtę okrętu.

73 K. Zalewski, Japońskie lotniskowce Hiryu…, s. 56; T. Hara, Dowódca niszczyciela, przeł. A. Pogo-
rzelski, Gdańsk 2003, s. 144; A. Roberts, Wicher wojny. Nowa historia drugiej wojny światowej, przeł. 
G. Woźniak, W. Jeżewski, Warszawa 2010, s. 224.



GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ  2015/7104

gwałtowne pożary, których załoga nie była w stanie opanować. Ostatecznie los jed-
nostki dokonał się o godzinie 23:58 dnia 4 czerwca 1942 r.74 Udział japońskich 
lotniskowców w bitwie pod Midway zakończył się. 

Wynik starcia dla Połączonej Floty był druzgocący. Poniesiono dotkliwe straty 
w postaci 4 dużych lotniskowców fl oty: „Akagi”, „Kaga”, „Hiryu”, „Soryu” wraz 
z 332 samolotami pokładowymi oraz 2 ciężkich krążowników „Mikuma” i „Moga-
mi”75. Bitwa pod Midway bezpośrednio przyczyniła się do późniejszego przebiegu 
wydarzeń na Oceanie Spokojnym. Japonia została zmuszona przez Stany Zjedno-
czone do powolnej zmiany taktyki z ofensywnej na defensywną. Większość poten-
cjału bojowego została zniszczona pod Midway i nie odbudowano go na przestrze-
ni lat 1943–1944. Dodatkowym czynnikiem działającym na niekorzyść Japonii była 
utrata najlepszych pilotów morskich korpusów lotniczych. Bez nich prowadzenie 
wojny okazało się bardzo trudne. Zawiodła też taktyka prowadzenia wojny sto-
sowana przez Połączoną Flotę. Bitwa pod Midway ukazała wszystkie słabości Ja-
pońskiej Marynarki Wojennej, przynosząc jej druzgocącą klęskę i utratę potencjału, 
którego do końca wojny nie udało się odbudować.

SUMMARY

PARTICIPATION OF JAPANESE AIRCRAFT CARRIERS 
IN THE BATTLE OF MIDWAY JUNE 4–6, 1942: 

BREAKING THE SEA POWER OF JAPAN

The Battle of  Midway, according to the historiography of  naval warfare, is considered as 
one of  the most important events in the Pacifi c Ocean campaign. The Japanese Empire in 
order to implement their strategic plans used the most efforts and resources. The events that 
took place between 4 and 6 June 1942, contributed signifi cantly to the decline in offensive 
capabilities of  the Empire. The aircraft carriers involved in the battle were considered the 

74 S. Piereslegin, E. Piereslegin, Premiera…, s. 394; K. Zalewski, Japońskie lotniskowce Hiryu…, 
s. 56. Wraz z lotniskowcem zginęło 416 członków załogi. Wśród nich znajdował się dowódca 
2. Dywizjonu Lotniskowców kontradmirał Tamon Jamaguchi, który popełnił rytualne samobój-
stwo. 

75 M. Fuchida, M. Okumiya, Midway, bitwa…, s. 264–266; J. Jastrzębski, Midway…, s. 507–509; 
J. Lipiński, Druga wojna…, s. 483; S.E. Morison, Przełamanie bariery Bismarcka 22 lipca 1942 – 1 maja 
1944, Gdańsk 2010, s. 34; M. Borkowski, Midway…, s. 148; G. Barciszewski, Bitwa pod Midway…, 
s. 46; A. Jaskuła, Nieznany lotniskowiec. Największy sukces USS Archerfi sch, MSiO 1998, nr 5, s. 23; 
W. Supiński, Od Westerplatte do Hiroszimy. Zarys dziejów militarnych drugiej wojny światowej, Poznań 
1958, s. 125. Dodatkowo w poczet strat zadanych stronie japońskiej w tej bitwie należy włączyć 
uszkodzony pancernik „Haruna”, zbiornikowiec „Akebono Maru” oraz 3 niszczyciele. Autorzy 
wykazują straty US Navy: zatopiony lotniskowiec USS „Yorktown”, uszkodzony ciężki krążow-
nik „San Francisco” oraz 364 samoloty.



best units of  the Combined Fleet. Indecisiveness of  commanders, with a total fi asco of  in-
telligence operations, and too much fragmentation of  forces directly contributed to the loss 
of  all ships of  the 1st and 2nd Aircraft Carriers Divisions. These units having a great potential 
and the best trained crews were supposed to tip the scales of  victory in favor of  Japan, but 
it did not happen. Severe loss of  the stem of  the fl eet has reduced considerably the perspec-
tives of  the expansive empire, but it did not mean an outright victory of  the United States 
in this war. The campaign in the Pacifi c continued, but Japan until the end of  the struggle 
did not manage to fully rebuild the military potential of  its fl eet.
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URSZULA WACH-GÓRNY, WITOLD GÓRNY 

MIĘDZY PRAWEM A KULTURĄ – KILKA UWAG NA TEMAT 
RECEPCJI ZACHODNICH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH 
NA JAPOŃSKI GRUNT SPOŁECZNO-KULTUROWY

Wprowadzenie

System prawny Japonii jest prawdopodobnie najlepszym przykładem pozwalającym 
na analizę recepcji na rodzimy grunt społeczno-kulturowy danego państwa obcego 
dlań systemu prawnego. Niemalże każda dziedzina prawa japońskiego bazuje na 
zapożyczeniach obcych rozwiązań prawnych. Już na wstępie niniejszych rozważań 
należy wyjaśnić, że funkcjonujące w nauce prawoznawstwa i komparatystyki praw-
niczej pojęcie recepcji prawa jest rozumiane jako przejęcie obcego systemu pra-
wa lub modelu rozwiązań prawnych. Recepcję prawa dzieli się najczęściej na dwie 
osobne kategorie tego zjawiska – recepcję prawa sensu stricto oraz recepcję prawa 
sensu largo. Kryterium ich wyodrębnienia jest sposób, w jaki recepcja została prze-
prowadzona. Gdy akt prawny jednego kraju został skopiowany w sposób całkowity 
do systemu prawnego innego państwa, wówczas mamy do czynienia z recepcją sensu 
stricto, czyli z tzw. transplantem prawnym (legal transplants), którego to pojęcia po raz 
pierwszy użył w latach 70. XX wieku szkocki komparatysta Alan Watson1. Badacz 
ten twierdził, że „transplantacja prawna jest najbardziej urodzajnym źródłem praw-
nego rozwoju i najpowszechniejszą formą prawnych przemian”2. Recepcja sensu 
largo jest natomiast rozumiana jako przyjęcie na nowy grunt prawno-kulturowy za-
pożyczonych z innego kraju rozwiązań prawnych, nie zaś gotowych tekstów aktów 
normatywnych. 

Celem niniejszej pracy jest analiza recepcji sensu largo, jaka nastąpiła w historii ja-
pońskiego systemu prawnego w ciągu ostatnich 150 lat. Dokonywaną w tym czasie 
na japońskim gruncie prawno-kulturowym recepcję obcych rozwiązań prawnych 
zwykło się dzielić na trzy okresy3. Pierwszy z nich, rozpoczęty reformami epoki 
Meiji (1868–1912) doprowadził do przejęcia przez Japonię europejskich rozwiązań 
prawnych w wielu dziedzinach, z których najistotniejszą jest recepcja prawa prywat-

1 A. Watson, Legal transplants, Edynburg 1974.
2 A. Watson, Legal Transplants and European Private Law, „Ius Commune Lectures” 2000, no. 2, s. 16.
3 D.F. Henderson, Conciliation and Japanese Law: Tokugawa and Modern, Seattle 1965, s. 27.
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nego. Drugi okres recepcji to amerykańskie oddziaływanie na prawo japońskie po II 
wojnie światowej, ujawnione przede wszystkim w zakresie regulacji prawnoustrojo-
wych. Trzeci, w pewnym stopniu trwający do dziś okres stanowią reformy przepro-
wadzone w prawie japońskim w dwóch ostatnich dekadach, z których najciekawsza 
wydaje się reforma postępowania administracyjnego. Refl eksja nad zjawiskiem re-
cepcji prawa w Japonii została w niniejszym artykule przeprowadzona chronolo-
gicznie, z uwzględnieniem wskazanych wyżej trzech okresów, poprzez analizę naj-
bardziej dla nich charakterystycznych, zreformowanych wówczas działów prawa. 
Dopełnieniem dla recepcji prawa w Japonii jest recepcja przyjętych w zakresie jego 
stosowania rozwiązań organizacyjnych, które zostaną omówione przy okazji zawo-
dów prawniczych. 

Euroamerykańska tradycja prawna

Punktem wyjścia dla analizy wpływu, jakie europejskie i amerykańskie rozwiąza-
nia prawne miały na rozwój prawa w Japonii, jest wskazanie podstawowych cech 
zachodniej kultury prawnej. Sformułowanie katalogu fi larów, na jakich opiera się 
europejskie, z czasem przyjęte także w Ameryce, postrzeganie prawa, pozwala na 
porównanie zachodnich wzorców tych instytucji z efektem ich wdrożenia na grunt 
japońskich realiów społeczno-kulturowych.

W europejskiej kulturze prawnej wykształciły się dwa modele, a zarazem defi ni-
cje systemu prawa – kontynentalny oraz anglosaski. Podstawową różnicą pomiędzy 
tymi systemami jest określenie źródeł prawa i waga, jaką przywiązuje się do prawa 
pisanego. Obie te koncepcje miały i wciąż mają ogromny wpływ na amerykańskie 
i azjatyckie systemy prawne, w tym również japoński. Zgodnie z przedstawionym 
powyżej podziałem prawo może być rozumiane dwojako. Można je postrzegać jako 
system przepisów prawnych tworzonych przez „upoważniony przez szczególną 
normę kompetencyjną organ, które stają się jedynym dopuszczalnym źródłem pra-
wa”4. Defi nicja ta odpowiada kontynentalnemu, czyli także polskiemu, rozumieniu 
prawa. Równolegle obok systemu kontynentalnego występuje system anglosaski, 
w którym istota prawa znajduje się nie w treści ustaw, ale w regulacjach tworzonych 
przez sędziów w postaci precedensów. 

Wewnątrz obydwu wspomnianych powyżej systemów prawnych funkcjonuje ko-
lejny, fundamentalny dla zachodniego rozumienia prawa podział – na prawo publicz-
ne i prawo prywatne. Rozróżnienie to historycznie sięga jeszcze okresu prawa rzym-
skiego i polega na wyróżnieniu sytuacji, w której spotykają się dwa autonomiczne 
podmioty, bez występowania władczego podporządkowania (prawo prywatne) oraz 

4 J. Stelmach, Elementy prawoznawstwa [w:] T. Woś et al., Wiedza o społeczeństwie, Warszawa 2004, 
s. 181.
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sytuacji, w której jedną ze stron konfl iktu staje się organ państwa (prawo publiczne). 
W przypadku prawa publicznego państwo, jako mocniejsza strona stosunku praw-
nego, stosuje przymus i jednostronnie oraz autorytarnie kształtuje sytuację prawną 
człowieka – strony postępowania. Prawo prywatne bazuje natomiast na założeniu, że 
organem stojącym na straży autonomiczności podmiotów występujących w sporze, 
a zarazem gwarantem obiektywnej realizacji normy prawnej jest sąd5. 

Z instytucją sądu związane jest kolejne, zasadnicze dla europejskiej kultury praw-
nej założenie – zasada trójpodziału władzy i będąca jej konsekwencją niezależność 
sądów i niezawisłość sędziów. Struktury sądowe krajów kontynentalnej oraz anglo-
saskiej kultury prawnej charakteryzują się niezależnością od innych organów pań-
stwowych, co jest urzeczywistnieniem zasady trójpodziału władzy. Zgodnie z tą 
zasadą trzy podstawowe funkcje sprawowane przez państwo, czyli legislatywa, eg-
zekutywa i judykatywa, są wykonywane przez odseparowane i niezależne od siebie 
władze. Trójpodział władzy został wykształcony na gruncie osiemnastowiecznej 
francuskiej myśli państwowej. Założeniem tej teorii było zapobieganie koncentra-
cji władzy w ręku jednego organu, a w realiach XVIII wieku – przede wszystkim 
w ręku władcy despoty6. Sformułowany w ten sposób podział władzy państwowej 
miał stanowić gwarancję praw i wolności obywateli. System ten został wprowadzo-
ny we wszystkich nowożytnych aktach konstytucyjnych i do dzisiaj pozostaje pod-
stawową zasadą konstytucji państw Europy i krajów znajdujących się pod wpływem 
europejskiej myśli państwowej. 

Rozwinięciem systemu konstytucyjnych gwarancji praw i wolności obywateli 
jest rozpowszechniona w państwach kontynentalnej i anglosaskiej kultury prawnej 
teoria praw człowieka. Zgodnie z nią każdy człowiek z samego faktu bycia czło-
wiekiem, z posiadania godności ludzkiej, wywodzi pewne uniwersalne, nienaru-
szalne oraz niezbywalne prawa i wolności. Także ten pogląd został wykształcony 
na gruncie europejskiej teorii prawa i w związku z tym znajduje liczne odniesienia 
kulturowe, sięgające chociażby prawa rzymskiego. Brak tradycji prawnych stanowią-
cych podstawę systemu praw człowieka i przyjęcie innej hierarchii wartości rodzą 
zasadnicze komplikacje w dobie propagowania przestrzegania praw człowieka na 
całym świecie. Przykładem innego niż europejskie spojrzenia na to zagadnienie są 
chociażby Chiny, które w oparciu o tradycje kolektywizmu i konfucjańskiego mo-
delu interpretacji świata mają zasadnicze problemy z akceptacją i przestrzeganiem 
praw człowieka w kształcie proponowanym przez państwa cywilizacji zachodniej7. 

Ostatnią wartą wyraźnego podkreślenia cechą systemów prawnych, które mają 
swoje źródło w Europie, jest zjawisko kodyfi kacji prawa. Utrwalanie prawa w po-

5 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009, s. 2–4.
6 M. Grzybowski, Ustrój państwa [w:] T. Woś et al., Wiedza o społeczeństwie…, s. 78.
7 M. Stępień, Prawa człowieka na tle konfucjańskiego modelu interpretacji świata. Zarys zagadnienia [w:] 

Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010, s. 347.
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staci kodeksów wynika przede wszystkim z tego, że jako element służący normali-
zacji stosunków międzyludzkich w danym społeczeństwie musi ono mieć właściwą 
formę, umożliwiającą niezakłócony przekaz idei, które ze sobą niesie. Warunkiem 
koniecznym dla skuteczności systemu prawnego jest jego spójny, jasny i przede 
wszystkim dostępny dla każdego obywatela przekaz. Cel taki miały wprowadzone 
w państwach Europy Zachodniej w XIX wieku wielkie nowożytne kodyfi kacje, takie 
jak Kodeks Napoleona we Francji czy obowiązujące nadal z pewnymi zmianami 
Bürgerliches Gesetzbuch w Niemczech oraz Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 
w Austrii.

Powyższe założenia europejskiej tradycji prawnej, stanowiące do dziś fi lary kon-
strukcji kontynentalnego i anglosaskiego systemu prawnego zostały w drugiej po-
łowie XIX i w XX wieku przekopiowane oraz zastosowane wobec społeczeństwa 
japońskiego. Zasadnicza odmienność kulturowa Japonii, a także odmienne od eu-
roamerykańskich tradycje prawne spowodowały, że po ponad 100 latach obowiązy-
wania europejskich wzorców prawnych na japońskim gruncie kulturowym można 
zaobserwować wiele zaskakujących efektów. Znajdują one odzwierciedlenie nie tyl-
ko w rozumieniu poszczególnych instytucji prawnych, ale także w funkcjonowaniu 
procesu stosowania prawa, tj. w japońskich systemach sądownictwa oraz zawodów 
prawniczych.

Przyczyny początku recepcji prawa zachodniego w Japonii 
w okresie reform Meiji (1868–1912)

Kształtowanie systemu prawnego w Japonii poprzez dostosowywanie go do no-
wożytnych systemów europejskich rozpoczęło się w okresie reform Meiji. Do tego 
czasu jedynie część stosunków społecznych w Japonii była unormowana w prze-
pisach prawnych. Ustawy japońskie miały jednak zupełnie inną niż w systemach 
zachodnich rolę. Nie przypisywano im funkcji gwarancyjnej – chroniącej strony 
postępowania. Miały natomiast przede wszystkim spełniać funkcję narzędzi władzy 
czy też ugruntowywania legitymizacji do władzy poszczególnych panów feudalnych 
(daimyō ). Istniały oczywiście pewne przepisy, które można zaliczyć do postanowień 
o charakterze prywatnoprawnym, jednak organy powołane do sprawowania funkcji 
sądowych, stanowiące zalążki judykatury, opierały się raczej na zasadach rozsądku 
i zwyczaju niż na prawie pisanym8. Jak celnie wskazał A.T. von Mehren, porównując 
przeprowadzoną w epoce Meiji recepcję prawa w Japonii do podobnego zjawiska 
w średniowiecznej Europie, „Przejęcie prawa w Japonii dokonało się w warunkach, 
w których nie istniało w ogóle pojęcie prawa odpowiadające zachodniemu rozumie-

8 W. Röhl, History of  Law in Japan since 1868, Leiden 2004, s. 165–168. 
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niu tego terminu. Odróżnia to recepcję, która miała miejsce na Dalekim Wscho-
dzie, od recepcji prawa rzymskiego rozpoczętej w Europie na przełomie XI i XII 
wieku”9.

Po upadku szogunatu Japonia rozpoczęła proces modernizacji i westernizacji, 
który objawił się również w przejęciu na grunt japoński europejskich kodeksów 
prawnych, w tym obowiązujących do dzisiaj kodeksów: cywilnego, handlowego 
i karnego. W literaturze przedmiotu wskazuje się na dwie podstawowe przyczyny 
recepcji prawa europejskiego w Japonii – krótko- i długookresową10. Krótkookre-
sowym celem recepcji miała być zmiana nierównych traktatów podpisanych z pań-
stwami Zachodu. Po przypłynięciu do Japonii w 1854 r. amerykańskiego komodora 
Matthew Perry’ego na rządzie bakufu (wojskowej administracji siogunów) zostało 
wymuszone podpisanie nierównego traktatu w Kanagawa. Zakładał on otworzenie 
dla handlu portów Shimoda i Hakodate, a jego warunki zostały rozszerzone na 
Francję, Anglię, Holandię i Rosję. W 1858 r. Japonia podpisała kolejny traktat, który 
otwierał na handel z cudzoziemcami osiem japońskich portów, przy równoczesnej 
rezygnacji władz z autonomii celnej i jurysdykcyjnej na ich terytorium. Dokument 
ten jest nazywany traktatem Harrisa od imienia amerykańskiego konsula generalne-
go Townsenda Harrisa, który podpisał go w imieniu USA11. Zgodnie z traktatem 
w przypadku popełnienia przez cudzoziemca przestępstwa był on sądzony przez 
sądy konsularne, zgodnie z prawem obowiązującym w kraju pochodzenia12. Z per-
spektywy Amerykanów postanowienia traktatu były niezwykle korzystne, ponieważ 
ówczesny system prawny obowiązujący w Japonii nie przystawał do nowożytnych 
kodyfi kacji istniejących zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w większości kra-
jów europejskich, co stanowiło realne zagrożenie dla obywateli tych państw przyby-
wających do Kraju Kwitnącej Wiśni. Za długookresową przyczynę recepcji prawa 
europejskiego uważa się chęć przekształcenia Japonii z państwa tradycyjnego, opar-
tego na rodzinnych strukturach społecznych, w nowoczesne państwo, opierające 
swoją władzę na przepisach prawa. W recypowanych regulacjach prawnych upa-
trywano więc szansy na szybkie i skuteczne zmodernizowanie Japonii oraz zmniej-
szenie dystansu cywilizacyjnego, jaki dzielił ją po okresie izolacji od państw Zacho-
du. Zgodnie z przyświecającym reformom hasłem Sakamy Shozana: „wschodnie 
wartości, zachodnia nauka”, prawo w intencji Japończyków miało stanowić jedynie 

9 A.T. von Mehren, The legal order in Japan’s changing society: some observations, „Harvard Law Re-
view” 1963, vol. 76, no. 6, s. 1172–1173.

10 M. Stępień, Zawody prawnicze w Japonii. Zarys problematyki [w:] Japonia w oczach Polaków. Państwo 
– społeczeństwo – kultura, t. 2, red. J. Włodarski, K. Zeidler, Gdańsk 2009, s. 286.

11 M. Filipowicz, Otwarcie Japonii na świat; dylematy pospiesznego rozwoju cywilizacji, jego osiągnięcia, 
koszty. Burzliwe dzieje minionego stulecia, „Kultura i Historia” 2004, nr 7, http://www.kulturaihistoria.
umcs.lublin.pl/archives/180 [dostęp: 10.06.2014].

12 A. Gordon, Nowożytna historia Japonii, Warszawa 2010, s. 82.
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techniczny instrument umożliwiający modernizację13. Nadrzędnym celem przepro-
wadzanych na wielką skalę reform nie było więc, jak to na ogół bywa, skuteczne 
uregulowanie powstających w relacjach społecznych problemów prawnych, lecz 
stworzenie wizerunku Japonii jako państwa praworządnego i nowoczesnego, zasłu-
gującego na miano równorzędnego partnera dla Europy.

Recepcja europejskich kodeksów w epoce Meiji 
na przykładzie prawa prywatnego

Pierwszym etapem recepcji obcego prawa w Japonii były zapożyczenia z obcych 
kodeksów dokonane w trakcie trwania reform Meiji, z których najdonioślejszą rolę 
odegrała reforma prawa prywatnego. Jak wspomniano, Japonia do okresu Meiji nie 
miała skodyfi kowanego prawa. Częściowe tylko regulacje prawne stanowiły głównie 
element legitymizacji władzy. Prawo stanowione w tym celu było ponadto często nie-
znane większej części społeczeństwa, regulując wybiórczo relacje publicznoprawne. 
Dlatego Japonia, chcąc dostosować się do państw wiodących prym w ówczesnej poli-
tyce międzynarodowej, stanęła przed wymogiem wprowadzenia nowoczesnych kody-
fi kacji prawnych. Ze względu na rolę prawa, która polega na ujęciu w określone ramy 
zachowań całego społeczeństwa, kodyfi kacja prawa stała się jednym z wiodących ce-
lów nowej polityki państwa japońskiego. Objęła ona w zasadzie wszystkie dziedziny 
prawa – prawo cywilne, karne oraz handlowe. Doprowadziła również do wydania 
w 1889 r. pierwszej japońskiej konstytucji, nazywanej konstytucją Meiji14. Japonia czer-
pała przede wszystkim z niemieckiej kultury prawnej, znajdując powiązania – choć 
odległe – z takimi cechami społeczeństwa niemieckiego, jak dyscyplina czy szacunek 
do władzy15. Od tej tendencji istniały jednak wyjątki. Na przykład w procesie kodyfi -
kacji prawa cywilnego początkowo czerpano przede wszystkim z prawa francuskiego. 

W roku 1867 – w schyłkowym okresie władzy szogunatu – wysłannik szoguna 
Kurimoto Jōun (1822–1897)16 został wysłany do Francji, gdzie zapoznał się z ko-
dyfi kacją przeprowadzoną przez Napoleona. Podróż ta zapoczątkowała współ-
pracę Kurimoto Jōuna z japońskim prawnikiem i dyplomatą Mistukurim Rinshō 
(1846–1897)17 i zaowocowała podjęciem przez nich wspólnie pierwszej próby prze-
tłumaczenia francuskiego kodeksu na język japoński. Głównym problemem, jaki 
dał o sobie znać w trakcie tłumaczenia, był brak występowania niektórych – podsta-

13 I.C. Kamiński, Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy, Kraków 2003, s. 183.
14 Konstytucja Cesarstwa Japonii z dnia 11 lutego 1889 r.
15 L. Leszczyński, Japońskie recepcje prawa. Od izolacjonizmu do pragmatyzmu [w:] Japonia w oczach…, 

s. 275–276.
16 W. Röhl, History of  Law…, s. 171.
17 Ibidem, s. 171.
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wowych z punktu widzenia zachodniej kultury prawnej – pojęć w języku japońskim. 
Przykładem takich problemów translacyjnych było chociażby samo pojęcie prawa 
cywilnego, niemające swojego odpowiednika w języku japońskim. Japońscy legi-
slatorzy spotkali się ponadto z zupełnie innym niż japoński poglądem na państwo 
i społeczeństwo, charakterystycznym dla francuskich kodeksów, w których kładzio-
no nacisk przede wszystkim na prawo prywatne. Stanowiło to nie lada wyzwanie, 
ponieważ w Japonii spory pomiędzy osobami prywatnymi były traktowane jako 
sprawa publiczna18. Za prace kodyfi kacyjne było odpowiedzialne utworzone spe-
cjalnie w tym celu Biuro Prawa i Instytucji, którego działania doprowadziły wkrótce 
do powstania pierwszego projektu nowego kodeksu. Różnice pomiędzy francuskim 
sposobem pojmowania prawa i francuską doktryną prawniczą a tradycjami japoń-
skimi okazały się jednak nie do przezwyciężenia. Rozbieżności te znalazły odzwier-
ciedlenie szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, co spowodowało, że ukończony 
w 1871 r. projekt nie został przyjęty. Następny projekt, wydany rok później, również 
w dużej mierze opierał się na wzorze francuskim. Tym razem jednak większy nacisk 
położono na uwzględnienie w tworzonym akcie prawnym tradycji i zwyczajów pa-
nujących w Japonii. Pomimo to zarówno ten, jak i następne projekty nie spotkały 
się z pozytywną reakcją władz. Brak aprobaty dla rozwiązań francuskich wynikał 
przede wszystkim z ciągle podkreślanych różnic pomiędzy regulacjami występują-
cymi we francuskim kodeksie a japońskimi tradycjami rodzinnymi. Ostateczny pro-
jekt kodeksu cywilnego z 1890 r., w dużej mierze oparty na Kodeksie Napoleona, 
nigdy nie wszedł w życie, przechodząc do historii jako tzw. stary kodeks cywilny19. 
Po nieudanej próbie wprowadzenia na grunt japoński francuskiego kodeksu cywil-
nego legislatorzy zwrócili się w stronę przygotowywanego w tym okresie projektu 
niemieckiego Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Nowy projekt japońskiego kodeksu 
zarówno w postanowieniach, jak i w strukturze odpowiadał więc BGB i wkrótce 
przyjął nazwę nowego kodeksu cywilnego. Na kodeks ten składały się rozdziały 
zatytułowane: Postanowienia ogólne, Prawo rzeczowe i Prawo zobowiązań, które 
zostały wydane jako pierwsze oraz dołączone później Prawo rodzinne i spadkowe. 
Ostateczna wersja kodeksu weszła w życie w 1898 r.20 

Zarówno nowy kodeks cywilny, jak i inne japońskie kodyfi kacje tego okresu 
charakteryzowały się opieraniem funkcjonowania instytucji prawnych na obcej Ja-
pończykom europejskiej kulturze prawnej. Pomimo debaty nad wyborem pomiędzy 
kodeksem cywilnym francuskim a niemieckim japońscy legislatorzy nie próbowa-
li nawet podjąć prac nad własnym, oryginalnym tworem prawnym. Argumentem, 
choć częściowo uzasadniającym taką postawę, wydaje się długa tradycja przyjmowa-

18 Ibidem, s. 172 i nn.
19 Ibidem, s. 175.
20 K. Takayanagi, A Century of  Innovation: The Development of  Japanese Law, 1868–1961 [w:] Prawo 

japońskie, red. T. Suzuki, T. Karaś, Warszawa 2008, s. 109.
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nia obcych, szczególnie chińskich, wzorców. Ta występująca na wielu płaszczyznach 
życia społecznego tendencja spowodowała, że kopiowanie rozwiązań europejskich 
nie było dla Japończyków niczym nienaturalnym. Powstałe wskutek powielania za-
chodnich wzorców japońskie kodeksy, mimo że w zakresie treści bardzo podobne 
do pierwowzorów, różniły się od nich zasadniczo na etapie praktycznego stoso-
wania. Ukazywało to nową japońską jakość znanych już i stosowanych w Europie 
rozwiązań. Znamienne jest także zawrotne tempo wprowadzania tak zasadniczych 
zmian. Sytuacja historyczno-polityczna Japonii i niewątpliwa presja ze strony ob-
cych krajów przyspieszyły proces recepcji prawa. Spowodowało to błyskawiczne 
przeprowadzenie reform, co miało jednak także swoje słabe strony. Część prze-
pisów przekopiowana z europejskich aktów prawnych zupełnie nie przystawała 
do japońskich realiów, co spowodowało ich praktyczne niestosowanie. W Japonii 
okresu Meiji nie istniały tradycje praw jednostki oraz równości w prawie, również 
samo pojęcie prawa prywatnego było obce. Ponadto w przeciwieństwie do krajów 
europejskich w Japonii w zasadzie w ogóle nie wykształciła się nauka prawa, pozwa-
lająca na interpretowanie przepisów, ich zmianę czy podnoszenie ich efektywności. 
Nie istniała także odpowiednia struktura organizacyjna, pozwalająca na stosowanie 
i egzekwowanie prawa. W związku z powyższym przejęcie na grunt japoński prawa 
zachodniego zrodziło, poza samymi zmianami w prawie, konieczność wprowadze-
nia odpowiedniego systemu sądowego oraz systemu zawodów prawniczych, pozwa-
lającego realizować w praktyce recypowane normy.

Powojenna recepcja obcego prawa w Japonii 
na przykładzie reformy rozwiązań ustrojowych

Drugi etap dokonanej w ciągu ostatnich 150 lat recepcji obcych rozwiązań prawnych 
w Japonii dowiódł, że zagadnienie to dotyczy nawet tak fundamentalnych dla japoń-
skiej państwowości zagadnień, jak ustrojowe podstawy funkcjonowania państwa. 
Ich źródłem jest bowiem przygotowana przez ekspertów japońskich, ale przede 
wszystkim przez amerykańskie władze okupacyjne, ze znaczącym osobistym udzia-
łem głównodowodzącego sojuszniczymi wojskami okupacyjnymi w Japonii (SCAP) 
gen. Douglasa MacArthura, konstytucja Showa z 1946 r.21 Regulacja ta zawiera roz-
wiązania ustrojowe zaczerpnięte z konstytucji europejskich oraz amerykańskiej, nie 
czerpiąc w zasadzie w ogóle z rodzimych, japońskich rozwiązań prawnych w tym 
zakresie, zawartych w poprzedniej ustawie zasadniczej – konstytucji Meiji z 1889 r.

Analizując założenia przyjęte przez konstytucję Showa, należy przede wszystkim 
zauważyć, że drastycznie zerwała ona z dotychczasowymi rozwiązaniami zarówno 

21 Konstytucja Japonii z dnia 3 listopada 1946 r. Zob. T. Suzuki, Wstęp [w:] Konstytucja Japonii, 
przeł. T. Suzuki, Warszawa 2014, s. 12.
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w zakresie założeń ustrojowych, jak i konstytucyjnych wartości przewodnich. Naj-
donioślejsza tak w zakresie ustrojowym, jak mentalnym była zasadnicza zmiana po-
zycji cesarza (Tenno), gdyż ten w przemówieniu noworocznym 1 stycznia 1946 r. zło-
żył oświadczenie, w którym zrzekł się przymiotu boskości22, ograniczając swoją rolę 
do bycia symbolem narodu. W zakresie innych rozwiązań ustrojowych Amerykanie, 
dostrzegając zbyt konserwatywne podejście japońskiego rządu i elit politycznych 
wobec reform ustrojowych, sami podjęli prace nad reformami i przygotowaniem 
projektu konstytucji23. Stworzona w ten sposób ustawa zasadnicza stała się pierwszą 
konstytucją azjatycką, która głosiła, że „suwerenna władza narodu jest powszechną 
zasadą ludzkości” i wprowadzała swoiste dla krajów zachodnich, obce azjatyckiej 
kulturze prawnej rozwiązania ustrojowe, jak poszanowanie praw i wolności czło-
wieka czy idea samorządu terytorialnego. Konstytucja Showa, zmieniając ustrojowe 
podstawy funkcjonowania Japonii, położyła podwaliny pod rzeczywiste respekto-
wanie standardów, składających się na kultywowaną na Zachodzie koncepcję demo-
kratycznego państwa prawa. Dokonało się to poprzez daleko idącą decentralizację 
władzy publicznej, a co za tym idzie ukonstytuowanie zasady trójpodziału władzy 
(m.in. poprzez uniezależnienie judykatywy od władz państwowych). Zasadnicze 
znaczenie miało w tym kontekście także wyraźne zadeklarowanie w tekście ustawy 
zasadniczej ochrony praw jednostki. W rozdziale III konstytucji Showa umieszczo-
no obszerny katalog praw i wolności człowieka, określając je jako „wieczne i niena-
ruszalne”. Zasada poszanowania ich stanowi zupełne novum na gruncie japońskie-
go systemu ustrojowego. W erze konstytucji Meiji nie było jakiejkolwiek tradycji 
ochrony praw człowieka, gdyż obywatel był całkowicie podporządkowany władzy 
cesarza24, a pośrednio całemu aparatowi administracji państwowej. 

Recepcja obcych rozwiązań prawnych na przełomie XX i XXI wieku 
na przykładzie reformy postępowania administracyjnego

Ostatnim wyróżnianym w literaturze25 etapem recepcji obcych rozwiązań prawnych 
na japoński grunt prawnokulturowy jest rozpoczęta na początku lat 90. XX wie-
ku i trwająca do dziś modernizacja japońskiego prawa poprzez czerpanie zarówno 
z wzorców zachodnich, jak i swoiście japońskich tradycji prawnych. Najlepszym 
przykładem obrazującym to nowe w skali globalnej zjawisko jest przeprowadzona 
na początku XXI wieku reforma japońskiego systemu postępowania administra-

22 Ibidem, s. 15.
23 G. Kryszeń, Japonia [w:] Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, M. Grzybowski, 

Białystok 2012, s. 444–445.
24 Ibidem, s. 449.
25 D.F. Henderson, Conciliation and Japanese Law…, s. 27.
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cyjnego. Ze względu na znaczną centralizację władzy, charakterystyczną dla japoń-
skiego modelu zarządzania państwem, zagadnienia publicznoprawne zawsze stano-
wiły materię odrębną od sfery prywatnoprawnej. Już na etapie tworzenia systemu 
powszechnego sądownictwa japońskiego sprawy administracyjne zostały wydzie-
lone spod jego jurysdykcji i przekazane osobnym sądom administracyjnym. Ten 
świadomy zabieg wynikał z przekonania, że postępowanie mające na celu rewizję 
działań podjętych przez organy państwowe mogło toczyć się jedynie wewnątrz ad-
ministracji przed organami wyższej instancji lub przed sądami administracyjnymi, 
wchodzącymi w zasadzie w skład systemu egzekutywy. Oddanie rozstrzygania tych 
kwestii podmiotom zewnętrznym i niezależnym było sprzeczne z nadrzędną po-
zycją administracji w Japonii i mimo dokonanej po II wojnie światowej częściowej 
decentralizacji władzy stan ten nie uległ zmianie.

Zupełnie odmienny od zachodniego jest w Japonii także sposób postrzegania 
administracji i jej roli w państwie. W Europie zwykliśmy mówić o pojęciu „władztwa 
administracyjnego”, nierównym, jednostronnie kształtowanym stosunku administra-
cyjnym. Dla Japonii charakterystyczne jest natomiast przytaczane przez wielu bada-
czy26 zagadnienie „doradztwa administracyjnego”, czyli kontrastującego z zachodnim 
władztwem sposobu oddziaływania państwowych organów administracyjnych na 
obywateli. Polega ono na załatwianiu spraw administracyjnych w drodze negocjacji, 
przekonywania i swoistej dla Japonii instytucji gyoseishido, czyli nieformalnych zaleceń 
organów administracji publicznej wydawanych wobec podmiotów gospodarczych, 
których skuteczność bazuje na dbałości przedsiębiorców o dobrą opinię w oczach 
zarówno administracji, jak i innych uczestników obrotu gospodarczego27.

Również ta dziedzina prawa nie uchroniła się jednak przed zjawiskiem kodyfi -
kacji. Przeprowadzona na początku XXI wieku reforma japońskiego postępowania 
administracyjnego wprowadza nową jakość w zjawisko recepcji prawa w Japonii. 
Sama kodyfi kacja sfery działania organów władzy publicznej jest niewątpliwie obja-
wem oddziaływania zachodnich wzorców prawnych w tym zakresie, wymagających 
w myśl zasady legalizmu działania władzy publicznej na podstawie i w granicach 
prawa. Oparcie normatywnie ujętej koncepcji na swoistych dla Japonii, tradycyjnie 
stosowanych w tym zakresie rozwiązaniach, takich jak wspomniana już instytucja 
gyoseishido czy „system administracyjnej mediacji w sprawach spornych”28, dopro-
wadziło do zaskakujących, dających do myślenia rezultatów. Okazało się bowiem, 
że nowocześnie przeprowadzona recepcja prawa, łącząca obce wzorce z bardzo 

26 S. Ehrlich, Refl eksje o dwóch prawniczych kulturach: europejskiej i japońskiej, „Państwo i Prawo” 
1987, z. 6, s. 46.

27 L. Leszczyński, Gyoseishido w japońskiej kulturze prawnej. Nieformalne działania administracji a pra-
wo, Lublin 1996, s. 17.

28 Z. Kmiecik, Sądowa kontrola administracji w Japonii [w:] Instytucje współczesnego prawa administra-
cyjnego. Księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, red. I. Skrzydło-Niżnik et al., Kraków 
2001, s. 358.
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mocno zaakcentowanymi instytucjami rodzimymi, może paradoksalnie stworzyć 
system nowocześniejszy niż wzorce, na których ją oparto. Japońskie postępowanie 
administracyjne, którego immanentną częścią jest rozwijająca się dopiero w Europie 
idea mediacji w administracji, jest na to najlepszym dowodem. 

Japoński system sądownictwa i zawodów prawniczych

Naturalną konsekwencją recepcji europejskich aktów prawnych była konieczność 
stworzenia systemu rozwiązań instytucjonalnych, pozwalających na praktyczne ko-
rzystanie z wprowadzonych w prawie zmian. W warunkach Japonii epoki Meiji nie-
zbędne było w tym celu stworzenie, w zasadzie od podstaw, systemu sądownictwa 
oraz zawodów i edukacji prawniczej. Aby podołać temu wyzwaniu, w 1890 r. wpro-
wadzono prawo o organizacji sądów (Saiban koseihō), które konstytuowało nowy, 
czterostopniowy system sądownictwa japońskiego. Utworzony wówczas model 
składał się z sądów dzielnicowych, rozpatrujących większość spraw w pierwszej 
instancji; sądów okręgowych, pełniących funkcję sądów odwoławczych i sądów 
pierwszej instancji w sprawach trudnych; sądów apelacyjnych, orzekających kasa-
toryjnie jako sądy odwoławcze od wyroków sądów okręgowych oraz Sądu Najwyż-
szego jako sądu trzeciej instancji. 

Tak skonstruowany system sądownictwa zajmował się rozstrzyganiem spraw 
cywilnych oraz karnych. Sprawy administracyjne bowiem pozostawiono do roz-
strzygania wydzielonym osobno sądom administracyjnym. Ten z pozoru wyraźnie 
nawiązujący do ówczesnych rozwiązań francuskich i niemieckich29 system sądow-
nictwa miał jednak cechę w zasadniczy sposób odróżniającą go od europejskich 
wzorców. Głęboko zakorzeniona w japońskiej idei państwowości centralizacja wła-
dzy ujawniła się w nim wyraźnie poprzez bezpośrednie podporządkowanie Sądu 
Najwyższego, a co za tym idzie całej struktury sądownictwa, administracji państwo-
wej w postaci Ministerstwa Sprawiedliwości. Zależność ta, mająca charakter zarów-
no fi nansowy, jak i organizacyjny, spowodowała, że mimo istnienia skopiowanych 
z Europy rozwiązań instytucjonalnych wprowadzony w Japonii system sądownic-
twa nie realizował dwóch podstawowych w tym kontekście z punktu widzenia eu-
ropejskiej kultury prawnej zasad, tj. niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 
Podległość sądownictwa administracji państwowej znajdowała swój wyraz także 
w braku tradycyjnej w Europie funkcji sądów, jaką jest badanie konstytucyjności 
aktów prawnych tworzonych przez legislatywę. Deprecjacja roli sądów zarówno na 
płaszczyźnie organizacyjno-fi nansowej, jak i funkcjonalnej powodowała, że trudno 
było w tym czasie mówić o nich jako o niezależnej i równorzędnej wobec legisla-

29 P. Luney Jr., The Judiciary: Its organization and status in the parliamentary system [w:] Japanese consti-
tutional law, red. P. Luney Jr., K. Takahashi, Tokyo 1993, s. 124–125. 
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tywy i egzekutywy władzy. Zmiany w tym zakresie, niosące uniezależnienie sądow-
nictwa od administracji oraz przyznanie mu uprawnień kontroli konstytucyjności 
aktów normatywnych, a co za tym idzie urzeczywistniające w Japonii ideę trójpo-
działu władzy, wprowadziła dopiero konstytucja Showa z 1946 r. Ta uchwalona 
i ogłoszona pod amerykańską okupacją ustawa zasadnicza, jako pierwsza konstytu-
cja w Azji odwołująca się do zasad demokratycznych30, w rozdziale VI poświęco-
nym sądownictwu wprowadziła zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów, 
upodabniając w ten sposób japoński system sądownictwa do wzorców europejskich 
i amerykańskich, do których przez poprzednie pół wieku nieudolnie się odwoływał. 

Dla skutecznego stosowania recypowanych z Zachodu aktów prawnych koniecz-
ne było, poza skonstruowaniem systemu sądownictwa, wprowadzenie na grunt ja-
poński systemu zawodów prawniczych nawiązującego do rozwiązań europejskich. 
Pierwszym krokiem podjętym w tym kierunku było utworzenie w 1872 r. instytucji 
prokuratury, nawiązującej do wzorców francuskich. W Japonii prokurator jest nazy-
wany „oskarżycielem publicznym”, zaś prokuratura „biurem oskarżyciela publicz-
nego”31. Przy każdym sądzie utworzono Biuro Prokuratora, który, będąc podmio-
tem niezależnym od sędziego, uczestniczył w postępowaniach nie tylko w sprawach 
karnych (nadzór nad wykonywaniem wyroków i działalnością policji), ale w pewnym 
stopniu także w sprawach cywilnych (uprawnienia egzekucyjne). Umiejscowienie 
prokuratury w systemie organów państwowych jest wzorowane na modelu europej-
skim, kontynentalnym, przy czym jest on nieco zmodyfi kowany na rzecz większej 
niezależności prokuratury od sądu32. Wraz z wprowadzeniem opartego na nowo-
czesnych wzorcach systemu sądownictwa pojawiła się także potrzeba utworzenia 
grup zawodowych zajmujących się profesjonalnym zastępstwem w postępowaniu 
sądowym. W tym celu w 1893 r. wprowadzono prawo o adwokatach (Bengoshihō) 
oraz regulację o egzaminach adwokackich (Bengoshi shiken kisoku). Stworzony w ten 
sposób system zawodów prawniczych miał na celu w jak najkrótszym czasie urze-
czywistnić w Japonii zasadę powszechnej dostępności do zawodów prawniczych, 
takich jak notariusze i adwokaci. Ze względu na brak tradycji prawniczych i spraw-
nego systemu edukacji w tym zakresie było to zadanie niezwykle trudne. Świadec-
twem tych trudności jest fakt, że do dziś w porównaniu do krajów europejskich 
i Stanów Zjednoczonych średnia liczba prawników w stosunku do ogólnej wielkości 
populacji jest w Japonii nieporównywalnie niższa. W latach 80. XX wieku w Japo-
nii było łącznie jedynie 12 tysięcy czynnych zawodowo adwokatów33. W związku 
z przeprowadzoną w ostatniej dekadzie reformą kształcenia prawniczego ich liczba 

30 T. Suzuki, Wstęp…, s. 13.
31 J. Widacki, Przestępczość i wymiar sprawiedliwości karnej w Japonii. Zarys problematyki, Lublin 1990, 

s. 132.
32 Ibidem, s. 133.
33 F. Gibney, Japan Fragile Super Power, Ruthland–Vermont–Tokyo 1984, s. 203.
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w ostatnich latach nieco wzrosła, co nie zmienia faktu, że nadal jest, uwzględniając 
ponad studwudziestomilionową populację Japonii, niezmiernie niska. 

Dające się nawet współcześnie zaobserwować różnice między japońskim syste-
mem sądownictwa oraz zawodami prawniczymi a ich europejskimi i amerykańskimi 
odpowiednikami są dowodem na poparcie tezy, że nie tylko recepcja rozwiązań 
prawnych, ale także powielenie założeń organizacyjnych niosą ze sobą często od-
mienne od występujących we wzorcu skutki. Początkowe podporządkowanie sys-
temu sądownictwa japońskiego administracji państwowej spowodowało, że inaczej 
niż w Europie zawód sędziego nie cieszy się w Japonii wyjątkowym szacunkiem 
i prestiżem. Zdecydowanie bardziej poważana jest klasa urzędnicza, która w japoń-
skiej historii od zawsze miała wysoką i ugruntowaną pozycję społeczną. Podobnie 
rzecz się ma z pozostałymi zawodami prawniczymi – prokuratorami, adwokatami, 
notariuszami, których prestiż w Europie kształtował się przez setki lat, sięgając swy-
mi korzeniami czasów Imperium Rzymskiego34. Brak tych tradycji oraz tendencja 
do centralizacji władzy w Japonii (długi czas dotycząca również wymiaru sprawie-
dliwości) sprawiły, że trudno w jej przypadku mówić o istnieniu wolnych zawodów 
prawniczych w rozumieniu europejskiej kultury prawnej. Skopiowanie zachodnich 
rozwiązań prawno-organizacyjnych w tym zakresie przyniosło skutek w znacznym 
stopniu różniący się od stosowanych dlań wzorców.

Podsumowanie

Zaproponowana powyżej refl eksja nad wybranymi przykładami recepcji obcych 
rozwiązań prawnych na japoński grunt prawnokulturowy, charakteryzującymi po-
szczególne etapy tego zjawiska, w zestawieniu z charakterystyką japońskiego sys-
temu zawodów prawniczych daje podstawy do postawienia tezy, że zastosowanie 
tych samych instytucji i rozwiązań prawnych w odniesieniu do różniących się od 
siebie społeczeństw przynosi odmienne, acz niekoniecznie gorsze od rozwiązań 
stanowiących wzorzec efekty. Decydujące znaczenie mają w tym kontekście cechy 
Japończyków jako społeczeństwa. Najbardziej istotną z nich jest „pozaprawność 
kultury prawnej”35, jak określa się czasem zasadniczą niechęć społeczeństwa ja-
pońskiego do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Z zakorzenionego w kul-
turze japońskiej modelu relacji międzyludzkich wyziera mentalność Japończyków, 
przepojona pragmatyzmem i unikająca dychotomicznego myślenia (albo – albo), 
co przejawia się w historycznie uwarunkowanej inklinacji do polubownego zała-

34 M. Stępień, Zawody prawnicze…, s. 289.
35 L. Leszczyński, Prawo japońskie [w:] Główne kultury prawne współczesnego świata, red. H. Rot, 

Warszawa 1995, s. 175.
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twiania sporów w celu uniknięcia ich rozstrzygania w sądzie36. Fakt ten wynika 
także z odmiennego od dominującego w Europie indywidualizmu, kolektywnego 
spojrzenia Japończyków na całość stosunków społecznych. Poczucie przynależ-
ności do społeczeństwa oraz współodpowiedzialności za interes ogółu wydają się 
osłabiać w nich instynkt obrony swoich prywatnych, indywidualnych interesów na 
drodze postępowania sądowego.

Wskazana powyżej rozbieżność w postrzeganiu prawa, wynikająca z różnic 
w identyfi kacji pozycji jednostki w społeczeństwie, wymusza refl eksję, czy aby za-
proponowany przez Geerta Hofstede’a w pracy pt. Kultury i organizacje37 katalog kry-
teriów porównywania społeczeństw różnych krajów świata, odnoszących się orygi-
nalnie do kultur organizacyjnych, nie znajduje zastosowania także w odniesieniu do 
różnic w zakresie kultur prawnych. Hipoteza ta wydaje się bardzo prawdopodobna. 
Dystans władzy, który stanowi w omawianej koncepcji drugie obok postrzegania 
pozycji jednostki (indywidualizm – kolektywizm) kryterium charakteryzujące spo-
łeczeństwo, powinien być w tym kontekście rozumiany jako stopień posłuszeństwa 
wobec administracji publicznej i systemu prawnego. W społeczeństwie japońskim 
jest on dalece rozwinięty, co ma istotne powiązanie z trzecim kryterium, jakim jest 
unikanie niepewności, którego wysoki stopień u Japończyków stanowi przyczynę 
prawnej regulacji zasadniczej większości stosunków społecznych. Zdecydowanie 
najmniejsze znaczenie dla kultury prawnej ma z pewnością skrajna „męskość” spo-
łeczeństwa japońskiego. Fakt zdecydowanego i wyraźnego rozłożenia ról obu płci 
w życiu społecznym może ewentualnie oddziaływać na nikły odsetek kobiet wśród 
ogółu osób wykonujących zawody prawnicze w Japonii. Wydaje się to jednak nie 
mieć znaczącego wpływu na sposób stosowania recypowanych przez Japonię za-
chodnich rozwiązań prawnych. Nawiązując do opisanych powyżej, za pomocą czte-
rech wymiarów kultur narodowych Hofstede, różnic pomiędzy narodami europej-
skimi a Japończykami oraz mając świadomość zarysowanych wcześniej oboczności 
w odniesieniu do wzorców, jakie powstały w efekcie przeszło stu lat obowiązywania 
recypowanych z Zachodu rozwiązań prawnych, można wyciągnąć jeden podsta-
wowy wniosek. Będzie nim postulat, aby nie stosować prostego przełożenia euro-
pejskich i amerykańskich rozwiązań prawnych na pozornie analogiczne, recypowa-
ne w Japonii instytucje prawne. Istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia w pułapkę 
fałszywych skojarzeń, jakie wiążą się u Europejczyków z recepcją ich prawa przez 
Japończyków38. Przykład Japonii daje bowiem wymierny dowód na to, że prawo jest 
systemem opartym nie tylko na tekstach ustaw, ale także – w równej bądź większej 
nawet mierze – na podłożu społeczno-kulturowym, w jakim funkcjonuje.

36 S. Ehrlich, Refl eksje…, s. 47.
37 Zob. G. Hofstede, Kultury i organizacje, przeł. M. Durska, Warszawa 2000.
38 M. Fukushima, The Introdaction of  the foreign legal system and the modernization of  the social economic 

structure, Tokyo 1970, s. 12.
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W opisującej zarówno realia prawne, jak i społeczno-kulturowe książce pt. Pla-
my na Wschodzącym Słońcu39 Jan Widacki wspomina swoją wizytę w budynku Sądu 
Najwyższego Japonii i konsternację, jaką wywołała w nim rzeźba Temidy, różniąca 
się od znanego z greckiej i rzymskiej mitologii wzorca. W odróżnieniu od pierwo-
wzoru postać japońskiej Temidy nie ma zasłoniętych oczu. W nawiązaniu do tego 
autor dzieli się z czytelnikami refl eksją: „Zrozumiałem, że szeroko otwarte oczy 
Temidy nie są wynikiem przeoczenia rzeźbiarza. (…), że japońska Temida musi być 
inna niż zachodnia, bo symbolizuje inny wymiar sprawiedliwości”40. To symboliczne 
nawiązanie do rzeźby Temidy znakomicie obrazuje relację między prawem zachod-
nim a prawem japońskim – stanowiącym efekt rozwoju recypowanych z zachodu 
rozwiązań prawnych. Jest to relacja pozornego podobieństwa, a w rzeczywistości 
niedającej się przeoczyć wyraźnej odmienności.

SUMMARY

BETWEEN LAW AND CULTURE: SOME REMARKS 
ON THE RECEPTION OF WESTERN LEGAL SOLUTIONS 

ON JAPANESE SOCIO-CULTURAL GROUND

The Japanese legal system is probably the best existing example in the world showing the 
phenomenon of  reception of  foreign legal solutions on a local socio-cultural ground. Bor-
rowing from the European legal culture in the period of  Meiji reforms (1868–1912) with 
regard to penal and private law, complemented by borrowing of  Euro-American system 
solutions on the basis of  Show constitution of  1946, was a drastic clash of  two completely 
different legal cultures – the native Japanese and the immigrant Euro-American. Evolution 
of  so established law during subsequent decades is clear evidence that applying the same 
legal regulations to other societies may bring surprisingly different results. Based on the 
Japanese example, this phenomenon, very interesting from the perspective of  sociology of  
law, was confi rmed both, on the ground of  particular legal institutions, as well as in the law 
application practice (the issue of  the system of  law professions in Japan).

39 J. Widacki, Plamy na Wschodzącym Słońcu. Świat przestępczy we współczesnej Japonii, Kraków 1991, 
s. 146–147.

40 Ibidem, s. 148.
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ANNA MICHALAK

AKTUALNE PROBLEMY 
OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W INDIACH 

– ORIENTACJA SEKSUALNA I TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA1

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie aktualnego orzecznictwa Sądu Naj-
wyższego Indii w sprawach dotyczących ochrony praw człowieka. Indie jako je-
den z nielicznych postkolonialnych państw Azji nie tylko podpisały Powszechną 
Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 r. w Paryżu (PDPCz) (dokument 
prawnie niewiążący), ale także ratyfi kowały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatel-
skich i Politycznych, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku (MPPOiP), zobowią-
zując się do prawnego zagwarantowania pomieszczonych w tym dokumencie praw. 

Indie w doktrynie są określane obecnie jako państwo o najbardziej zbliżonym 
do demokratycznego – w rozumieniu zachodnioeuropejskim – systemie rządów2. 
Jednocześnie państwo to bardzo aktywnie działa w Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, zabiegając o zmianę składu stałych członków Rady Bezpieczeństwa i do-
magając się uwzględnienia coraz większej roli, jaką na forum międzynarodowym 
odgrywają kraje Azji.

Jak się wydaje, zarówno wśród przedstawicieli doktryny, jak i wśród decydentów 
politycznych ostatecznie upadła już idea stworzenia powszechnego katalogu praw 
człowieka oraz globalnego systemu ich ochrony3. Przedstawiane poniżej orzecze-
nia Sądu Najwyższego Indii przede wszystkim ilustrują rozbieżne stanowiska co do 
możliwości korzystania z zachodnich wzorców i stosowania ich w tamtejszym syste-
mie prawnym. Ponadto wskazują, jak odmiennie – z punktu widzenia kultury Zacho-
du – problemy z dziedziny praw człowieka są rozwiązywane przez judykaturę Indii. 

1 Projekt został sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na pod-
stawie decyzji nr DEC-2013/09/D/HS5/04458.

2 T. Davis, B. Galligan, Preface [w:] Human Rights in Asia, red. T. Davis, B. Galligan, Edward 
Edgar Publishing Limited, [b.m.] 2011, s. X.

3 Mam na myśli szczególnie doktrynę tzw. Asian values, ofi cjalnie propagowaną na forum Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych m.in. przez przedstawicieli Singapuru i Chin. Szerzej na ten 
temat zob. R. Burke, Decolonization and the Evolution of  International Human Rights (Pennsylvania Stu-
dies in Human Rights), University of  Pensylvania Press [b.m.] 2010, s. 112 i nn.
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Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
zgodności z konstytucją4 art. 377 indyjskiego kodeksu karnego5 
(wyrok w sprawie Suresh Kumar Koushal i inni przeciwko the NAZ 
Foundation (India) Trust – sprawa cywilna nr 10972 z 2013 r.)6

Fakty

Artykuł 377 IPC penalizuje przestępstwa przeciwko naturze i stanowi, że kto 
dobrowolnie odbywa nienaturalny stosunek cielesny z kobietą, mężczyzną lub 
zwierzęciem, podlega karze dożywotniego pozbawienia wolności (lub karze po-
zbawienia wolności do lat 10) i karze grzywny. Kara dożywotniego pozbawienia 
wolności przewidziana jest również za gwałt zbiorowy, gwałt na nieletniej lub 
kobiecie w ciąży7. Nienaturalnym stosunkiem cielesnym w rozumieniu tego prze-
pisu jest przy tym nie tylko stosunek płciowy osób tej samej płci, ale także seks 
oralny i analny. Omawiany przepis w zakresie, w jakim penalizuje dobrowolny 
stosunek płciowy osób dorosłych, został uznany za niekonstytucyjny przez Sąd 
Wyższy w Delhi (the Delhi High Court, wyrok z dnia 2 lipca 2009 r., wydany po 
rozpatrzeniu wniosku the NAZ Foundation (India) Trust). Fundacja NAZ jest 
pozarządową organizacją działającą na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 
się i pomocy osobom zarażonym wirusem HIV/AIDS. W związku z podejmowa-
nymi działaniami spotkała się z różnego rodzaju formami przemocy i dyskrymi-
nacji wobec mniejszości seksualnych; działania organów władzy (a w szczególno-
ści policji) były związane z obowiązywaniem zaskarżonego przepisu. Sąd Wyższy 
w Delhi stwierdził, że omawiana regulacja narusza art. 14 (zasada równości oby-
wateli wobec prawa)8, art. 15 (zakaz dyskryminacji)9 i art. 21 (prawo do prywatno-

4 Konstytucja Indii uchwalona przez Zgromadzenie Konstytucyjne dnia 26 listopada 1949 r., 
weszła w życie z dniem 26 stycznia 1950 r.; tekst w brzmieniu na dzień 1 stycznia 2013 r. uwzgled-
niający 98. poprawkę do konstytucji [The Constitution (Ninety-eighth Amendment) Act, 2012]. Teksty 
wszystkich aktów normatywnych opublikowane na stronie indyjskiego Ministerstwa Sprawiedli-
wości: http://indiacode.nic.in/ [dostęp: 21.09.2014].

5 Ustawa z dnia 6 października 1860 r. – indyjski Kodeks karny (Act No. 45 of  1860; Indian 
Penal Code 1860; dalej: IPC).

6 Wyrok opublikowany na ofi cjalnej stronie indyjskiego Sądu Najwyższego: http://judis.nic.
in/supremecourt/imgs1.aspx?fi lename=41070 [dostęp: 20.09.2014].

7 Por. art. 366 IPC.
8 Art. 14 Konstytucji Indii stanowi: Na terytorium Indii każdemu zapewnia się równość wo-

bec prawa i równą ochronę praw.
9 Art. 15 Konstytucji Indii stanowi: 1) Państwo nie może dyskryminować obywateli ze wzglę-

du na: religię, rasę, kastę, płeć, miejsce urodzenia lub z jakiejkolwiek innej przyczyny. 2) Żaden 
obywatel – ze względu na religię, kastę, rasę, płeć, miejsce urodzenia lub z jakiejkolwiek innej 
przyczyny – nie może być dyskryminowany lub ograniczany w: a) dostępie do sklepów, restau-
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ści)10 konstytucji. Jednocześnie wezwał organy władzy ustawodawczej do podjęcia 
działań zmierzających do odpowiedniego znowelizowania IPC. Ponieważ sprawa 
ta była rozpatrywana w procedurze dotyczącej sporów publicznych, apelacje od 
powyższego orzeczenia wniosły i poparły 22 organizacje i stowarzyszenia dążące 
zarówno do uchylenia, jak i utrzymania wyroku. 

Sąd Najwyzszy

Stwierdził, że apelacja jest zasadna i uchylił wyrok sądu niższej instancji jako praw-
nie nieuzasadniony. W ocenie Sądu Najwyższego, biorąc pod uwagę literalną wy-
kładnię zaskarżonego przepisu oraz historyczne przyczyny jego uchwalenia, nie 
można uznać, że prowadzi on do dyskryminacji jakiejkolwiek grupy społecznej 
(orientacji płciowej). Na możliwość orzekania przewidzianej w tym przepisie kary 
nie ma przy tym wpływu wiek osób obcujących ani dobrowolny charakter aktu 
płciowego. W konsekwencji Sąd Najwyższy podkreślił, że organy ustawodawcze nie 
są zobowiązane do podjęcia działań legislacyjnych w celu znowelizowania omawia-
nej regulacji.

Uzasadnienie

Rozpatrzenie sprawy wymagało odpowiedzi na następujące pytania: 1) Czy w zakre-
sie kognicji Sądu Wyższego w Delhi znajduje się orzekanie o niezgodności prawa 
z konstytucją? 2) Jaki jest zakres dozwolonej sądowej kontroli w takim przypadku? 
3) Czy w okolicznościach rozpatrywanej sprawy doszło do obalenia domniemania 
zgodności z konstytucją? 

racji, hoteli i innych miejsc publicznych; lub b) korzystaniu ze studzienek, zbiorników, kąpielisk, 
dróg i miejsc użyteczności publicznej utrzymywanych w całości lub częściowo z budżetu państwa 
lub przeznaczonych do użytku publicznego. 3) Postanowienia niniejszego artykułu nie stanowią 
przeszkody we wprowadzaniu przez państwo specjalnych udogodnień dla kobiet i dzieci. 4) Po-
stanowienia niniejszego artykułu oraz art. 29 ust. 2 nie stanowią przeszkody w ustanawianiu 
przepisów mających na celu zapewnienie rozwoju i edukacji najbardziej zacofanych grup spo-
łecznych. 5) Postanowienia niniejszego artykułu oraz art. 19 nie stanowią przeszkody w ustana-
wianiu przepisów ułatwiających rozwój społeczny i edukację określonych grup społecznych, o ile 
przepisy te będą gwarantować dostęp do instytucji oświatowych, także prywatnych, w sposób 
dotowany lub niedotowany przez państwo, z wyłączeniem instytucji, o których mowa w art. 30 
ust. 1 niniejszej konstytucji. 

10 Art. 21 Konstytucji Indii stanowi: Nikt nie może zostać pozbawiony życia lub wolności 
osobistej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.
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Stanowisko Sądu Najwyższego co do kognicji sądów wyższych 
do orzekania o niezgodności prawa z konstytucją

Biorąc pod uwagę fakt, że rozpatrywana regulacja jest zamieszczona w akcie nor-
matywnym uchwalonym przed wejściem w życie konstytucji, sąd rozważył zakres 
kognicji sądu wyższego do badania zgodności prawa pochodzącego z okresu przed-
konstytucyjnego z obecnie obowiązującą konstytucją. 

Kognicję sądów w zakresie oceny zgodności prawa z konstytucją określają: art. 13 
(przepisy naruszające prawa podstawowe)11, art. 14 (zasada równości obywateli wobec 
prawa), art. 15 (zakaz dyskryminacji), art. 19 (prawa i wolności osobiste)12, art. 32 

11 Artykuł 13 Konstytucji Indii stanowi: 1) Wszelkie prawa obowiązujące na terytorium Indii 
bezpośrednio przed wejściem w życie niniejszej konstytucji, w zakresie, w jakim są one nie-
zgodne z postanowieniami III części konstytucji, w zakresie tej niezgodności tracą moc prawną. 
2) Zakazuje się uchwalania prawa, które godzi lub ogranicza prawa przyznane na mocy III części 
konstytucji, a wszelkie prawa naruszające te klauzule, w zakresie tego naruszenia, są pozbawione 
mocy prawnej. 3) Dla celów stosowania niniejszego artykułu, chyba że z kontekstu wynika ina-
czej: a) „prawo” obejmuje wszelkie akty normatywne, w tym ustawy, rozporządzenia, rozporzą-
dzenia wykonawcze, regulaminy, zasady lub zwyczaje mające wiążącą moc prawną na terytorium 
Indii; b) „prawa obowiązujące” to przepisy uchwalone lub przyjęte przez ustawodawcę lub inny 
właściwy organ na terytorium Indii przed wejściem z życie niniejszej konstytucji i wcześniej 
nieuchylone, choćby takie prawo lub jakakolwiek jego część nie mogły już być stosowane. 4) Po-
stanowienia niniejszego artykułu stosuje się do wszelkich zmian konstytucji dokonanych na 
podstawie art. 368.

12 Artykuł 19 Konstytucji Indii stanowi: 1) Wszyscy obywatele mają prawo do: a) wolności 
słowa i wyrażania opinii; b) pokojowych zgromadzeń; c) tworzenia stowarzyszeń i związków; 
d) swobodnego przemieszczania się na terytorium Indii; e) pobytu i osiedlania się w dowolnej 
części terytorium Indii; f) pominięty, g) do wykonywania jakiegokolwiek zawodu lub prowa-
dzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. 2) Prawo gwarantowane w pkt a nie wpływa na 
stosowanie obowiązującego prawa oraz nie ogranicza działalności prawotwórczej państwa, pod 
warunkiem że ograniczenia w korzystaniu z prawa gwarantowanego w pkt a będą uzasadnione 
zachowaniem suwerenności lub integralności Indii, względami bezpieczeństwa narodowego, po-
rządku publicznego, ochroną obyczajów i moralności, a w przypadku prawa dostępu do sądu 
– stwierdzeniem zniesławienia lub podżegania do popełnienia przestępstwa. 3) Prawo gwaranto-
wane w pkt b nie wpływa na stosowanie obowiązującego prawa oraz nie ogranicza działalności 
prawotwórczej państwa, pod warunkiem że ograniczenia w korzystaniu z prawa gwarantowanego 
w pkt b będą uzasadnione zachowaniem suwerenności lub integralności Indii, względami bez-
pieczeństwa narodowego, porządku publicznego. 4) Prawo gwarantowane w pkt c nie wpływa na 
stosowanie obowiązującego prawa oraz nie ogranicza działalności prawotwórczej państwa, pod 
warunkiem że ograniczenia w korzystaniu z prawa gwarantowanego w pkt c będą uzasadnione 
zachowaniem suwerenności lub integralności Indii, względami bezpieczeństwa narodowego, po-
rządku publicznego albo ochroną moralności. 5) Prawa gwarantowane w pkt d i e nie wpływają 
na stosowanie obowiązującego prawa oraz nie ograniczają działalności prawotwórczej państwa, 
pod warunkiem że ograniczenia w korzystaniu z praw gwarantowanych w pkt d i e będą uzasad-
nione interesem publicznym albo będą służyły ochronie interesów określonych grup społecz-
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(środki prawne służące ochronie praw podstawowych)13, art. 226 (kognicja sądów 
wyższych do wydawania nakazów sądowych)14 oraz art. 372 konstytucji (moc wiążąca 
przepisów pochodzących z okresu przedkonstytucyjnego)15.

nych. 6) Prawo gwarantowane w pkt g nie wpływa na stosowanie obowiązującego prawa oraz 
nie ogranicza działalności prawotwórczej państwa, które w interesie publicznym może uzależnić 
korzystanie z prawa gwarantowanego w pkt g przez wprowadzenie: i) obowiązku posiadania 
określonych kwalifi kacji zawodowych lub technicznych koniecznych do uprawiania danego za-
wodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, ii) zastrzeżenia co do możliwości 
prowadzenia określonej działalności handlowej, gospodarczej, przemysłowej lub usługowej wy-
łącznie przez państwo lub przez państwowe osoby prawne i całkowite lub częściowe wykluczenie 
możliwości prowadzenia tej działalności przez obywateli.

13 Artykuł 32 Konstytucji Indii stanowi: 1) Gwarantuje się prawo wszczęcia postępowania 
przed Sądem Najwyższym w celu zapewnienia ochrony praw podstawowych określonych w III 
części konstytucji. 2) Sąd Najwyższy ma prawo stosowania wszelkich środków, w tym uchylenia 
aresztu, w celu zapewnienia ochrony praw podstawowych określonych w III części konstytucji. 
3) Bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych Sądowi Najwyższemu w ust. 1 i 2 parlament może 
w drodze ustawy powierzyć innemu sądowi w ramach jego właściwości miejscowej wykonywanie 
uprawnień Sądu Najwyższego określonych w ust. 2. 4) Prawo zagwarantowane w tym artykule nie 
może zostać zawieszone za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej konstytucji.

14 Artykuł 226 Konstytucji Indii stanowi: 1) Bez względu na postanowienia art. 32 każdy sąd 
wyższy ma prawo, w zakresie swej właściwości miejscowej, do stosowania wobec każdej osoby, or-
ganu oraz władzy wszelkich środków, w tym uchylenia aresztu, w celu zapewnienia ochrony praw 
podstawowych określonych w III części konstytucji. 2) Kompetencja przyznana w ust. 1) obejmu-
je również sytuacje, w których sąd, rozpoznając sprawę, w ramach swojej jurysdykcji stosuje środki 
wobec organu albo władzy, której siedziba nie znajduje się na terenie właściwości terytorialnej tego 
sądu. 3) Jeżeli strona, w stosunku do której wydano postanowienie tymczasowe, o którym mowa 
w ust. 1, nie dostarczając jej kopii takiego postanowienia i dokumentów popierających jego wyda-
nie oraz bez jej wysłuchania, wniesie o uchylenie tego postanowienia tymczasowego, sąd wyższy 
rozpatrzy ten wniosek (i dostarczy jego kopię stronie przeciwnej, w interesie której wydano po-
stanowienie tymczasowe) w czasie dwóch tygodni od daty jego otrzymania albo daty dostarczenia 
kopii (w zależności od tego, która data wypada później). Po upływie tego terminu (jeśli wniosek 
nie został wycofany) postanowienie tymczasowe zostaje anulowane. Jeżeli w dniu upływu tego 
terminu sąd nie pracuje, termin wygasa następnego dnia pracy sądu. 4) Kompetencje przyznane 
sądowi wyższemu na podstawie niniejszego przepisu nie stoją na przeszkodzie wykonywania przez 
Sąd Najwyższy kompetencji przyznanych mu przez art. 32 ust. 2 niniejszej konstytucji. 

15 Artykuł 372 Konstytucji Indii stanowi: 1) Bez względu na uchylenie przez niniejszą konsty-
tucję aktów określonych w art. 395 i z zastrzeżeniem innych postanowień tej konstytucji wszyst-
kie prawa obowiązujące na terytorium Indii bezpośrednio przed wejściem w życie niniejszej kon-
stytucji nadal obowiązują, aż do momentu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia przez parlament 
albo inny właściwy organ. 2) W celu dostosowania obowiązujących przepisów do postanowień 
tej konstytucji prezydent może w drodze rozporządzenia dokonać odpowiednich nowelizacji 
w drodze uchylenia lub zmiany tych przepisów i określić datę ich wejścia w życie. Zmiany te 
nie będą kwestionowane w żadnym sądzie. 3) Uprawnienie przyznane w ust. 2 niniejszego arty-
kułu: a) wygasa z upływem trzech lat od wejścia w życie niniejszej konstytucji; b) uniemożliwia 
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Z treści tych przepisów wynika, że zarówno sądy wyższe, jak i Sąd Najwyż-
szy są uprawnione do oceny zgodności z konstytucją prawa uchwalonego w okre-
sie przedkonstytucyjnym oraz badania, czy prawo uchwalone po wejściu w życie 
konstytucji nie narusza postanowień części III ustawy zasadniczej. Obowiązkiem 
sądów jest stosowanie wzorca konstytucyjnego i – na wniosek – zapewnienie od-
powiedniego środka eliminującego niezgodność z konstytucją. W tym świetle kon-
trola sądowa nad ustawodawstwem jest zatem nieograniczona. Jednakże, mając na 
uwadze znaczenie zasady podziału władzy oraz inne wartości demokratyczne, któ-
re ucieleśnia władza ustawodawcza przyznana parlamentowi, wymiar sprawiedli-
wości powinien dążyć do samoograniczania swych kompetencji w ramach badania 
konstytucyjności ustaw. Wyrazem tego samoograniczania jest przymus stosowania 
zasady domniemania konstytucyjności.

Wszystkim przepisom uchwalanym przez parlament lub lokalne legislatywy przy-
sługuje domniemanie konstytucyjności. Opiera się ono na założeniu, że ustawodaw-
ca, będąc organem przedstawicielskim wyłonionym przez naród i przed nim odpo-
wiedzialnym, jest świadomy potrzeb obywateli i działa w ich interesie w granicach 
kompetencji przyznanych mu przez konstytucję. Brak argumentów, które pozwala-
łyby uznać, że zasada domniemania konstytucyjności nie ma zastosowania do prze-
pisów uchwalonych w okresie przedkonstytucyjnym, stosowanych przez parlament 
(bez względu na to, czy po wejściu w życie konstytucji dokonano ich nowelizacji, czy 
też nie). Jeżeli określone przepisy nie zostały znowelizowane lub uchylone, to może 
to stanowić wyraz decyzji podjętej przez parlament o pozostawieniu tych przepisów 
w dotychczasowym brzmieniu. Decyzja w tym zakresie jest taką samą decyzją legisla-
cyjną jak znowelizowanie lub uchylenie dotychczasowych przepisów albo uchwalenie 
w ich miejsce nowych regulacji. W świetle powyższego zarówno przepisy uchwalone 
przed, jak i po wejściu w życie konstytucji stanowią wolę obywateli Indii wyrażoną 
w decyzji parlamentu; przysługuje im domniemanie zgodności z konstytucją. 

Kolejną dyrektywą badania zgodności przepisów z konstytucją jest uznanie, że 
sądy powinny być wstrzemięźliwe w stwierdzaniu niekonstytucyjności lub uchylaniu 
przepisów. Powinny zatem raczej interpretować prawo w zgodzie z postanowienia-
mi konstytucji, niż poprzez zastosowanie innej wykładni doprowadzać do orzekania 
o ich niekonstytucyjności. Stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu jest bowiem 
środkiem ostatecznym. Należy stosować przy tym takie metody wykładni, które 
są efektywne i umożliwiają stosowanie przepisu zgodnie z celem, jaki przyświecał 
jego uchwaleniu. Konieczność stosowania prokonstytucjnej wykładni potwierdza 
dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego16.

parlamentowi lub innemu kompetentnemu organowi uchylenie lub zmianę przepisów wcześniej 
znowelizowanych przez prezydenta. 

16 Zob. orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach: D.S. Nakara and other vs Union of  India (UOI) 
[(1983) 1 SCC 305], Commissioner of  Sales Tax, Madhya Pradesh, Indore and other vs Radhakrishan and 
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W świetle powyższych rozważań kompetencja do badania zgodności przepisów 
z konstytucją powinna być rozumiana w następujący sposób: 

1) Sądy wyższe i Sąd Najwyższy Indii są uprawnione do stwierdzania nieważno-
ści unormowań, zarówno tych uchwalonych przed, jak i po wejściu w życie 
konstytucji. Kompetencja ta jest ograniczona do badania niezgodności tych 
przepisów z postanowieniami części III konstytucji. 

2) Sądy uznają domniemanie zgodności z konstytucją, które odnosi się do 
wszystkich obowiązujących regulacji, także tych uchwalonych w okresie 
przedkonstytucyjnym, ponieważ to parlament działa w tym zakresie jako 
przedstawiciel suwerena, mając na uwadze potrzeby obywateli oraz ograni-
czenia wynikające z konstytucji.

3) Sądy uznają, że stwierdzenie niekonstytucyjności danego unormowania nie 
wpływa na obowiązywanie pozostałych przepisów danego aktu normatyw-
nego. Jednocześnie każdy akt normatywny powinien być stosowany zgodnie 
z systematyką, celem regulacji oraz intencjami ustawodawcy, które towarzy-
szyły jego uchwaleniu. Oba te założenia są nierozerwalne. 

4) Sąd może dokonać prokonstytucjnej wykładni danego unormowania w celu 
zapobieżenia stwierdzeniu jego niekonstytucyjności. Należy jednak pamiętać, 
że wykładnia ta nie może zmieniać istoty regulacji, a tym samym prowadzić 
do powstania nowego unomornowania. 

Przenosząc powyższe rozważania na okoliczności rozpatrywanej sprawy, należy 
stwierdzić, że po implementacji IPC do porządku prawnego w 1950 r. w ustawie 
tej dokonano około 30 nowelizacji. Ostatnia z nich weszła w życie w 2013 r. i do-
tyczyła przestępstw na tle seksualnym, a zatem kategorii przestępstw, o których 
mowa także w art. 377 IPC. Ustawodawca nie zdecydował jednak ani o uchyleniu, 
ani o zmianie omawianej regulacji. To uzasadnia stwierdzenie, że parlament – organ 
przedstawicielski obywateli Indii – mimo wyrażonego w wyroku Sądu Wyższego 
w Delhi wezwania do podjęcia działań legislacyjnych, nie zdecydował o noweliza-
cji tego przepisu. Choć powyższa decyzja parlamentu nie przesądza o zgodności 
art. 377 IPC z konstytucją, to wpływa jednak na jego interpretację. 

Powyższe uzasadnia tezę, że omawiana regulacja nie narusza konstytucji w spo-
sób oczywisty, a poza kognicją Sądu Najwyższego pozostaje stwierdzanie nieważno-
ści określonych unormowań z powodu zmian, jakie zaszły w społeczeństwie w po-
strzeganiu zasadności i celowości istnienia danej regulacji. 

other [(1979) 2 SCC 249], Minerva Mills Ltd. and other Union of  India (UOI) i inni [(1980) 3 SCC 625], 
Delhi Transport Corporation vs D.T.C. Mazdoor Congress and other [1991 Supp (1) SCC 600].
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Stanowisko Sądu Najwyższego 
odnośnie do zgodności z konstytucją art. 377 IPC

Istota zarzutów sformułowanych we wniosku Fundacji NAZ o stwierdzenie nie-
zgodności z konstytucją art. 377 IPC dotyczyła naruszenia art. 14, art. 15, art. 19 
ust. 1 pkt a–d i art. 21 ustawy zasadniczej. Wnioskodawczyni podniosła, że w prak-
tyce organów stosujących prawo (a w szczególności policji) powyższe unormowanie 
daje podstawę do nękania, szantażowania i torturowania osób należących do mniej-
szości seksualnych. Tym samym omawiana regulacja prowadzi do ich dyskryminacji, 
naruszając prawo do prywatności i godność tych osób. 

Odwołując się do przyczyn uchwalenia art. 377 IPC i dotychczasowego orzecz-
nictwa, Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można stworzyć zamkniętego katalogu 
zachowań, o których mowa w tym przepisie. Zatem o tym, czy doszło do niena-
turalnego stosunku cielesnego, decydują okoliczności faktyczne każdej sprawy, 
a w szczególności rodzaj zachowania podlegającego ocenie. Sąd Najwyższy jedno-
cześnie podkreślił, że w świetle literalnego brzmienia omawianej regulacji dla zasto-
sowania przewidzianej w niej sankcji bez znaczenia pozostaje wiek osób biorących 
udział w zdarzeniu i dobrowolny charakter ich zażyłości. Z całą mocą należy przy 
tym dodać – jak zaznaczył Sąd Najwyższy – że art. 377 IPC nie odnosi się do okre-
ślonej kategorii osób, płci czy orientacji seksualnej. Przepis ten penalizuje określony 
rodzaj stosunku cielesnego (nienaturalny stosunek cielesny), bez względu na tożsa-
mość i orientację płciową osób biorących w nim udział. 

Osoby, które odbywają naturalne stosunki cielesne, stanowią odrębną kategorię 
w stosunku do osób, które oddają się nienaturalnym stosunkom cielesnym. Dlatego 
nie można stwierdzić, że art. 377 IPC arbitralnie i nieracjonalnie dyskryminuje tę 
drugą grupę. Omawiany przepis jedynie defi niuje określony rodzaj czynu zabronio-
nego i określa przewidzianą za jego popełnienie karę. Dlatego sąd niższej instancji 
niezasadnie stwierdził niezgodność tego unormowania z art. 14 i 15 konstytucji. 

Prawo do prywatności jest zagwarantowane w art. 12 PDPCz, art. 17 MPPOiP 
oraz w art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 
sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. Zostało ono również zagwaran-
towane w art. 21 konstytucji jako element prawa do życia i wolności osobistej. 
W orzecznictwie przyjmuje się, że art. 21 chroni wszystkie inne aspekty wolności 
osobistej, których nie wymieniono w art. 19 konstytucji17. Jak wynika z przedsta-
wionych Sądowi Najwyższemu statystyk, w ciągu 150 lat obowiązywania art. 377 
IPC był podstawą skazania mniej niż 200 osób i dlatego zastrzeżenia dotyczące 
praktyki jego stosowania nie mogą stanowić solidnej podstawy dla stwierdzenia jego 
niezgodności z konstytucją. Również zarzuty dotyczące przekraczania uprawnień 

17 Zob. wyrok w sprawach Kharak Singh vs State of  UP and other [(1964) 1 SCR 332] oraz Gobind 
vs State of  MP [(1975) 2 SCC 148]. 
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przez organy stosujące prawo i potencjalne wykorzystywanie ocenianej regulacji do 
nękania określonych mniejszości seksualnych nie mogą być podstawą do stwier-
dzenia niekonstytucyjności unormowania. Powyższe nieprawidłowości mogą jedy-
nie uzasadniać decyzję legislacyjną odpowiedniego organu o określonej nowelizacji 
przepisu.

W swoim wyroku sąd niższej instancji, chcąc chronić prawo do prywatności 
i godność mniejszości seksualnych, obszernie odwoływał się do orzecznictwa są-
dów innych państw. Należy podkreślić, że Sąd Najwyższy ma poważne wątpliwości 
co do celowości przenoszenia doświadczeń Zachodu na grunt indyjskiej kultury 
prawnej. Różnią nas bowiem uwarunkowania społeczne oraz ogólny poziom wy-
kształcenia społeczeństwa. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy stwierdził, 
że art. 377 IPC nie narusza konstytucji i uchylił wyrok Sądu Wyższego w Delhi. 

Orzeczenie Sądu Najwyższego18 z dnia 15 kwietnia 2014 r. 
w sprawie uznania niezgodności z konstytucją 

braku prawnej identyfi kacji trzeciej płci (wyrok w sprawie 
Krajowa Organizacja Pomocy Prawnej (National Legal Services Authority) 

przeciwko Indie i inni – sprawa cywilna nr 400 z 2012 r.)19

Fakty

Krajowa Organizacja Pomocy Prawnej (KOPP) jest organizacją rządową powołaną 
w celu świadczenia pomocy prawnej osobom ubogim lub nieporadnym. Teryto-
rium Indii zamieszkują bardzo różnorodne grupy społeczne, mające odrębną re-
ligię, kulturę, język, zwyczaje, a nawet role społeczne tradycyjnie przypisane tylko 
danej grupie. Każda z nich ma tu określone miejsce w strukturze społeczno-go-
spodarczej. Szczególne znaczenie, zwłaszcza wśród wyznawców mitologii hindu 
i hinduizmu, mają te grupy społeczne, które tworzą tzw. społeczność Transgender 
(TG), a zatem skupiają osoby o nieokreślonej (ani jako żeńska, ani jako męska) 
tożsamości płciowej20. Do najważniejszych istniejących grup zrzeszających osoby 
TG należą następujące społeczności Indii: Hijras, eunuchowie, Kothis, Aravanis, 

18 Wyrok został wydany w dwuosobowym składzie orzekającym, każdy z sędziów poparł tezy 
rozstrzygnięcia odrębnym uzasadnieniem, które wyjaśniało motywy wydanego wspólnie orze-
czenia. 

19 Wyrok opublikowany na ofi cjalnej stronie indyjskiego Sądu Najwyższego: http://judis.nic.
in/supremecourt/imgs1.aspx?fi lename=41411 [dostęp: 22.09.2014].

20 Sąd Najwyższy nie zaliczył do tej kategorii osób homoseksualnych, transseksualnych i trans-
westytów. Wziął jednak pod uwagę, że społeczność Hijra tworzą mężczyźni, którzy poddali się 
zabiegowi kastracji (jak również tacy, którzy się temu zabiegowi nie poddali) oraz hermafrodyci.
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Jogappas, Shiv-Shakthis. Historycznie społeczności te cieszyły się dużym szacun-
kiem, ich obecność – szczególnie doceniana podczas ważnych uroczystości rodzin-
nych – miała zapewniać dobrobyt, szczęście, zdrowie. Wpływy kultury Zachodu, 
w szczególności propagowane podczas brytyjskiej kolonizacji, doprowadziły do 
wykluczenia społecznego (popartego odpowiednimi regulacjami prawnymi)21 osób 
TG, które stały się „nietykalne”. Obecnie marginalizacja ta utrzymuje się, zdaniem 
KOPP, w związku z brakiem prawnych regulacji, które umożliwiałyby odrębną iden-
tyfi kację płciową takich osób w społeczeństwie. Brak prawnej identyfi kacji trzeciej 
płci – w ocenie wnioskodawcy – narusza art. 14 i 21 konstytucji. 

Sąd Najwyzszy

Uznał, że w celu zabezpieczenia praw wynikających z części III konstytucji osoby 
należące do społeczności Hijra oraz eunuchów należy traktować (obok płci żeńskiej 
i męskiej) jako „trzecią płeć”. Zobowiązał władze państwowe i lokalne do wdroże-
nia niezbędnych instrumentów prawnych, które zapewnią osobom TG możliwość 
identyfi kacji swej tożsamości płciowej. Aby zapobiec dalszej marginalizacji społecz-
nej tych społeczności, wskazał na konieczność podjęcia przez władze państwowe 
i lokalne działań eliminujących wykluczenie społeczne osób TG w takich sferach 
życia publicznego, jak edukacja, opieka medyczna, dostęp do służby publicznej, do-
stęp do miejsc użyteczności publicznej. Sąd Najwyższy nakazał wykonanie wyroku 
w ciągu sześciu miesięcy od jego wydania. 

Uzasadnienie

Sąd Najwyższy odniósł się do zobowiązań międzynarodowych Indii22, systemów 
prawnych i orzecznictwa innych państw23 w zakresie, w jakim regulują prawa osób 
TG (ze szczególnym uwzględnieniem prawnych regulacji zapewniających możli-
wość identyfi kacji tożsamości płciowej osobom, które poddały się operacji zmiany 
płci). W konsekwencji stwierdził, że na poziomie międzynarodowym istnieje bardzo 
wyraźna tendencja do ochrony tożsamości płciowej i zapobiegania dyskryminacji 
na tym tle. Odwoławszy się do historycznych aspektów współistnienia osób TG 
w społeczeństwie indyjskim, uznał, że Indie powinny również przyjąć odpowiednie 
rozwiązania prawne w tym zakresie. Podkreślił, że przywołane akty normatywne 

21 Ustawa o plemionach przestępczych, Act No. 27 of  1871 (Criminal Tribes Act 1871); 
art. 377 IPC.

22 Art. 1, 5, 12 PDPCz; art. 6, 7, 16 i 17 MPPOiP, § 21 Konwencji w sprawie zakazu stosowania 
tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętej 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. 

23 Sąd Najwyższy odniósł się do odpowiednich regulacji prawa Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Niemiec, Australii, Kanady, Argentyny, Unii Europejskiej i Południowej Afryki. 
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regulujące prawa człowieka na poziomie międzynarodowym zostały adaptowane 
w różnych państwach świata w celu ochrony praw osób TG, ponieważ zauważono, 
że osoby te dotyka dyskryminacja we wszystkich aspektach ich życia społecznego, 
przejawiająca się np. molestowaniem (nękaniem) w miejscach pracy, szpitalach i in-
nych miejscach użyteczności publicznej, jak targowiska, teatry, dworce kolejowe, 
autobusowe itp.

Wskazał, że system prawny Indii reguluje istnienie tylko dwóch płci, które wyni-
kają z urodzenia. Wyodrębnienie tylko dwóch płci wywołuje konsekwencje na pozio-
mie regulacji z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, podatkowego i zabezpiecze-
nia społecznego, a także prawa karnego. Z powodu braku odpowiednich unormowań 
na poziomie krajowym, gwarantujących ochronę praw społeczności TG, osoby tej 
płci doświadczają dyskryminacji w różnych obszarach i dlatego konieczna jest re-
alizacja zobowiązań wynikających z międzynarodowych konwencji ratyfi kowanych 
przez Indie, a także niewiążących prawnie dokumentów międzynarodowych. 

Twórcy obowiązującej konstytucji nie mogli przewidzieć, że każda działalność 
człowieka powinna być kontrolowana lub chroniona na poziomie prawa stanowio-
nego. Artykuł 21 konstytucji obliguje do ochrony praw wynikających z części III 
konstytucji, dlatego Sąd Najwyższy nie może milczeć, gdy są one naruszane. Na 
mocy art. 253 konstytucji24 parlamentowi przyznano kompetencję prawodawczą 
zarówno w odniesieniu do całego terytorium państwa, jak i jego poszczególnych 
części. Zdaniem Sądu Najwyższego niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych 
w celu implementowania do krajowego porządku prawnego postanowień między-
narodowych traktatów. Sąd Najwyższy przypomniał, że – jak wynika z dotychczaso-
wego orzecznictwa25 – w myśl art. 5126 w związku z art. 253 konstytucji stwierdzenie 
niezgodności prawa krajowego z międzynarodowym nie wyklucza stosowania tego 
pierwszego. Tylko w przypadku braku krajowej regulacji sądy mogą orzekać bez-
pośrednio na podstawie aktów prawa międzynarodowego. Dlatego niezbędne jest 
podjęcie odpowiednich działań przez prawodawcę. 

24 W myśl art. 253 Konstytucji Indii: Parlament ma kompetencję do stanowienia prawa dla 
całego terytorium Indii lub jego części, które implementują do krajowego porządku prawnego 
postanowienia traktatów, konwencji i innych umów międzynarodowych zawartych z innymi pań-
stwami, jak również skutki decyzji podjętych na międzynarodowych konferencjach lub w ramach 
organizacji międzynarodowej. 

25 His Holiness Kesavananda Bharati Sripadavalvaru vs State of  Kerala [(1973) 4 SCC 225], Apparel 
Export Promotion Council vs A.K. Chopra [(1999) 1 SCC 759], Githa Hariharan (Ms) and other vs Reserve 
Bank of  India and other [(1999) 2 SCC 228], R.D. Upadhyay vs State of  Andhra Pradesh and other [(2007) 
15 SCC 337], People’s Union for Civil Liberties vs Union of  India and other [(2005) 2 SCC 436], a także 
Vishaka and other vs State of  Rajasthan and other [(1997) 6 SCC 241].

26 Zgodnie z art. 51 Konstytucji Indii: Państwo podejmuje starania w celu: a) promowania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, b) utrzymania i szanowania relacji z innymi naro-
dami, c) wspierania i poszanowania prawa międzynarodowego i zobowiązań międzynarodowych, 
d) zachęcania do rozstrzygania sporów międzynarodowych w drodze arbitrażu. 
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W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca przedstawił wiele dowodów i danych 
potwierdzających, że mimo wynikającego z art. 14 konstytucji zakazu dyskryminacji 
osoby TG doświadczają nierównego traktowania we wszystkich sferach życia spo-
łecznego. Brak prawnej identyfi kacji trzeciej płci wyklucza równą ochronę praw tej 
społeczności i sprawia, że jest ona bardziej narażona na molestowanie seksualne 
i akty przemocy, także w miejscach publicznych. Napaści na tle seksualnym, w tym 
molestowanie, gwałt, pozostają bezkarne, co wynika z wiarygodnych, przedstawio-
nych w sprawie statystyk. Badania potwierdzają także skrajną dyskryminację osób 
TG we wszystkich sferach życia społecznego, zwłaszcza w dziedzinie zatrudniania, 
edukacji, opieki zdrowotnej, dostępie do przestrzeni publicznych, takich jak restau-
racje, kina, sklepy, centra handlowe itp. 

Sąd Najwyższy przeanalizował art. 14–1627 oraz art. 19 i 21 konstytucji i stwier-
dził, że przepisy te nie odnoszą się do płci i gwarantują równy status wszystkim 
osobom (person) i obywatelom (citizen). Przypomniał o historycznych aspektach 
współistnienia społeczności TG zarówno w Indiach, jak i w państwach sąsiadu-
jących (Nepal, Pakistan). Uznał, że art. 21 konstytucji, zapewniający najważniejsze 
z praw podstawowych, tj. prawo do życia i wolności osobistej, chroni także prawo 
każdego do określenia własnej płci. Prawo do określenia własnej płci i tożsamość 
płciowa są bowiem integralnymi elementami godności człowieka. Dlatego osoby 
TG, a w szczególności społeczności Hijras i eunuchów, muszą być traktowane jako 
trzecia płeć, odrębna od żeńskiej i męskiej, zarówno na gruncie konstytucji, jak 
i w innych aktach normatywnych tworzących system prawa Indii. 

27 Artykuł 16 Konstytucji Indii stanowi: 1) Wszystkim obywatelom zapewnia się równość 
szans w dostępie do zatrudnienia w sektorze publicznym (służby publicznej). 2) Żaden obywatel, 
ze względu na religię, kastę, płeć, pochodzenie, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nie 
powinien być dyskryminowany w zakresie dostępu do służby publicznej. 3) Postanowienia niniej-
szego artykułu nie stanowią przeszkody dla ustanowienia przez parlament w odniesieniu do okre-
ślonych stanowisk rządowych, we władzach państwowych lub lokalnych, wymogu przebywania 
na terenie państwa przed takim zatrudnieniem lub mianowaniem. 4) Postanowienia niniejszego 
artykułu nie stanowią przeszkody dla państwa w ustanowieniu uprzywilejowania w dostępie do 
służby publicznej dla określonej grupy społecznej, która w ocenie państwa jest niewystarczająco 
reprezentowana wśród pracowników tej służby. 4a) Postanowienia niniejszego artykułu nie stoją 
na przeszkodzie ustanawianiu udogodnień w dostępie do służby publicznej na rzecz określonych 
kast i plemion (wymienionych w załącznikach do konstytucji), jeśli w ocenie państwa są one 
niewystarczająco reprezentowane wśród pracowników tej służby. 4b) Postanowienia niniejszego 
artykułu nie stoją na przeszkodzie, aby państwo uznało nieobsadzone w danym roku stanowi-
ska (uprzywilejowane w rozumieniu ust. 4a lub 4b niniejszego artykułu) za odrębną kategorię 
wakatów do obsadzenia w kolejnych latach; liczba tych stanowisk nie będzie uwzględniana przy 
określaniu 50% limitu uprzywilejowanych wolnych stanowisk do obsadzenia w kolejnym roku. 
5) Postanowienia niniejszego artykułu nie wpływają na obowiązywanie przepisów, zgodnie z któ-
rymi objęcie urzędu lub zajmowanie się określonym rodzajem spraw wymaga od kandydata wy-
znawania określonej religii lub wiary. 



GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ  2015/7 133

Sąd Najwyższy stwierdził, że nie ma powodu, aby odmawiać osobom TG ko-
rzystania z tak podstawowych praw człowieka, jak: prawo do życia i wolności oraz 
godności, prawo do prywatności i wolności słowa, prawo do nauki i zatrudnienia 
oraz zakazu stosowania przemocy, wykorzystywania i dyskryminacji. Ustrojodawca 
wywiązał się z tego obowiązku, gdyż regulacje konstytucyjne nie zawężają kręgu ad-
resatów praw podstawowych poręczonych w części III konstytucji. Teraz nadszedł 
czas, aby prawa te właściwie rozpoznać i interpretować konstytucję w sposób za-
pewniający godne życie osobom transpłciowym. Można to osiągnąć tylko poprzez 
wyodrębnienie trzeciej płci. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy stwierdził, że dyskryminacja ze 
względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową obejmuje wszelkie działa-
nia polegające na wykluczeniu, ograniczeniu lub uprzywilejowaniu, których efektem 
jest naruszenie zasady równości obywateli wobec prawa. Jednocześnie przedstawił 
wskazówki dla ustawodawcy, który za pomocą właściwych środków prawnych po-
winien zapewnić ochronę konstytucyjnych praw społeczności TG. W szczególności 
prawodawca oraz władze państwowe i lokalne zostały zobowiązane do: 1) uznania 
osób należących do społeczności Hijras i eunuchów za trzecią płeć dla zagwaran-
towania poszanowania praw gwarantowanych w III części konstytucji; 2) prawnego 
wyodrębnienia, obok płci męskiej i żeńskiej, trzeciej płci i umożliwienia osobom na-
leżącym do społeczności Hijras i eunuchom identyfi kacji takiej tożsamości płciowej; 
3) uznania tych osób za socjalnie i edukacyjnie dyskryminowane, a w konsekwencji 
zapewnienia im uprzywilejowania w dostępie do instytucji oświatowych i służby 
publicznej; 4) zorganizowania dla osób przynależących do trzeciej płci odrębnych 
ośrodków zajmujących się terapią HIV/AIDS; 5) podjęcia działań mających na 
celu rozwiązanie problemów osób TG, tj. strachu, wstydu, presji społecznej, na-
piętnowania społecznego, depresji oraz wyeliminowaniu nacisków na poddanie się 
operacji zmiany płci; 6) zorganizowania odpowiedniej opieki medycznej w szpita-
lach oraz zapewnienia wydzielonych toalet publicznych; 7) opracowania socjalnych 
programów pomocy dla osób TG; 8) podjęcia działań w celu zmiany świadomości 
społecznej, tak aby osoby TG mogły poczuć się pełnoprawnymi członkami społe-
czeństwa i nie były traktowane jako „nietykalne”28; 9) podjęcia działań mających na 
celu przywrócenie historycznego statusu osób TG w społeczeństwie. 

Wziąwszy pod uwagę, że z inicjatywy rządu powołano już zespół ekspertów, 
który w ciągu trzech miesięcy od jego uformowania ma przygotować raport na 
temat problemów, z jakimi spotyka się społeczność TG w Indiach, Sąd Najwyższy 
nakazał wykonanie wyroku w ciągu sześciu miesięcy od wydania. 

28 Co ciekawe, art. 17 Konstytucji Indii znosi pojęcie osoby nietykalnej i zakazuje stosowania 
takiego pojęcia i wynikających z niego konsekwencji w jakiejkolwiek formie, sanując tę praktykę 
jako przestępstwo karne. Niemniej Sąd Najwyższy w omawianym orzeczeniu nie odniósł się do 
tego wzorca konstytucyjnego. 



SUMMARY

CURRENT PROBLEMS OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN INDIA: 
SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY

The purpose of  this publication is to present the recent case law of  the Supreme Court 
of  India in matters concerning the protection of  human rights. India, as one of  the few 
post-colonial countries in Asia, not only signed the Universal Declaration of  Human Rights 
(document which is not legally binding), but also ratifi ed the International Convention on 
Civil and Political Rights committing to a legal guarantee of  rights accommodated in this 
document. 

India is referred today as the state with a system of  government the most similar to the 
democratic ones – as defi ned in Western Europe. At the same time, the state is very active 
in the United Nations, striving to change the composition of  the permanent members of  
the Security Council and asking to take into account the increasing role of  Asian countries 
in the international forum. 

As it seems, both legal scholars and policy makers have fi nally dropped the idea of  creat-
ing a universal catalogue of  human rights, and global system for their protection. Presented 
judgements of  the Supreme Court of  India primarily illustrate the divergent views as the 
possibility of  using western models and applying them in the local legal system. In addition, 
it is presented how differently – from the Western culture perspective – issues of  human 
rights are solved by the judicature of  India.
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JOANNA TUCZYŃSKA

TAGORIAŃSKI ŚWIAT ZWIERZĄT W IDEI EMPATYCZNEJ 
MIŁOŚCI JAKO URZECZYWISTNIENIA DHARMY *

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
1 

autorskim j w artykule oznaczone jako J.  

Mahatm s Karamcand Ga  
emu sam Rabindranath Tagore. Ma

wegetarianizmu oraz idei ahinsy (ahi s ) Conscious 

Eating, Berkeley 2000, s. 402.  
2 Atman  Brahman (  = Brahman), 

w której Atman (  Brahmanem. 
Zob ad (II.1.1) [w:] The Principal Upani ads adhakrishnan Sarvepalli, 
New Delhi 2011, s. 679 670. Por. P. Deussen, The Philosophy of the Upanishads, New York 1906, s. 
237.  

3 Ahinsa (Ahi jako non-violence (nie-

przemoc). (Zob. T.Y. Shan, Ahi -Indian Culture [w:] In the Footsteps of Xuanzang: Tan Yun-

Shan and India, red. T. Chung, New Delhi 1999, s. 199 206). Fraza Ahi

-

Mahabharaty ( ), z rozmowy 

 (115.21 ahinsa 

ahinsa jest 

 wione oraz 

.) ahinsy jest dharma.   Zob.: a, Ahi  

The Practice of Non-violence, Brisbane 2003, s. 2. W tradycji hinduistycznej ahinsa poja

Upaniszadach (Upani ad) oraz Mahabharacie ( ). ad (VIII 15.1), 

(1.11.12, 3.198.69, 13.116.1, 13.117.37 38), Bhagavad- (10.5, 13.8, 16.2, 17.14). A ga Yoga 

Patañjalego przyjmuje  Yoga (II. 35).        

Tagore  ahinsy w Sadhanie ( my w nim 

 J.T.] ducha, wówczas rozpoznamy w nim siebie samych. Natychmiast wtedy 

 

118  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  , 

w .  
Mahatma Gandhi1 

 
 

 z jego duchowej estetyki, 
2 oraz idei buddyjskiej ahinsy (ahi )3.  

 
1 

  

* Zgodnie z życzeniem Autorki tekst został przygotowany do druku przez nią i nie podlegał 
redakcji i korekcie wydawniczej. Za wszelkie błędy wyłączną odpowiedzialność ponosi ona sama.
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Boski idealizm Upaniszad (Upani ad)
4
 Atman  

Brahman ( = Brahman)
5
 

Buddy  która znajduje swój wyraz i 

Tagore
6
 i urzeczywistnienie dharmy

7

osobistej poetyckiej recepcji humanistycznych oraz humanitarnyc
buddyjskich, poj

upaniszadowych
8
.  

dharmy, której rozumienie, zgodnie z my
9
, co z kolei niesie  z 

 

, Minnesota 2006, s. 61, 

know him as our own. We at once feel that cruelty to him is cruelty to ourselves, to make him 

  
4 równo sanskryckie, jak i 

bengal  

orygi ahinsa (ahi si

fonetycznej spolszczo-nej wersji, np.: Upaniszad (Upani ad); Ofiara (Bisarjan). 
55

 5 Zob. -Upanisad (II.1.1) [w:] The Principal 670. 
 . 

6 6  
-

 61.  
7 Dharma 

dharma -

Dharma A Commentary to the 

Upani ads, California 1987, s. 236, 

term is usually understood. Rather, it is THE TRUTH and the way to conform to and realize 

The True: Brah supreme realism. Dharma and self-

realization are insepara dharmy 

a 

two, a zatem  Zob. R. Tagore, 

44; idem, The Religion of Man, New York 2004, s. 52.  
8 Poeta pisze w Sadhanie Upaniszad

 czy nisko, blisko czy daleko, czy jest widzialne, 

Brahmawihara 

 

practical side of the teaching of Upanishads, preached the same message when he said, »With 

everything, whether it is above or below, remote or near, visible or invisible, thou shalt preserve a 

, or, in other 

words, i

Emanci [w:] Contemporising Tagore 

and the World, red. . 35 51.  
9  R. Tagore, 61. 
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ahinsy i prowadzi nieuchronnie 

ta. Poeta pisze w Sadhanie 

( ): 
 

Dharma  

Dharma 10. 
 

Upaniszad (Upani ad)
11

dharma jest 

urze

 
12

 w 

ahinsy. Droga rozwoju duchowego, 

13
, prowadzi do zro

dharma
14

.  
-

 

dobro. Istotami tymi, najbardziej uprzedmiotowionymi, zapomnianymi i odartymi z 

 
 

10 Ibidem, s. 59, Dharma is the innermost nature, the essence, the 
implicit truth, of all things. Dharma  

11 Zob. B hadoranyakopani ad (I. 4.15) [w:] The Principal 171.  

12 Zob. R. Tagore, 91; idem, The Religion of Man 119, 126 127.  

13 Zob ad 

 której 

) R. Tagore, 

J.T), por. oryg.: 

by virtue of which we can call the entire body our own ( all through the universe there is 

that principle of uninterrupted relation by virtue of which we can call the whole world our 
 

    
14  

 i  praktyczne zastosowanie 

nauk Upaniszad. Poeta pisze o tym w Sadhanie. Zob. przypis 7. 

-buddyzm Zob.: R. King, 

- State University of New York Press,

J.T), por. oryg.:

ally a form of crypto-Buddhism.
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przedstawieniem niewypowiedzianego cierpienia i bólu. Ich los jest niemym 

okru najsmutniejszej 
prawdy o ludzko

  
15 Tagore pisze 

  (Bisarjan)
ta

16 y (Apar  

w ofierze bogini Kali. Troskliwa i uczuciowa Ap
matczy

 
 

Wszechmatko!  
  

  
Strawy swej nie przyjmuje,  

  
  

  
Matki innej on nie rozpoznaje,  

17. 
 

 

 
 
 
 

15 

 

16   
Uwa amowuje jej gniew oraz 

  
17 R. Bisarjan

- ere   
se tr dal, / eke e --kole kare / Ni -anna ka  
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Nie jest prawem br

Dla krwi ofiarnej 18. 
 

skiej, reprezentowanej przez 

Raghupatiego (Raghupati), nikczemnego bramina, który w odpowiedzi na zakaz 

król si by 

kszatrija (k atriya)19 wskie korzenie, 

Raghupatiemu.  

awdy 

istnienia, która obj

o zespolenia 

 20, któr

ahinsy kszatrija 

 

 

przez 

nie

: 
  

J Matka potomkiem mnie obdaruje, 

R   
S 21. 

 
 

Grzech nie ma znaczenia  
A  

Zabijanie jest czystym zabijaniem 
 

18 Ibidem, s. 311, .  
  

19 Kszatrija (K atriya)   

kszatrijami byli Kryszna (K a) oraz Budda (Buddha).  

20 d-

Roktakarobi oraz    

21 R. Bisarjan

Bar e bar e diba tãre eka- mahi  
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N

Z 22 
 

jako 

Za

mu królowej, która w swej 

rozpa

 
 

  
23 

 

ahinsy

poprzez uto

wyrazicielami mistycznej 

dharmy 
24

Twórca 

Obrazów (You Maker of Pictures

 
 

 

  
lecz objawieniem25. 

 
22 Ibidem, s. 318, 

 t  
lak ako   khacita ei dhara   

23 Ibidem .    
24 Zob. R. Tagore, The Religion of Man  

25 R. Tagore, Poems [w:] The English Writings of Rabindranath Tagore, New Delhi 2004, s. 380, 

-seller remains ignorant of the fact / that the picture 

does not  
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26
 i 

 

( )
27

 

pojmo

 
28

 go 

dharmy

(nieprzemocy) oraz przebaczenia
29

nia 

ahinsy jako przeci

baudhadharma cej 

  

ahinsy 
30 alini, 

31 i mitologicznych 

 
 

 
26 

szczególnie przestrzegany.   

27   
 

( ) lub Dipawali ( ).   

28 
The Religion of Man, jak i w Sadhanie czy 

   

29 M. Siñha, Rab ga-  [w:] , red. 
9

 

30 Ibidem.  

31 Idol  hinduistycznego, które 

pomalowane i odziane przyozdabia tzw. pendel  ( , czyli 

 bisarjan 

topienie) idola w Gangesie.  
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W 32. 
 
Wiszwakadz ( ), credo poety 

Wiszwakarmy ( ), 33, 
 

 Brahmawihara ( ), 34. W altruistycznej 

bhakti35

oddania Panu, w idealizmie Tagore
wi

36.  
Od prawdy objawionej w Malini ieramy do prawdy 

urzeczywistnionej czynem, która w idei Wiszwakarmy 
 Laboratorium ( ari). Tagore maluje nietypowy 

i niepokorna, 
nie niezliczonym romansom Szohini, przechodzi 

iszora 
bhakti urzeczywistniona w 

- acrum, a 

 ( )37

  

Szohini w koncepcji Wiszwakarmy

dharmakarmie, czynach w dharmie
38. Kontekstem jej dz

mi

 
 

32 th ,  kabhu 
mukti na , /  

33  
Bogiem. Zob. R. Tagore, The Religion of Man 51.  

34 Brahmawihara ( )    
ibidem, s. 51.  

35 Bhakti  Bhagavad-

 

Zob. R. Tagore, The Religion of Man 3.  

36 Ibidem, s. 52, 180.  

37 (  
pranam ( )  prasada (   

38 R. ari [w:] idem, Galpaguccha  
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troski i szacunku oddawanego tak niskiej istocie. Szohini w swej niezachwianej 

credo: 
 

dniu dharmy 

39. 
 

dharmy, która, 

explicité 

swym duchowym wymiarze implicité 

jakie otrzymuje on od Boga. Dharmakarma

 

urzeczywistnio Wiszwakarma, 

ny dharmy

 

  

t 

czysto poetyckiej mistycznej roli zostaje podniesiony do symboliki duchowego 

zasadniczo metaforycznym przedstawieniem i odniesieniem idei urzeczy

czego dobra w tym 

  

kosmicznym rytmem humanitarnego idealizmu. W celu realizacji tej idei Rabindranath 

nia ludzko

  

 
 
   39 Ibidem, s. 709,  pa e tulechi 

ej b dhe.  hache, 
e  i e dii, takhan 
dhar  da i b  dau te ha  

-  
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cie 
40

.  
Wiszwakarmy w osobie Szohini poprzez 

-

 o 

e h Boskim Duchem.  
t z niskim statusem kobiet, które w 

Mrinal 

(M (Strir Patra), opowiadania napisanego w formie listu na 

znak osobowego protestu wobec zaznanej krzywdy. Bohaterka zosta

pozbycia 

tego wzorca, gdyby nie wola buntu bohaterki, która 

To ona pozwala bohaterce 

 

jej 

 
 

40 dharmy a) zapewne z 

Mahabharaty.  ( ) w 

e w  

( hira) i psa Dharmy Tagore zamyka 

epo . D. Vidyeshwari, I.V. Kanthalakshmi, Mahabharat-Manav Dharma

Raghav, Hyderabad, India 2010. 
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jedynymi bliskimi krewnymi.41 
 
Empatia 

 nym 

nie 

  

przyczyny w   

-

wy-

-

  

boha

, szuka u niej schronienia. 

Ujawnia  
 

.42 
 

41 R. Strir Patra [w:] idem, Galpaguccha , s. 574,  kãdta 
ite yedin natun elum sedin sei du  tin r madhye 

Siakuntali 
( -

, Ontario 1999, s. 46.  

42 R. Strir Patra -- kintu 
abha  ni

phiri  
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robotnikiem dla 

Wiszwakarmy  , manif

 

  

mistycznym ob , 

Zespolony w 

iaru wszechobecny ból i cierpienie skrywane pod 

  
awidji (a 43 w 

(Glimpses of Bengal), 

wy  
 

-

44. 
 

 
 

ak  
 

43 Awidja ( )  
wieka od Boga. Zob. R. Tagore,  

44 R. Tagore, Glimpses of Bengal: Selected from the Letters of Sir Rabindranath Tagore 1885 to 1895, 

Rockville Maryland 2008, s. 70, -looking 

bird making its way through the water to the opposite bank, followed by a great commotion. I 

found it was a domestic fowl which had managed to escape impending doom in the galley by 

jumping overboard and was now trying frantically to win across. It had almost gained the bank 

when the clutches of its relentless pursuers closed on it, and it was brought back in triumph, 
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45. 
 

po ahinsy. 

Sadhanie  
 

W Indi

46. 
 

aj dharmy 

47

dharmakarmie

erca, prowadzi 

ego 

48.  

humanitar

  

-

 

 
45 Ibidem, swallow flesh only because we do not think 

of the cruel 

arguments or nice distinctions. If only we do not allow our heart to grow callous, it protests 

against cruelty, is always clearly heard; and yet we go on perpetrating cruelties easily, merrily, all 

of us    

46 R. Tagore, 
gave up taking animal food  

47 Karma  n i skutków. W hinduizmie i 

buddyzmie karma sa

ibidem, s. 63.   

48 M. Siñha, th  
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49, bowiem unicestwiamy 
50. 

ahinsy 

Wiszwakarmy, . 

Bezinte

eczywistnienia ludzkiej dharmy, a tym 

-

 
 
 

Summary 

 
 

                        as the realization of dharma 

 
The s in its most significant dimension 

from Buddhist ethics and manifests itself in the timeless message of emphatic love as the 

realization of dharma. The infinite good of the Highest Love finds its fulfilment in dharmakarma 

through devoted service to animals symbolizing the lowest and most despised creatures. Their 

ineffable suffering transforms human consciousness into the divine spirit of pardon, mercy, 

love and amity, thus inducing the emotional evolution of the individual. The animal world of 

Rabindranath Tagore symbolically incarnates the ultimate ideal of communion with the All in 

merciful compassion. The Supreme Truth of human destiny realized in bhakti through the idea 

of , finds its 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 Zob. R. Tagore,  

50 Ibidem.  

 
  

SUMMARY

RABINDRANATH TAGORE’S ANIMAL WORLD IN THE IDEA 
OF EMPATHIC LOVE AS THE REALIZATION OF DHARMA
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KORNEL BIELAWSKI

ISLAM A POCZĄTKI 
RUCHÓW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W INDONEZJI

Wstęp

Wielowiekowa dominacja Europejczyków na innych kontynentach jest elementem 
tożsamości narodów, których państwa w przeszłości – nie będąc w stanie oprzeć 
się przewadze technologicznej i militarnej – były zaledwie koloniami, prowincjami 
przeznaczonymi do eksploatacji i zaspokajania potrzeb metropolii. W istocie prze-
konanie mieszkańców starego świata o swojej dominującej roli oznaczało nie tylko 
marginalizację mieszkańców innych kontynentów, ale nawet zepchnięcie ich do ka-
tegorii podczłowieka. „Rozpoczęte w końcu XV w. procesy kolonizacji i późniejsze 
panowanie dyskursu imperialnego spowodowały, że ludy tubylcze wtłoczone zosta-
ły w niezwykle ciasne i krzywe ramy obrazu: zacofanych, prymitywnych i umysłowo 
niedorozwiniętych dzikich”1. Nic dziwnego zatem, że w większości przypadków 
lata bolesnych doświadczeń, wyzysku i represyjnej, nieznoszącej sprzeciwu polityki 
kolonistów są dziś wspominane wyjątkowo negatywnie.

Naukowe defi nicje kolonializmu także przywołują hasła, które współcześnie 
uznaje się za przejaw łamania prawa międzynarodowego. Na przykład Leksykon 
współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych już w pierwszym zdaniu pod 
wskazanym hasłem ujmuje jego meritum w następujący sposób: „podbój, zabór, 
uzależnienie, eksploatacja i panowanie państwa nad terytoriami położonymi naj-
częściej w regionach zamorskich”2. To właśnie eksploatacja i podbój prowadziły 
do narastania frustracji i wybuchów przemocy. Były to epizody formującego się 
w bólach poczucia wspólnoty narodowej dzisiejszych Indonezyjczyków. Wyzysk 
ekonomiczny jednak nie był wystarczającym impulsem do utorowania sobie drogi 
do niepodległości. Potrzebny był wspólny mianownik dla porozrzucanych po tysią-
cach wysp społeczności – islam.

1 H. Schreiber, Globalizacja i azjatyckie ludy tubylcze [w:] Azja Wschodnia i Azja Południowa w sto-
sunkach międzynarodowych, red. J. Nakonieczna, J. Zajączkowski, Warszawa 2011, s. 146.

2 Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, red. C. Mojsiewicz, Wrocław 
2000, s. 196.
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W artykule zostaną przedstawione kluczowe elementy, które powodowały na-
rastający opór wobec kolonistów oraz rola, jaką odegrała religia w formowaniu się 
pierwszych ruchów niepodległościowych w Indonezji.

Kolonializm holenderski

U podstaw intensywnej i brutalnej eksploatacji legła czysta ciekawość człowieka. 
To chęć poznania sprawiła, że ten zaczął się przemieszczać. Marzenie o odkryciu 
lepszego miejsca do życia, gdzie panuje wieczna obfi tość, motywowało do podjęcia 
ryzyka i poszukiwania. Potrzeba odnalezienia nowej drogi do Indii pchnęła Hiszpa-
nów na zachód. Portugalczycy z kolei wykorzystali sukces Vasco da Gamy i zorga-
nizowali liczne sieci handlowe w rejonie Oceanu Indyjskiego i Morza Południowo-
chińskiego, opierając się na wcześniejszych doświadczeniach arabskich i indyjskich 
kupców3. Do wyścigu o nowe rynki dołączyły inne mocarstwa europejskie. Na 
tereny dzisiejszej Indonezji Holendrzy dotarli w XVI wieku z zamiarem przejęcia 
handlu przyprawami, na które w Europie było duże zapotrzebowanie4. 

Faktyczna dominacja Holendrów na wyspach Archipelagu Malajskiego skut-
kowała ogromnymi, dynamicznie zachodzącymi zmianami technologicznymi 
i społecznymi. Z europejskiego punktu widzenia zaszczepienie na nowym gruncie 
zdobyczy myśli starego świata wiązało się z całą pewnością z „cywilizowaniem” 
prymitywnych i zacofanych ludów. Dla nich wszakże oznaczało to znaczny skok 
jakościowy w codziennym życiu, a dla kolonistów pomnożenie dochodów uzyski-
wanych z eksploatacji zamorskiego terytorium. W rzeczywistości owa misja „cy-
wilizowania” wiązała się z naruszeniem, a w większości przypadków całkowitym 
przebudowaniem dotychczas istniejącej struktury społecznej i w ogóle ze zmianą 
trybu życia ludności tubylczej.

Wprowadzenie nowych rozwiązań przemysłowych znacznie przyspieszyło 
i zwiększyło wydajność hodowli i plantacji. Szybko rozwijające się miasta przyciąga-
ły ludzi szukających pracy. Oznaczało to falę migracji na niespotykaną dotąd skalę 
i mieszanie się przedstawicieli różnych grup, które dotychczas żyły w skupiskach 
raczej jednolitych etnicznie (owej jednolitości i separacji sprzyjał zwłaszcza wyspiar-
ski charakter dzisiejszej Indonezji). Tak też pojawili się chińscy kulisi na Sumatrze, 
bugijscy handlarze na Bali, a Jawajscy żołnierze zjawili się w Acehu5.

Holenderski rząd po upadku powstania księcia Diponegoro w 1830 r. musiał 
zmierzyć się z odbudową gospodarki. Wprowadzony nowy system podatkowy jesz-
cze mocniej obciążał jawajskich chłopów, zmuszonych do uprawy większej ilości 

3 J. Favier, Wielkie odkrycia od Aleksandra do Magellana, Warszawa 1996, s. 404. 
4 N. Laskowska, Indonezja, Warszawa 2011, s. 33.
5 J.G. Taylor, Indonesia: Peoples and Histories, New Haven 2003, s. 238.
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produktów przeznaczonych na eksport. Podatki przyjmowały postać określonych 
ilości cukru, kawy, herbaty, tytoniu czy indygo. W celu zagwarantowania sobie płyn-
ności fi nansowej rząd wysyłał na plantacje swoich inspektorów, którzy mieli nadzo-
rować proces siewu, zbiorów i przetwórstwa6.

Po dekadzie jednak rząd zaczął wycofywać się z państwowego nadzoru nad 
plantacjami, decydując się na stopniowe przekazywanie ich w ręce prywatnych in-
westorów z Europy. Aby zachęcić ich do inwestycji, wdrożono w życie wiele zabie-
gów uatrakcyjniających kolonialny rynek: dofi nansowanie badań, rozbudowę sieci 
dróg, rozwój portów i duszenie wszelkich przejawów oporu ze strony miejscowych 
pracowników niezadowolonych z warunków pracy czy niskich płac. Prywatni inwe-
storzy z większym zapałem poszukiwali sposobów na pomnożenie zysków. Szuka-
no nowych terenów pod plantacje i znajdywano je na zalesionych zboczach, uzna-
wanych za nieużytki (w rzeczywistości były one wykorzystywane przez chłopstwo 
także jako miejsce do uprawy produktów rolnych). Przygotowanie terenu pod nową 
plantację oznaczało zintensyfi kowanie migracji zarobkowych (te zaś pogłębiały 
zróżnicowanie etniczne). Pracownicy, którzy zajmowali się karczowaniem lasów, 
siewem i przygotowywaniem odpowiedniej infrastruktury, otrzymywali wynagro-
dzenie pieniężne. Na miejscu pracy utrzymywali się zatem za gotówkę, co upo-
wszechniało obrót pieniężny.

Jakkolwiek uprawa kawy nie miała większego wpływu na inne plantacje, to upra-
wa trzciny cukrowej była powodem narastającego niezadowolenia chłopów. Trzcina 
cukrowa, podobnie jak ryż będący jednym z ważniejszych składników diety lud-
ności archipelagu, rośnie najlepiej na płaskim, wilgotnym terenie. Nie dość zatem, 
że dotychczasowe pola ryżowe zostały zastąpione przez trzcinę cukrową, to całe 
rodziny poświęcały większą część swego czasu na pracę przy plantacjach i obróbce 
cukru, gdyż w ten sposób wywiązywały się z nałożonych na nie zobowiązań po-
datkowych. Sytuacja ekonomiczna pracowników uległa drastycznemu pogorszeniu, 
gdy ceny cukru spadły po 1926 r., a całkowity ich spadek zanotowano w trakcie 
wielkiego kryzysu. Jawajscy rolnicy obwiniali przemysł cukrowy za całe zło, jakie 
ich spotykało, same cukrownie natomiast stały się symbolem kolonialnego ucisku 
i celem ataków7.

Ponieważ większość zysków z wyprodukowanych dóbr trafi ała do Holandii, 
frustracja i zniechęcenie wobec kolonistów zaczęły dominować wśród nastrojów 
chłopstwa. Brak perspektyw na realne wzbogacenie się, intensywna eksploatacja 
i represyjna polityka musiały doprowadzić do zintensyfi kowania sporadycznych do-
tychczas antyholenderskich ruchów oporu. Co więcej, holenderscy koloniści nie 
zamierzali wcale przyczyniać się do rozwoju i wzbogacania się lokalnej ludności. Tu-
bylcy byli traktowani jako niezwykle tania i uległa siła robocza. „Holenderskie rządy 

6 Ibidem, s. 240.
7 Ibidem, s. 243.
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w Indiach Wschodnich charakteryzowały się najgorszą odmianą rasizmu. W kolej-
nych latach, gdy praktycznie cała populacja Sumatry, Jawy, Borneo została zmuszo-
na do niewolniczej pracy na plantacjach, demokratyczne idee rewolucji burżuazyjnej 
we Francji i Holandii nie były brane pod uwagę w przypadku ludności zamieszku-
jącej Holenderskie Indie Wschodnie (…) Jan Pieterszoon Coen, jeden z prekurso-
rów holenderskiego kolonializmu, stwierdził wprost: »Czy człowiek w Europie nie 
może robić ze swoim bydłem tego, na co ma ochotę?«”8.

Holendrzy byli świadomi faktu, że islam stanowi potężną siłę i czynnik spajający 
znaczną część populacji kolonii. Koloniści starali się utrzymać muzułmanów pod 
swoją kontrolą i nie dopuścić, by ci znaleźli się w sferze oddziaływania środowisk 
religijnych z innych rejonów świata. Istniała obawa, że zbyt silna identyfi kacja z isla-
mem poskutkuje ruchami antykolonialnymi. Seria powstań na Jawie czy zachodniej 
Sumatrze potwierdzała tę obawę, gdyż częstokroć przywódcami rebelii byli muzuł-
manie, którzy wcześniej odbyli pielgrzymkę do Mekki. Holendrzy słusznie obawiali 
się, że gdy muzułmanie z Azji Południowo-Wschodniej nawiążą bliższe kontakty ze 
środowiskami z Półwyspu Arabskiego, wówczas dojdzie do gwałtownego rozwoju 
ruchów panislamskich9. 

Wyjątkowość, jaką charakteryzuje się obecność islamu w Indonezji, polega na 
tym, że nie rozprzestrzenił się po archipelagu drogą podboju militarnego, a poprzez 
pokojową ekspansję gospodarczą. Jeszcze przed pojawieniem się Europejczyków 
w rejonie Azji Południowej i Południowo-Wschodniej to właśnie arabscy kupcy 
byli dominującą grupą wywierającą wpływ na rozwój handlu w basenie Oceanu 
Indyjskiego, intensywnie przemieszczającą się, w rytmie monsunów, od wschodnich 
wybrzeży Afryki, poprzez Półwysep Indyjski aż po wschodnie krańce Archipelagu 
Malajskiego. Muzułmańscy kupcy byli swoistymi apostołami islamu, którzy dzięki 
pewnemu obyciu w ówczesnym świecie i kosmopolityzmowi nie mieli zamiaru ani 
negować istnienia innych kultur, ani ich zwalczać. Prawdopodobnie pierwsi muzuł-
mańscy misjonarze, „dziewięciu świętych” (Wali Sanga) także byli kupcami10.

Specyfi cznym elementem wyróżniającym islam indonezyjski od tego ukształto-
wanego w krajach arabskich jest jego elastyczność i zdolność adaptacji do zastanej 
rzeczywistości. W większości rejonów archipelagu islam wymieszał się z zastanymi 
systemami religijnymi – animizmem, hinduizmem czy buddyzmem. Pojawienie się 
Europejczyków w Azji Południowo-Wschodniej było wyzwaniem także dla islamu. 
Nowa kultura, oparta na zachodniej wiedzy i technologii znacząco wpłynęła na za-
sady prowadzenia lokalnego handlu. Kupcy musieli się do nich dostosować.

8 Cyt. za: A. Vltchek, Indonesia: Archipelago of  Fear, London 2012, s. 17.
9 H.M. Federspiel, Sultans, Shamans, and Saints: Islam and Muslms in Southeast Asia, Honolulu 

2007, s. 99.
10 R.D. Kaplan, Monsun. Ocean Indyjski i przyszłość amerykańskiej dominacji, Wołowiec 2012, s. 302.



GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ  2015/7 153

Jawajczycy byli najliczniejszą grupą etniczną Holenderskich Indii Wschodnich. 
W 1795 r. ich populacja liczyła około 3 mln osób, ale już na początku XX wie-
ku zwiększyła się do prawie 30 mln. Holenderscy uczeni dzielili jawajskich muzuł-
manów na dwie zasadnicze grupy: czerwoną (bonga abangan) i białą (bonga poetihan). 
Ci należący do grupy białej uczęszczali do szkół religijnych i można ich określić 
jako ortodoksyjnych wyznawców sunnickiego islamu. Grupa czerwona z kolei była 
znacznie liczniejsza, ale nie purytańska11.

Poza tymi dwiema głównymi grupami muzułmanów w rejonie Archipelagu Ma-
lajskiego występowały (i wciąż występują) inne grupy etniczne, wśród których do-
minuje islam. Na przykład na Sumatrze można wyróżnić Aczenów (lub Aczinów), 
żyjących na północnym skraju wyspy, liczących w połowie XIX wieku około 300 
tys. ludzi; Minangów (600 tys. w 1830 r.), Sundajczyków na Jawie, Bugijczyków (lub 
Bugisów) i Makassarów na Sulawesi. W połowie XIX wieku około 2,5 mln osób 
wyznawało islam, aczkolwiek część z nich pozostawała silnie związana z innymi 
wierzeniami – hinduizmem, buddyzmem, animizmem12.

Wczesny opór wobec kolonializmu holenderskiego nie miał charakteru naro-
dowego. Swoje źródła czerpał raczej z lokalnego niezadowolenia wobec poszerza-
jących się wpływów obcych, rosnących przywilejów arystokracji oraz złego trak-
towania ludności tubylczej przez kolonistów. Brakowało szerszej idei wspólnoty 
i wspólnej dla porozrzucanych wysp archipelagu tożsamości, a także przekonania, 
że suma lokalnych ognisk oporu może przerodzić się w ruch o większej skali. Za 
kluczowe i pierwsze wydarzenie związane z oporem wobec kolonistów uznaje się 
powstanie pod wodzą księcia Diponegoro, które trwało w latach 1825–1830. Moż-
na się w nim dopatrywać początków jawajskiego nacjonalizmu13. „Diponegoro po-
wołał się na mistyczne spotkanie z Ratu Adil, mitycznym »sprawiedliwym władcą«, 
który nakazał mu zbrojnie powstać przeciwko podbojowi Jawy. Powstanie uzasad-
nione było też religijnie, opozycja wobec dominacji holenderskiej zorganizowana 
została wokół przywódców muzułmańskich”14. Ratu Adil miał zakończyć tzw. czas 
gniewu. Jawajski mistyk z Blitaru, przepowiadając epidemię cholery, która miała 
miejsce w latach 20. XIX wieku, twierdził, że odeprzeć ją będzie mógł tylko poto-
mek Mataramu i prawdziwy wyznawca islamu15. 

Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była decyzja władz holenderskich 
o wybudowaniu drogi mającej przecinać część posiadłości księcia Diponegoro. Co 
więcej, miała ona przebiegać dokładnie w miejscu, w którym znajdował się muzuł-
mański grobowiec uznawany za święty. Związani z tradycją jawajscy muzułmanie 
uznali to za akt jawnej prowokacji. W odpowiedzi na nią Diponegoro wezwał do 

11 H.M. Federspiel, Sultans, Shamans…, s. 94.
12 Ibidem, s. 95.
13 N. Laskowska, Indonezja…, s. 35.
14 Ibidem, s. 35.
15 Ibidem, s. 37.
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dżihadu przeciwko Holendrom, a także Chińczykom, stojącym w kolonialnej hierar-
chii ponad ludnością tubylczą. Na wezwanie odpowiedziały tysiące muzułmanów16.

W 1829 r., gdy powstanie jawajskie chyliło się ku końcowi na korzyść kolonistów, 
którym przewodził generał De Kock, Diponegoro – w obliczu przewagi wroga, 
zdrady kluczowych ofi cerów oraz dezercji żołnierzy – zgodził się negocjować. Jego 
żądania utworzenia wolnego państwa oraz dążenia do objęcia przywództwa nad całą 
Jawą jako kalif  zostały przez Holendrów odrzucone. W trakcie negocjacji pojmano 
go i osadzono na Celebesie, na którym przebywał aż do swojej śmierci w 1855 r.

W wyniku walk po stronie holenderskiej śmierć poniosło około 15 tys. osób, 
w tym 7 tys. Europejczyków. Wśród stronników Diponegoro mogło zginąć nawet 
200 tys. Jawajczyków, w tym dziesiątki tysięcy cywilów, jednak należy zauważyć, że 
w tej liczbie mieszczą się także ofi ary chorób (epidemia cholery) i będącego efektem 
działań wojennych głodu17.

Przyczyny wybuchu powstania dają podstawy do wnioskowania, że islam odgry-
wał istotną rolę w formowaniu opozycji wobec dominacji obcych, przedstawicieli 
innego, niedominującego wyznania, którzy w wielu przypadkach cechowali się bra-
kiem jakiegokolwiek poszanowania dla miejsc czy zwyczajów uznawanych przez 
ludność kolonialną za święte. Kolebką islamu w Indonezji jest północno-wschodni 
region Sumatry – Aceh, który jako pierwszy przeszedł na tę religię. Żyjący tam mu-
zułmanie odegrali niebagatelną rolę w walce z kolonistami.

Podpisany w 1824 r. traktat londyński postawił przed Holendrami zadanie zwal-
czenia szerzącego się w okolicach Sumatry piractwa. Był to doskonały pretekst do 
poszerzenia kontroli nad lokalnymi portami, do których wpływały okręty pod róż-
nymi banderami – szczególnie brytyjskie, włoskie, amerykańskie i oczywiście holen-
derskie. Lokalni władcy nie byli w stanie minimalizować przestępczości morskiej lub 
nie przejawiali szczególnej gorliwości w tej kwestii. Inne państwa zatem pozostawiły 
Holendrom otwartą furtkę do podjęcia odpowiednich działań18. Napięcie dodatko-
wo wzrosło w chwili, gdy kontrolowany przez Holendrów rząd Batawii (dzisiejsza 
Dżakarta) poniósł porażkę w negocjowaniu kilku umów, w tym handlowych, z wła-
dzami Acehu. Ponieważ powodzenie rozmów leżało także w interesie innych nacji, 
do negocjacji dołączyli Włosi i Amerykanie. Rozmowy jednak spełzły na niczym 
i ekspedycja militarna, mająca podporządkować przywódców Acehu władzom 
w Batawii, wydawała się jedynym rozwiązaniem.

Nadzieja na zawarcie rozejmu pojawiła się w chwili śmierci sułtana Acehu. Jed-
nak przywódcy – zarówno polityczni, jak i religijni – doprowadzili do powstania 
na szeroką skalę. W obliczu przewagi militarnej Holendrów muzułmanie z Acehu 
przyjęli taktykę partyzantki, skutecznie nękając wroga. Ostatecznie jednak zmysł 

16 G.L. Simons, Indonesia: The Long Oppreassion, New York 2000, s. 116.
17 J. de Moor, Imperialism and War: Essays on Colonial Wars in Asia and Africa, Brill 1989, s. 52.
18 G.L. Simons, Indonesia…, s. 118.
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strategiczny holenderskich ofi cerów wziął górę i udało im się opanować północ-
ną część Sumatry. Nie oznaczało to końca walk, ponieważ religijni przywódcy 
konsekwentnie nawoływali do dżihadu przeciwko najeźdźcom, zmuszając ich do 
kosztownego organizowania dodatkowych sił. Choć muzułmańscy partyzanci osta-
tecznie przegrali wojnę, zakończoną kapitulacją lokalnego sułtana, to nie można 
odmówić im wytrwałości – walki trwały bowiem przez 30 lat, od 1873 do 1903 r.19 
Holendrom udało się całkowicie zapanować nad Acehem, gdyż stale borykali się 
z pomniejszymi buntami czy napięciami. Dżihad odegrał zatem istotną rolę w kon-
frontacji z Holendrami, będąc narzędziem, które skutecznie popychało lokalną lud-
ność do walki przeciwko kolonistom. Co więcej, krwawy rajd generała Van Dale-
na dokonany w 1904 r., który zakończył się eksterminacją wielu muzułmańskich 
wiosek, musiał przyczynić się do utrwalenia religijnego i politycznego podziału na 
muzułmanów i niewiernych najeźdźców20. 

Początek XX wieku przyniósł dalszy rozwój ruchów nacjonalistycznych, któ-
rych aktywność doprowadziła do pojawienia się pierwszych muzułmańskich or-
ganizacji o charakterze politycznym. Początki organizacji Sarekat Islam (Związek 
Muzułmański) związane są z próbą przeciwstawienia się handlowej dominacji Chiń-
czyków na Jawie. Tirtoadisuryo, pracujący wcześniej w organizacji rządowej, powo-
łał ruch w 1909 lub 1911 r.21 w Batawii. Powstała organizacja nosiła początkowo 
nazwę Sarekat Dagang Islamiyah (Muzułmański Związek Handlowy). Pierwotnym 
jej celem była ochrona interesów jawajskich przedsiębiorców. We wczesnej fazie ist-
nienia ruchu jego założyciel akcentował brak politycznych aspiracji oraz opowiadał 
się za współpracą z kolonialną władzą, choć można podejrzewać, że postulat ten 
wiązał się raczej z obawą przed radykalnymi działaniami rządu i nie wynikał z fak-
tycznej chęci kooperacji. Szybko jednak okazało się, że Sarekat Dagang Islamiyah 
przekształcił się w szerszy ruch polityczny, popierany przez niezadowolone masy, 
uczniów szkół koranicznych (santri) oraz stojących w opozycji do konserwatywnych 
santri muzułmanów, którzy czerpali także z wierzeń preislamskich. 

W 1912 r. organizacja zmieniła nazwę na Sarekat Islam, co odzwierciedlało 
odejście od jej pierwotnego charakteru, który ustąpił miejsca szerszemu ruchowi, 
mającemu podkreślić odmienność rdzennej ludności archipelagu od Chińczyków 
i Holendrów. Przywódcą ruchu został Cokroaminoto, który na pierwszym kongre-
sie Sarekat Islam w 1913 r. akcentował, że odrzuca wszelkie formy antyrządowych 
działań. Deklarował: „Jesteśmy lojalni wobec rządu, jesteśmy zadowoleni z holen-
derskiej władzy; to nie prawda, że chcemy walczyć. Ktokolwiek tak mówi lub myśli, 

19 R.D. Kaplan, Monsun. Ocean…, s. 315.
20 K.C. Lee, Fragile Nation: The Indonesian Crisis, River Edge 1999, s. 285.
21 Por. N. Laskowska, Indonezja…, s. 52; P. Lowensteyn, Indonesia between 1908 and 1928, http://

www.lowensteyn.com/indonesia/sarekat.html [dostęp: 25.09.2014].
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nie jest w pełni rozumu; nie chcemy walczyć (…) Sarekat Islam nie jest partią poli-
tyczną, nie chce rewolucji, jak wielu sądzi”22.

Choć Sarekat Islam opierał się na zasadach muzułmańskich, to przywódcy par-
tyjni starali się łączyć islamski tradycjonalizm z nowoczesnymi ideami europejskimi, 
jak liberalizm, a później także socjalizm. Próba łączenia wielu idei w dłużej per-
spektywie skutkowała licznymi problemami, z jakimi musiała borykać się partia, 
czego przykładem są narodziny frakcji komunistów. Doprowadziło to później do 
powstania Partai Komunis Indonesia czy reformatorskiego ruchu w islamie o na-
zwie Muhammadiyah. Próby poszerzenia swoich wpływów – na tle rywalizacji z no-
wymi ruchami – nie przynosiły rezultatów. Niewykształcone niziny społeczne nie 
rozumiały łączonych idei, jak np. socjalizmu opartego na zasadach islamu.

Wydaje się, że jedynym elementem Sarekat Islam, który miał szansę poszerzyć 
grono popleczników, była wspomniana już wcześniej idea Ratu Adil. Chłopstwo 
znało ją, rozumiało i było skłonne podążać za jej nowym wcieleniem. Partii nie 
udało się skutecznie wykorzystać tej idei. Skala tej porażki wydaje się tym większa, 
jeśli zestawi się ją z ogromną popularnością organizacji, która była przecież w stanie 
zrzeszać ludność pochodzącą z wszystkich klas społecznych. Partia w 1919 r. miała 
liczyć nawet 2 mln członków23. 

Część wykształconych muzułmanów postrzegała przyczyny holenderskiej domi-
nacji w upadku islamu. Panowało wśród nich przekonanie, że musi on zostać zrefor-
mowany. Nie była to idea całkowicie nowa, gdyż pojawiła się już w XVIII wieku na 
Bliskim Wschodzie i określano ją mianem islamskiego modernizmu24. „(…) muzuł-
manie zaczęli sobie zdawać sprawę, że islam wymaga odnowy, że coś w nim trzeba 
zmienić. Pamiętano minioną świetność i zdawano sobie sprawę z aktualnej niedosko-
nałości. Stąd tak wielką rolę odegrał szacunek dla przeszłości i tradycji. Właściwie 
można ten nurt nazwać powrotem do tradycji, przy czym był to powrót różnie rozu-
miany i różnie interpretowany”25. Podstawowe różnice w interpretacji i podejściu do 
reformy islamu oznaczały przede wszystkim wyłonienie się dwóch tendencji – wspo-
mnianego modernizmu oraz konserwatyzmu. Stały one w opozycji do siebie, gdyż 
konserwatyści uważali, że islam można wprowadzić w nowoczesność na podstawie 
idźmy (konsensusu uczonych) oraz idżtihadu (niezależnych opinii prawnych). Zapisa-
ne przed wiekami zasady wystarczyło wprowadzić w życie. Druga frakcja natomiast 
skłaniała się do pewnej akceptacji europejskich idei i uwzględnienia rozwiązań na-
ukowych, akcentując bieg czasu i zmiany, jakie zaszły na świecie od czasów Proroka.

Dnia 18 listopada 1912 r. Ahmad Dahlan powołał do życia organizację Muham-
madiyah. W ten sposób chciał doprowadzić do odrodzenia tradycyjnego, oczyszczo-

22 P. Lowensteyn, Indonesia…
23 N. Laskowska, Indonezja…, s. 53.
24 Ibidem, s. 53.
25 J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, s. 418.
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nego z lokalnych naleciałości i tradycji islamu. Kolejnym motywem było przeciwsta-
wienie się działalności chrześcijańskich misjonarzy, ale jednocześnie z zachowaniem 
apolityczności. Co ciekawe, nie oznaczało to wcale postawienia się w opozycji do 
kolonistów (co było charakterystyczne raczej dla Sarekat Islam, w której panowała 
polityka całkowitej odmowy współpracy z Holendrami), ale wręcz kooperację. Mu-
hammadiyah przyjmowała dotacje rządowe na rozbudowę placówek oświatowych, 
gdyż poświęcała się szczególnie szkolnictwu26.

Hasjim Asjari – w opozycji do modernistycznej Muhammadiyah – 31 stycznia 
1926 r. założył nową organizację o nazwie Nahdlatul Ulama, która miała skupiać 
ortodoksyjnych muzułmanów27. Bez względu na różnice światopoglądowe róż-
nych frakcji między muzułmańskimi liderami panowała zgoda, że należy prowadzić 
wspólną dyskusję na temat islamu w Indonezji. W 1937 r. Nahdlatul Ulama oraz 
Muhammadiyah dały początek Głównej Radzie Islamu Indonezji (Supreme Islamic 
Council of  Indonesia) jako forum wymiany myśli między różnymi szkołami. W cza-
sie wojny o niepodległość organizacja odegrała rolę inspirującą do walki z Holen-
drami, twierdząc, że jest to święta wojna, będąca wszakże obowiązkiem każdego 
pobożnego muzułmanina.

Indonezyjscy działacze na rzecz niepodległości aktywni na początku XX wieku 
postrzegali opór sprzed lat (mowa tu szczególnie o wojnie jawajskiej z lat 1825–
1830 czy przedłużających się walkach w Acehu) jako zaczątki nowoczesnego ru-
chu nacjonalistycznego. Przekonanie o potrzebie samostanowienia stale wzrastało, 
a ewentualne działania holenderskiego rządu, które miały osłabić ruchy narodowe, 
okazywały się niewystarczające (jak powołanie Volksraadu, instytucji mającej jedy-
nie charakter doradczy, której stanowisko w procesie decyzyjnym zawsze mogło 
zostać odrzucone przez metropolię).

Początek właściwego nacjonalizmu przypada na lipiec 1927 r., kiedy Ahmed Su-
karno założył Indonezyjską Partię Nacjonalistyczną (Perserikatan Nasional Indo-
nesia – PNI). Ruch szybko powołał do istnienia fl agę narodową, język narodowy 
(Bahasa Indonesia) oraz hymn Indonesia Raja, będące symbolami szerszej, narodowej 
wspólnoty28. Działalność PNI okazała się na tyle dużym zagrożeniem dla holender-
skiej władzy, że w 1929 r. Sukarno oraz inni prominenci partyjni zostali aresztowani 
i uwięzieni, sama partia natomiast zdelegalizowana.

Na początku ruchów narodowo-niepodległościowych islam odgrywał w Indo-
nezji rolę zdecydowanie konsolidacyjną. Stanowił podłoże wspólnej tożsamości dla 
większości ludzi zamieszkujących region Archipelagu Malajskiego. Nie mógł jednak 
być takim podłożem na późniejszych etapach tworzenia niepodległego państwa, 
gdyż nie wszyscy ówcześni i współcześni Indonezyjczycy byli i są muzułmanami. 

26 N. Laskowska, Indonezja…, s. 57.
27 Ofi cjalna strona Nahdlatul Ulama: http://www.nu.or.id/page.php?lang=en [dostęp: 27.09.2014].
28 G.L. Simons, Indonesia…, s. 122.
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Dlatego też podstawowe zasady indonezyjskiej tożsamości, ich formułowanie i im-
plementacja na gruncie młodego państwa stanowiły dla Sukarno potężne wyzwanie. 
Islam na etapie tworzenia ekstremalnie wielokulturowego państwa zacząłby mieć 
charakter raczej dezintegracyjny aniżeli integracyjny. Z dużą dozą prawdopodobień-
stwa można stwierdzić, że gdyby islam był religią państwową, doszłoby do nasilenia 
ruchów odśrodkowych w regionach, w których dominowały inne wyznania.

Rozwiązaniem, które miało szansę pogodzić mieszkańców Archipelagu Malaj-
skiego (a dziś wiemy, że w dużej mierze tak właśnie się stało) i stworzyć podstawy 
ich współistnienia, była pancasila. Reguła ta wśród swoich postulatów niejako na-
rzuca monoteizm, natomiast nie precyzuje, jakiego boga należy wyznawać (w In-
donezji nawet hinduizm, który zakorzenił się na archipelagu przed islamem, został 
zinterpretowany jako religia monoteistyczna). Choć w indonezyjskim, specyfi cznym 
islamie pojawiły się postulaty utworzenia państwa islamskiego, to głosy te nie należą 
obecnie do dominujących. 

Podsumowanie

Należy stwierdzić, że islam był decydującym czynnikiem jednoczącym indonezyjską 
ludność, rozczarowaną i rozgoryczoną intensywną i wyniszczającą polityką gospo-
darczą Holendrów. Sam aspekt ekonomiczny z pewnością nie był wystarczający 
do powstania ruchu narodowo-niepodległościowego. Potrzebne było przywództwo 
elit, które za pomocą religii zdołały poderwać niewykształconych i nieposiadających 
poczucia przynależności narodowej tubylców. Islam był odpowiednim narzędziem 
do postawienia miejscowej ludności w opozycji do Holendrów, będących wszakże 
wyznawcami innej religii. 

SUMMARY

ISLAM AND THE BEGINNINGS OF INDEPENDENCE MOVEMENTS 
IN INDONESIA

The article presents beginnings of  the independence movements in Indonesia. The paper 
focuses on conditions (mainly economic) which led to radical anti-colonial attitudes. Scat-
tered populations of  the Archipelago lived in signifi cant isolation without any ideas of  
common identity. That is why dissatisfaction with colonial rule was not enough to take up 
independence struggles. The main binder or tool to inspire Indonesian people was Islam. 
Educated elites used people’s anger and united them under the ideas of  Islam. There were 
some differences between Islamic scholars, however, the idea of  holy war was common for 
every Muslim.
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KAROLINA ZARYCHTA

ZARYS HISTORII MANGI

Wstęp

Życie w dzisiejszej Japonii wydaje się niezwykle ciekawe. Na pierwszy rzut oka wy-
gląda ono na spokojne oraz poukładane, a każdy dzień wprawia miliony miesz-
kańców tego kraju w rutynę. Jednak im dłużej człowiek zaczyna przyglądać się tej 
kulturze, tym więcej nabiera wątpliwości, co tak naprawdę kryje się pod stoicką 
maską Japończyka.

Pytanie o najlepsze azjatyckie potrawy przywodzi na myśl kuchnię tajwańską 
oraz popularne japońskie sushi. Jeśli wziąć pod uwagę rankingi najlepszych azjatyc-
kich fi lmów, to Akira Kurosawa wielokrotnie udowadniał, że nie ma sobie równych. 
Przeglądając albumy z nowoczesną architekturą Azji, nie sposób ominąć minimali-
stycznych form Tadao Ando. Wyczekując innowacyjnych technologii, świat kieruje 
swój wzrok na Kraj Kwitnącej Wiśni. Wszystkie wymienione wyżej dziedziny skła-
dają się na bardzo wyrafi nowaną i skomplikowaną kulturę Japonii, której wartości 
do połowy XX wieku wydawały się dla Europejczyka czymś obcym, niezrozumia-
łym. Zrozumienie mentalności Japończyka wydawałoby się nadal odległą rzeczy-
wistością, gdyby nie jeden znaczący moment w historii Japonii – powstanie mangi. 

Celem artykułu jest przedstawienie ciągłości kulturowej mangi w aspekcie japoń-
skiej sztuki obrazkowej. Ze względu na globalny rozwój mediów w ciągu ostatnich 
dekad można odnieść wrażenie, że szeroko spopularyzowany komiks japoński jest 
wytworem poprzedniego wieku. Choć manga swoją współczesną formę zawdzięcza 
silnym wpływom zachodnim, to była tworzona na przestrzeni wieków, w konkret-
nych czasach i okolicznościach. W każdym okresie swojego istnienia zmieniała swój 
kształt, formę oraz przeznaczenie.

Okres Nara

Historia japońskiej sztuki zaczyna się od okresu Nara (710–794 r. n.e.), w którym 
rozwinęło się malarstwo na zwojach znane jako emaki1. Zwoje, najpierw tworzone 

1 T.S. Sadao, Discovering the Arts of  Japan: A Historical Overview, New York 2003, s. 65–67.
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w Chinach, następnie przewiezione do Japonii, stanowiły długie wielometrowe pasy 
jedwabiu lub posklejanego papieru. W odpowiedni sposób nawijane na udekorowa-
ne wałki tworzyły obrazy wielokadrowe – powstawał perspektywiczny obraz, który 
dzisiaj możemy uzyskać dzięki obiektywowi aparatu. Emaki umożliwiały autorowi 
opowiadanie długich historii, posługując się nie słowami, ale obrazem, co pomogło 
w zrozumieniu fabuły przez osoby niepiśmienne2. Najsłynniejsze emaki autorstwa 
Murasaki Shikibu przedstawiają życie dworskie, a jego najważniejsze dzieło Genji 
Monogatari (Opowieść o księciu enji ) było niezwykle szczegółowo namalowane i uznane 
później za skarb narodowy3. Zwoje emaki były dostępne jedynie dla nielicznych, 
głównie dla arystokratów oraz kapłanów dworskich. Takahata Isao, znany twórca 
i producent anime, w swojej pracy wykazał, że między emaki a dzisiejszymi mangami 
istnieje wiele podobieństw4. Jego zdaniem zwoje stopniowo ukazują przepływ czasu 
oraz akcji, im dalej rozwija się papier, podobnie jak mangi, które fabułę dzielą na 
kadry i strony. 

Okres Edo

Sytuacja z dostępnością do sztuki diametralnie zmieniła się w XVIII wieku, kiedy 
Japonia weszła w okres Edo (1603–1868), nazywany złotym wiekiem karykatury5. 
Nową stolicą Japonii stało się Edo, które poza Osaką i Kioto było jednym z naj-
ważniejszych ośrodków handlowych. Japońskie społeczeństwo było podzielone na 
cztery klasy: wojowników (jap.  shi), chłopów (jap.  nō), rzemieślników (jap.  
kō) oraz kupców (jap.  shō)6. Inne grupy społeczne, takie jak kapłani czy medycy, 
nie były brane pod uwagę w tym podziale. Pomimo że władza skupiała się w rękach 
wojowników, najbogatszą klasą szybko stali się kupcy i rzemieślnicy. To właśnie ich 
pieniądze doprowadziły do wyodrębnienia kultury, w której sztuka, teatr oraz lite-
ratura były tworzone pod gusta tych dwóch klas. W tych okolicznościach pojawiły 
się pierwsze japońskie drzeworyty ukiyo-e ( ), które w wolnym tłumaczeniu 
oznaczają „obrazy przepływającego świata”7. Rozkwit ukiyo-e został spowodowa-
ny wynalezieniem kentō – specjalnych nacięć na rogach klocków drzeworytniczych, 
dzięki którym było możliwe wykonanie wielobarwnych ksylografi cznych8 obrazów 

2 P. Mason, History of  Japanese Art, New Jersey 1993, s. 97.
3 M. Ostrowska, Problemy rynku mangi w Polsce, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2013, nr 1 

(10), s. 70.
4 I. Takahata, 12th Century Animation, Tokio 1999.
5 P. Mason, History…, s. 235.
6 http://bleedingworld.wikidot.com/shinokosho [dostęp: 21.03.2015].
7 B. Koyama-Richard, Manga. 1000 lat historii, przeł. M. Domagalska, Warszawa 2008, s. 38.
8 Ksylografi a – ręczne przygotowanie formy do druku wypukłego za pomocą rytowania 

w drewnie.
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niewielkim kosztem. Rozpowszechnianie sztuki stało się łatwiejsze dzięki zwiększo-
nej produkcji jednego drzeworytu. Początkowo obrazy były czarno-białe, ale wraz 
z rozwojem techniki i zwiększonym zainteresowaniem zaczęto je ręcznie barwić. 
Ukiyo-e spełniały rozmaite funkcje, w tym marketingową. Stanowiły idealną reklamę 
dla sklepów z jedwabiem, restauracji oraz domów rzemiosł. Dawały również moż-
liwość stworzenia podobizn znanych osób, których ubrania, fryzury oraz styl życia 
wyznaczały tamtejsze trendy. 

Drzeworyty służyły także rozwojowi edukacji. Dzięki kolorowym encyklope-
diom dzieci były w stanie nauczyć się alfabetu oraz nazewnictwa związanego z co-
dziennym życiem. Powstały pierwsze pocztówki z najpiękniejszymi krajobrazami 
Japonii oraz liczne prześmiewcze karykatury9. Dzięki szybkiej produkcji znaczą-
co rozwinęła się sieć wydawnicza, która książki dzieliła odpowiednio na shomotsu 
– dzieła religijne i naukowe oraz sōshi – książki rozrywkowe10. 

Katsushika Hokusai

Początek ukiyo-e datuje się na rok 1781, ale najważniejsze dzieła powstały u schyłku 
okresu Edo w latach 1823–1829 i zostały wykonane przez Katsushikę Hokusaia, 
prekursora mangi. Autor znanego na całym świecie drzeworytu Wielka Fala w Kana-
gawie jako pierwszy użył terminu manga w znaczeniu, w jakim znamy go obecnie11. 
Choć na początku słowo to oznaczało dosłownie „niepowstrzymane obrazy”, to 
pod koniec XIX stulecia zaczęło być stosowane do określenia karykatury, a w XX 
wieku – komiksu. Do Japonii od końca XVIII wieku zaczęły napływać zachodnie 
wzorce sztuki, literatury oraz mody. Nie dziwi więc fakt, że pierwsze dzieła Hokusa-
ia są silnie inspirowane europejskim stylem rysowania. Cykl ilustracji Trzydzieści sześć 
widoków góry Fuji ukazał jego niezwykły talent do obserwacji i uwieczniania ruchu na 
obrazie. Najsłynniejszy z serii, dzieło Wielka Fala w Kanagawie został zbadany przez 
japońskich naukowców, którzy dowiedli, że artysta uchwycił położenie i kształt fali 
z dokładnością co do setnej sekundy, dając przy tym obraz równie precyzyjny jak 
wykonany współczesnym sprzętem12. Warto dodać, że jest to najczęściej reprodu-
kowany japoński obraz na świecie, wykorzystywany we współczesnej sztuce, mo-
dzie, fi lmie oraz wzornictwie przemysłowym.

9 Wiele z dzieł ukiyo-e znajduje się obecnie w Tokijskim Muzeum Narodowym. Wśród najcie-
kawszych należy wymienić twórczość Keisai Eisena, Ishikawy Toyomasy oraz Utagawy Yoshifuji, 
którzy w znaczny sposób przyczynili się do rozwoju drzeworytnictwa.

10 T.S. Sadao, Discovering the Arts…, s. 223.
11 B. Koyama-Richard, Manga. 1000 lat…, s. 72.
12 http://rsnr.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/02/23/rsnr.2007.0039 [dostęp: 

19.03.2015].
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W 1812 r. Hokusai wraz ze swoim uczniem Maki Bokusenem stworzył około 
300 ilustracji, które zostały złożone jako pierwszy z 15 tomów serii Manga13. Zbiór 
był przeznaczony dla uczniów artysty oraz wszystkich osób chętnych, by podjąć się 
nauki japońskiego rysunku, wykonywanego za pomocą piórka oraz tuszu. Katsushi-
ki Hokusai jest znaczącą postacią w dziedzinie ilustrowanych podręczników. Po jego 
śmierci wielu próbowało naśladować mistrza, jednak żadnemu z nich nie udało się 
stworzyć tak precyzyjnego zbioru. Niezwykła dokładność Hokusaia zainspirowała 
wielu Europejskich impresjonistów, ruch art nouveau oraz sztukę współczesną14.

Termin mangi wprowadzony przez Hokusaia wyszedł z użycia pod koniec XIX 
wieku. Dla karykatur i innych humorystycznych ilustracji zaczęto używać takich 
określeń, jak giga, tobae lub ponchie15.

Przedwojenny okres Meiji

Dopiero w połowie XIX wieku stosunki dyplomatyczne Japonii z krajami Zacho-
du zaczęły się poprawiać. Na efekty współpracy trzeba było czekać ponad pięć 
dekad, choć Japończycy do dnia dzisiejszego pozostają zamkniętym i nieufnym 
narodem. W Japonii nastał okres Meiji (1868–1912) i pierwszą znaczącą przemianą 
było przechrzczenie stolicy Edo na Tokio, obalenie szogunatu i podjęcie współ-
pracy z cudzoziemcami. Obraz Japonii zaczął się przekształcać, powstała funkcjo-
nująca do tej pory nowa waluta – jen. Zamożne rodziny zaczęły wysyłać dzieci na 
zagraniczne stypendia, ucząc ich zachodniego stylu życia. Unowocześniano ulice, 
budynki oraz środki transportu, a stolica państwa przestała być inspiracją dla arty-
stów ukiyo-e.

Japońscy artyści skierowali swe zainteresowanie w stronę rozwijającej się prasy. 
W 1861 r. powstała pierwsza prawdziwa japońska gazeta „Nagasaki Shipping List 
and Advisor”. Przez kolejne lata zaczęło wychodzić wiele tytułów, których główną 
rolą było nie tylko informowanie o bieżących wydarzeniach, ale również eduka-
cja i rozrywka. Drzeworyty japońskie były obecne w prasie dzięki stworzonemu 
w 1874 r. czasopismu „Shinbun Nishikie”, lecz szybki rozwój druku zastąpił ksy-
lografi ę na rzecz nowoczesnych technik. Powstały pierwsze karykatury krytykujące 
władzę, których silny wpływ na społeczeństwo doprowadził do powstania w 1877 r. 

13 F. Harris, Ukiyo-e: The Art of  the Japanese Print, Clarendon 2010, s. 48–50.
14 Na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu w 1867 r. prace Hokusaia zostały wystawione 

w japońskim pawilonie. Była to pierwsza prezentacja japońskiej kultury przed zachodnią masową 
publicznością, co poskutkowało spotęgowaniem Japonisme, czyli chęci posiadania kolekcji japoń-
skiej sztuki.

15 H. McCathy, A brief  history of  Manga, Lewes 2014, s. 12.
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satyrycznego tygodnika „Marumarun Chinbun”16. Ogromny sukces odniósł dzięki 
swoim krytycznym artykułom oraz karykaturalnym rysunkom.

Obecność Europejczyków przyczyniła się do rozwoju ważnej satyrycznej ga-
zety „The Japan Punch”, której założycielami byli dwaj pionierzy ilustracji – An-
glik Charles Wirgman oraz Francuz Georges Bigot17. Gazeta była przeznaczona 
dla cudzoziemców mieszkających w Jokohamie, jednak istniały również wydania 
tłumaczone na japoński. Rysunki tam zamieszczone zostały nazwane ponchie i na-
wiązywały do tytułu miesięcznika. Miały one istotny wpływ na japoński styl rysun-
ku przyszłej mangi. Ilustracje Wirgmana cechowały mocne rysy twarzy oraz duża 
głowa, co kontrastowało z japońską zasadą rysunku hikime kagihana ( ), 
mówiącą dosłownie o delikatnej „wąskiej kresce oczu, haczykowatym nosie”18. 
Georges Bigot stworzył zabawną serię ilustracji Cudzoziemcy przyzwyczajający się do 
japońskich obyczajów. Przedstawione na nich nietypowe sytuacje śmieszyły i Japończy-
ków, i obecnych tam obcokrajowców. Pomimo sporego sukcesu magazynu Bigot 
nie zarabiał znaczących sum na karykaturach, ponieważ uznawano je w Japonii za 
podrzędny gatunek sztuki.

Na początku XX wieku prawdziwy rozkwit przeżyły kartki pocztowe, które 
stały się nowym środkiem komunikacji. Najczęściej korzystali z nich młodzi ludzie 
i to oni wyczekiwali cotygodniowego dodatku do „Kokkei Shimbun”, w którym 
zamieszczano cykl kolorowych pocztówek wykonanych z kartonu. Stylistycznie 
kartki nawiązywały do epoki Edo, jednakże widać było nowe wpływy zachodniego 
komiksu.

Ogromny sukces „Kokkei Shimbun” przyciągnął uwagę trzydziestoletniego 
Kitazawy Rakutena, którego zainteresowania tradycyjnym japońskim malarstwem, 
dziennikarstwem oraz zachodnim komiksem doprowadziły do stworzenia własne-
go pisma „Tokyo Puck”. Rakuten, w młodości uczony przez mistrza ukiyo-e Inoue 
Shunzuia, dorastał w przekonaniu, że japoński rysunek karykaturalny ma szansę 
odnieść równie duży sukces jak na Zachodzie. To on powrócił do używania słowa 
manga, nie będąc jedynie artystą, ale też dziennikarzem. W swoich dziełach poruszał 
tematy polityki wewnętrznej i zagranicznej. W piśmie „Tokyo Puck” jako pierwszy 
wprowadził komiksy stworzone z sześciu kadrów, co okazało się sporym sukcesem 
wydawniczym. Tworzył polityczne karykatury i choć narażał się władzy, nie uległ 
presji. Rakuten trafnie ocenił, w jakiej sytuacji znajdowała się ówczesna Japonia, 
rozdarta między nowoczesną modą a tradycyjnymi wartościami. Jego prace wielo-
krotnie spotykały się z krytyką Europejczyków, którzy nie mogli zrozumieć, dlacze-
go Japonia na siłę stara się zamienić „kimono (…) na strój kelnerki z londyńskiej 

16 B. Koyama-Richard, Manga. 1000 lat…, s. 110.
17 http://www.baxleystamps.com/litho/meiji/wirgman_sb.shtml [dostęp: 19.03.2015].
18 http://www.balboaparkhistory.net/glimpses/tale-of-genji-evaluation.htm [dostęp: 20.03.2015].
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herbaciarni”19. Ostatecznie Kitazawa Rakuten został zapamiętany jako znakomity 
japoński malarz, a nie jako ilustrator nowoczesnej Japonii.

Okres Taisho

W okresie Taisho (1912–1926) narodził się ruch nowych przedstawicieli mangi, 
z Okamoto Ippei (1886–1948) na czele. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w To-
kio wraz z zaprzyjaźnionymi twórcami w 1915 r. najpierw założył grupę Tokijskie 
Stowarzyszenie Mangi (Tokyo Mangakai), aby po ośmiu latach dużego zainteresowa-
nia utworzyć Stowarzyszenie Mangi Japońskiej (Nihon Mangakai)20. W międzyczasie 
powstał nowy termin manga kisha, oznaczający mangowego dziennikarza, którego 
głównym zadaniem było przedstawianie politycznej rzeczywistości w uproszczo-
nych obrazach. W przeciwieństwie do Rakutena, Ippei tworzył rysunki prostsze, 
skierowane głównie do licealistów i młodych mężczyzn. Duża zmiana nastąpiła 
w 1925 r., gdy na prasę została nałożona ostra cenzura, o której stanowiła ustawa 
o utrzymaniu porządku publicznego21. Przyczyną ograniczeń były marksistowskie 
tendencje, których japońskie władze nie akceptowały. Liberalne poglądy artystów 
były odtąd surowo karane, a sami mangacy (  mangaka, japoński twórca 
mangi) zostali zmuszeni do rysowania poprawnie politycznych historii. W tym cza-
sie rozkwit przeżyły pierwsze wydawnictwa mangowe skierowane do dzieci i mło-
dzieży. Podzielono je na Yōnen Kurabu (Klub Maluchów), Shōnen Kurabu (shōnen ; 
chłopak) oraz Shōjo Kurabu (shōjo ; dziewczyna)22. Mangi dla dzieci były głównie 
dodatkami do czasopism kobiecych i zajmowały od dziesięciu do dwunastu stron. 
Drukowano je na grubszym papierze i służyły jako opowieści edukacyjne dla naj-
młodszych.

Pierwsze przygodowe mangi skierowane do męskiej młodzieży zaczęły pojawiać 
się na początku lat 20. XX wieku. Dużą popularnością cieszyła się seria Norakuro 
autorstwa Tagawy Suihō, przedstawiająca losy psa wcielonego do armii carskiej, ale 
największe poruszenie wywołała manga Schōchan no bōken (1923), w której pierwszy 
raz w historii japońskiego komiksu zostały zastosowane dymki dialogowe23. Schōchan 
stało się natchnieniem dla wielu nowych pokoleń mangaków, a jego podział i układ 

19 Cytat pochodzi z wydanego 27 lutego 1930 r. dziennika „Observer”. Chwaląc tradycyjne 
ryciny Rakutena, Anglicy byli bardzo krytyczni w stosunku do znacznych zmian kulturowych 
w Japonii.

20 H. McCathy, A brief  history…, s. 17.
21 The Peace Preservation Law 1925 (zmienione w 1928 r.) zakazywało wszelkich działań, któ-

re opowiadałyby się za zniesieniem własności prywatnej lub reżimu cesarskiego. Był to sposób 
na delegalizację partii komunistycznej oraz komunistycznej propagandy w Japonii.

22 B. Koyama-Richard, Manga. 1000 lat…, s. 122.
23 Ibidem, s. 133.
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stron miał zapoczątkować formę przyszłych komiksów. Rdzeń fabuły stanowiła po-
dróż głównego bohatera oraz towarzysza – często była to postać upersonifi kowa-
nego zwierzęcia. Przygodowe mangi dużą popularnością cieszyły się jeszcze przed 
rozpoczęciem II wojny światowej, dało się w nich zauważyć wprowadzanie nowych 
i oryginalnych stylów grafi cznych. Rysunki dalej tworzono za pomocą piórka i tu-
szu, a komiks bardzo często w całości kolorowano, przy czym we współczesnej 
mandze jest to rzadko spotykane. 

Okres Shōwa

Podczas II wojny światowej japońska manga przestała dostarczać rozrywki naj-
młodszym. Kolorowe podróże zastąpiono nacjonalistycznymi oraz patriotycznymi 
motywami walki z wrogiem. Manga miała służyć japońskiej propagandzie, w której 
zaczęto sięgać do korzeni japońskiej historii i jej najważniejszych wartości – kodek-
su bushidō. Samurajskie symbole miały podnieść morale wśród żołnierzy, dając im 
wiarę w zwycięstwo. Po wojnie komiks zaczął się odradzać. Pojawiły się pierwsze 
uznane twórczynie mang, w tym Hasegawa Machiko, autorka powstałego w 1946 r. 
Sazae San, którego sukces trwa do dziś w postaci wielu animowanych adaptacji24. Do 
1950 r. trwała okupacja Japonii przez siły amerykańskie, co powodowało unikanie 
tematów związanych z wojną w prasie i komiksie, a w szczególności tych dotyczą-
cych ataków atomowych na Hiroszimę i Nagasaki. Innymi zakazanymi motywami 
były opowieści historyczne, mogące bojowo nastawić Japończyków przeciw Ame-
rykanom, a także sportowe, w których pojawiały się takie sztuki walki, jak judo, ken-
do, karate czy inne podobne. W latach 50. na terenie całego kraju zaczęły powsta-
wać mangowe biblioteki kashi-hon manga25, w których japońska młodzież oraz dzieci 
mieli możliwość wypożyczania komiksów za drobne opłaty. Ich powstanie przy-
czyniło się do zainspirowania mangą wielu nowych twórców. Stworzono pierwsze 
mangowe historie w postaci felietonów, tzw. story manga. Science fi ction, samurajowie, 
roboty czy ninja nie były jedynymi tematami nowo powstałych mang. Po wojennej 
porażce Japonii młode pokolenia twórców poczuły się natchnione, aby tworzyć 
w nowej rzeczywistości. Pełni nadziei na lepsze życie zaczęli przyglądać się rozkwi-
tającemu rynkowi amerykańskich bohaterów, których liczne historie zaczęły spły-
wać do Kraju Kwitnącej Wiśni. Największym zainteresowaniem cieszyły się historie 
o przezwyciężaniu swoich słabości, odwadze i determinacji. Natchnieni ostatnimi 

24 http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-hasegawa-machiko-1533204.html 
[dostęp: 20.03.2015].

25 M.D. Foster, Pandemonium and Parade: Japanese Monsters and the Culture of  Yokai, London 2009, 
s. 279.



GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ  2015/7166

wydarzeniami Japończycy zaczęli tworzyć wydawnictwa nowej jakości. Liczba cza-
sopism mangowych zaczęła rosnąć, ale prawdziwa rewolucja miała dopiero nadejść. 

Tezuka Osamu

Świat dzisiejszej mangi prawdopodobnie nigdy nie byłby taki sam, gdyby nie twór-
czość Tezuki Osamu (1928–1989). Urodzony w Osace, za młodu bardzo nieśmiały 
i drobno zbudowany, był w szkole często prześladowany za swój wygląd. W dzie-
ciństwie większość czasu spędził w swoim domu, skutkiem tego okazała się duża 
nieufność w stosunku do rówieśników. Jego matka od najmłodszych lat wpajała mu 
miłość do książek, czytając synowi wiele mang. Najbardziej interesowała go anato-
mia, dlatego młody Osamu spędzał godziny na szkicowaniu owadów, wydając mie-
sięczne kieszonkowe na nowe komiksy oraz narzędzia do rysunku26. Pierwsze próby 
rysunkowe podjął w wieku dziewięciu lat, a dwa lata później stworzył swój pierw-
szy komiks. Ówczesne mangi nie były uznawane za książki, ale raczej traktowano 
je jako zamiennik zabawek i sprawiały młodzieży ogromną przyjemność. Dzięki 
temu zainteresowaniu Osamu udało się przezwyciężyć strach przed innymi dzieć-
mi, zapraszał ich do swojego domu, aby zaprezentować im ponad dwustutomową 
kolekcję mang. W 1945 r. Tezuka Osamu rozpoczął studia medyczne27, ale i pod-
czas nich nie porzucił tworzenia mang. Ponieważ medycyna pochłaniała większość 
dnia młodych studentów, Osamu zajmował się rysunkiem w czasie przeznaczonym 
na sen, tworząc jeden komiks za drugim28. Po uzyskaniu dyplomu zdecydował się 
zostać mangaką. Jego styl rysowania bardzo się zmienił, głównie dzięki wpływowi 
pierwszych fi lmów animowanych Walta Disneya. Amerykański producent i reżyser 
okazał się największą inspiracją do stworzenia międzynarodowego dzieła, mangi 
Astro Boy (1952–1968). Choć pierwsze opinie na temat tego komiksu były dość nie-
przychylne, to dzieci bardzo polubiły postać chłopca-robota, którego sukces trwa 
nieprzerwanie do dziś, czego dowodem jest wiele nowych adaptacji29. Podziw Osa-
mu dla Walta Disneya widać wyraźnie w głównym bohaterze, który zawsze miał 
widoczne dwa czarne kędziory włosów, niezależne od perspektywy, w jakiej znaj-
dowała się postać. Taki sam zabieg zastosował wcześniej Disney. Stworzona przez 
niego postać Myszki Miki miała parę uszu, które pod pewnymi kątami powinny 
się na siebie nakładać, ale tak się nie działo. Była to rysunkowa sztuczka, tak samo 

26 H. McCarthy, The Art of  Osamu Tezuka: God of  Manga, London 2013, s. 16.
27 H. McCathy, A brief  history…, s. 21.
28 B. Koyama-Richard, Manga. 1000 lat…, s. 148.
29 http://www.cartoonbrew.com/tv/fi rst-teaser-for-the-french-astro-boy-reboot-110615.html 

[dostęp: 22.03.2015].
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jak zastosowanie dużych nieproporcjonalnych par oczu z odbijającymi się w nich 
refl eksami. Były to pierwsze znane dziś światowej publice tzw. mangowe oczy.

Każde kolejne dzieło Osamu okazywało się wydawniczym sukcesem i stał się 
prekursorem mangi we wszystkich jej typach – od przygodowych shōnen po roman-
tyczne opowieści dla dziewczynek. W 1953 r. stworzył pierwszą prawdziwą shōjo 
mangę – Przygody Księżniczki, której popularność była tak duża, że doczekała się swo-
jej fi lmowej adaptacji zaledwie dwanaście lat po debiucie. Tytułowa księżniczka Szafi r 
była pierwszą bohaterką, która nie została przedstawiona jako spokojna córka lub 
przykładna matka. Jej usposobienie i ekspresyjny charakter porwały nie tylko płeć 
piękną, ale też całe rodziny przed telewizory. Rozwojowi japońskiej animacji i rysun-
ku przyglądały się również kraje Zachodu, które, jak później wyznał Osamu w swo-
ich zapiskach, nie mogły zrozumieć, dlaczego rysuje on twarze o dużych oczach 
i wyidealizowanych obliczach. Na początku nie przekonał ich do swojego stylu, jed-
nakże moda na japońskie mangi w Europie miała zapanować dopiero 20 lat później. 

Za najważniejsze dzieło swojego życia Tezuka Osamu uznał Hi-no tori (1967–
1988), opowieść o ognistym ptaku – feniksie. Manga była nasycona humanistyczny-
mi oraz duchowymi przekonaniami artysty, dlatego tę serię uważa się za kwintesen-
cję jego twórczości. Niedługo po śmierci Osamu, w 1994 r. na ekrany światowych 
kin wszedł fi lm Król Lew Studia Walta Disneya, którego niekwestionowany sukces 
zagwarantował mu dwie Nagrody Akademii Filmowej oraz dwudziestą pozycję na 
liście najlepiej zarabiających fi lmów. Wszystko to byłoby ogromnym triumfem ame-
rykańskiej animacji, gdyby nie fakt, że Król Lew jest plagiatem dzieła Kimba, Biały 
Lew (1950) autorstwa Tezuki Osamu30. Powstało wiele artykułów, petycji oraz skarg, 
ale Studio Walta Disneya ze sztabem najlepszych prawników uniemożliwiło skie-
rowanie sprawy na drogę sądową. Gdyby Tezuka Osamu żył dziesięć lat dłużej, 
mógłby zadać sobie pytanie – kto skorzystał więcej na wzajemnej inspiracji: on sam, 
którego japońska wersja Myszki Miki zrobiła z niego ojca chrzestnego mangi, czy 
Studio Walta Disneya, którego Król Lew wciąż pozostaje najlepszym fi lmem ani-
mowanym wszechczasów31.

Osamu do końca swoich dni pozostał człowiekiem skromnym i jego wartości 
nigdy nie sprowadzały się do zarabiania wielkich pieniędzy. Jeszcze za życia został 
nazwany bogiem mangi, ojcem japońskiego komiksu, ale czuł się z tymi tytułami nie-
zręcznie i prosił, aby tak o nim nie pisać. Przyszłym pokoleniom pokazał kierunek, 
w jakim może zmierzać współczesny komiks. W jego twórczości były poruszane te-
maty od science fi ction po dramaty dla dorosłych. O życiu artysty powstało wiele mang, 
książek oraz fi lmów animowanych. Przedstawiały one Tezukę Osamu jako bohatera 
narodowego, którego wpływ na japońską kulturę pozostaje niekwestionowany.

30 http://www.huffi ngtonpost.com/2015/01/27/lion-king-kimba_n_6272316.html [dostęp: 
21.03.2015].

31 Finansowo Króla Lwa przewyższyła produkcja Pixara – Toy Story 3 (2010). 
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Gekiga

Pod koniec lat 50. sytuacja w świecie mangi wydawała się dość skomplikowana. 
Tezuka Osamu osiągnął ogromny sukces dzięki Astro Boy, jednak niektórzy twórcy 
jego styl rysowania uważali za zbyt dziecinny, a opowieści oceniali jako niepoważne. 
Czterech mangaków: Satō Masaaki, Tatsumi Yoshihiro, Matsumoto Masahiko oraz 
Saitō Takao, którzy swoją karierę zaczęli od rysowania mang dla bibliotek, rozpo-
częło nurt dziś znany jako gekiga (obrazy dramatyczne)32. Realistyczne, zakorzenione 
w społeczeństwie obrazy, pełne przemocy i rozlewu krwi stały się głównym tema-
tem ich komiksów. Życie codzienne zostało przedstawione w szarych i smutnych 
barwach. Pierwsza kultowa manga tego stylu to Ninja bugeichō (1959–1962), opowia-
dająca o grupie wojowników ninja, która broni biednych chłopów przed ich okrut-
nym panem. Artyści zaczęli poruszać fundamentalne kwestie społeczne, do których 
można zaliczyć złe nastroje po porażce narodu japońskiego w II wojnie światowej. 
W latach 50. miał również miejsce baby-boom. Dzieci tego pokolenia miały później 
stać się najważniejszymi artystami mangi XX wieku. W Japonii pojawiły się pierwsze 
telewizory, a wraz z nimi fi lmy animowane, później znane jako anime33.

Mangowe miesięczniki powoli przestały wystarczać dzieciom czekającym na 
nowe przygody bohaterów. Duże wydawnictwa postanowiły 17 marca 1959 r. o wy-
daniu serii tygodników trafi ających do konkretnych odbiorców. I tak, w latach 60. 
zaczęły pojawiać się takie tytuły, jak „Shukan Shōnen Sunday”, „Shukan Shōnen 
Magazine” skierowane do chłopców oraz „Shukan Shōjo Friend” adresowane do 
młodych dziewcząt. Czasopisma te zrewolucjonizowały japoński rynek wydawni-
czy. Twórcy zaczęli w szalonym tempie rysować, aby co tydzień móc zaspokoić 
młodych odbiorców. Pojawiło się więcej rysowniczek, które w swoich mangach 
na wzór księżniczki Szafi r zmieniały wizerunek kobiety na bliższy rzeczywisto-
ści. Olimpiada w Tokio w 1964 r. spowodowała pojawienie się dużej ilości mang 
o tematyce sportowej, później jedną z najbardziej popularnych stanie się manga 
Kapitan Jastrząb (Captain Tsubasa 1981), opowiadająca historię tytułowego kapitana 
drużyny piłkarskiej.

Współczesna manga

Pełnia rozkwitu współczesnej mangi przypada na początek lat 70. ubiegłego wieku, 
kiedy to nowe pokolenie wychowane na pracach Tezuki Osamu zaczęło tworzyć 

32 B. Koyama-Richard, Manga. 1000 lat…, s. 154.
33 W Japonii tym słowem określa się wszystkie fi lmy animowane. Kraje poza Azją używają 

terminu wyłącznie w znaczeniu fi lm animowany wyprodukowany w Japonii.
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własne mangi. Trzy najważniejsze wydawnictwa: Kōdansha, Shueisha oraz Sho-
gakukan zaczęły odgrywać główną rolę wśród komiksowego biznesu34. Lata 90. 
to złota dekada mangi, sprzedaż mang przyniosła najwyższe zyski, pokazując, jak 
ważnym segmentem japońskiej gospodarki stała się rodzima sztuka. Dodatkowo 
niezwykłą popularnością na Zachodzie zaczęły się cieszyć japońskie anime, które 
stopniowo pojawiły się na antenach europejskich telewizorów w połowie lat 80., 
a w Polsce na początku lat 90. Powstanie mangi ułatwiło Europejczykom zrozumie-
nie mentalności oraz wartości narodu japońskiego. Cechująca Japończyków nieby-
wała wytrwałość w dążeniu do celu nie przestaje zadziwiać.

W dzisiejszych czasach sztuka komiksu stanowi ważny element w kulturze Ja-
ponii, a co najważniejsze, nie używa się tam przestarzałego terminu manga, uwa-
żając go za przedwojenny archaizm. Dużo częściej stosowane są takie określenia, 
jak komikku ( ) bądź komikkusu ( ), będący fonetycznym od-
powiednikiem angielskiego słowa comics35. Choć nie każdy czyta je regularnie, to 
każdy miał z nimi styczność w dzieciństwie, a dostępność do książek jest ogromna. 
Mangi są wszędzie – w komunikacji miejskiej, na stacjach metra, w restauracjach, 
a nawet u dentysty. Niektóre są darmowe, za niektóre uiszcza się opłatę godzino-
wą. Wielopoziomowe księgarnie przeznaczone jedynie dla mang mają tak ogromny 
asortyment książek, że ludzie potrafi ą zniknąć między półkami na całe godziny. Co 
więc mieści się w tak szerokiej ofercie? Dosłownie wszystko.

Specjalne miejsce wśród najmodniejszych tematów poruszanych przez Japończy-
ków w swoich rysunkach mają historie przygodowe dla nastolatków. Jest to najszer-
sza i najbardziej wpływowa kategoria, a szczególną wagę przypisuje się motywom 
związanym ze sportem. Wielu młodych Japończyków inspirowanych mangami zo-
stało sportowcami, a najlepszym tego przykładem jest olimpijczyk Kōhei Uchimura 
– złoty medalista londyńskiej olimpiady w 2012 r. Utalentowany atleta ze względu 
na ogromne zainteresowanie japońskimi komiksami dostał propozycję zagrania sa-
mego siebie w jednej z jego ulubionych anime, Yu-Gi-Oh36.

Największą popularnością na świecie cieszą się takie mangi, jak One Piece, Attack 
on Titan oraz Death Note, ale w kraju, w którym rynek komiksowy jest ogromny, 
a naród szybko się nudzi, wydawnictwa prześcigają się w dostarczaniu nowych wy-
myślnych fabuł. W 2003 r. wydano serię Yakitake! Ja-Pan, która przedstawia historię 
młodego chłopca marzącego o wypieczeniu najlepszego chleba w Japonii37. Manga 
osiągnęła znaczny sukces, choć Europejczyk nie jest w stanie do końca zrozumieć 

34 http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/
article/43551-the-top-seven-japanese-publishing-companies-from-pw-s-global-ranking-2009.
html [dostęp: 23.03.2015].

35 H. McCathy, A brief  history…, s. 4.
36 http://www.animenewsnetwork.com/news/2012-09-02/yu-gi-oh-to-animate-gold-winning-

gymnast-kohei-uchimura [dostęp: 22.03.2015].
37 B. Koyama-Richard, Manga. 1000 lat…, s. 170.
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dlaczego. Jaki wpływ na tworzone komiksy ma zachodnia kultura? Przykładem 
mogą być historyczne książki autorstwa Ichikawy Nori z 2005 r., opowiadające 
o życiu Beethovena, Marii Antoniny oraz Fryderyka Chopina, które przyciągają rze-
szę Japońskich czytelników zafascynowanych europejską kulturą. Ponadto tematy-
ka mang skupia się na prawie wszystkich możliwych profesjach, takich jak lekarze, 
górnicy, archeolodzy czy muzycy. Świat samurajów, alchemików oraz ninja to nadal 
najlepsze tematy dla dojrzewającej młodzieży. Wartości, które zapewniają mangom 
sukces, są niezmienne od epoki Edo. Mowa tu o ganbarimashō, czyli dosłownie „ze 
wszystkich sił starajmy się osiągnąć cel”. Bohaterowie zawsze muszą pokonywać 
swoje słabości, pozostać wierni swoim zasadom oraz zwyciężać wrogów. Serie, takie 
jak Fullmetal Alchemist, Lone wolf  & Cub czy Naruto, skupiają się głównie na zasadzie 
ganbarimashō i przyciągają miliony fanów z całego świata, śledzących co tydzień ko-
lejne losy bohaterów w japońskich tygodnikach.

Pomimo ogromnego sukcesu mangi w kraju i zagranicą Japonia, wchodząc 
w XXI wiek, musiała zmierzyć się z epoką cyfryzacji. Głównym zmartwieniem było 
piractwo, a problem ten nie jest rozwiązany po dziś dzień. Rząd stara się wpro-
wadzić restrykcyjne prawo, którego celem miałoby być ograniczenie dystrybucji 
nielegalnych treści. Niestety, większość portali internetowych zajmujących się ska-
nowaniem, tłumaczeniem i upublicznianiem mang znajduje się w Chinach, gdzie ja-
pońskie prawo nie obowiązuje. Chociaż istnieją aplikacje mobilne ułatwiające prze-
glądanie treści komiksowych za niską cenę, takie jak Crunchyroll, to ich popularność 
jest mała w porównaniu do darmowych serwisów38.

Według wydanego w 2006 r. raportu dotyczącego stanu rynku mangi w Japonii 
obroty w handlu książkami spadły o 2,7%, a czasopismami o 5,9%39. Wydawcy za-
robili łącznie 502,3 mld jenów, co w przeliczeniu daje nieco ponad 16 mld złotych. 
Dla porównania w tym samym roku w Ameryce rynek komiksowy wart jest nieco 
ponad 4 mld złotych40. Warto nadmienić, że nie zostały podane liczby dotyczące zy-
sków anime (w przypadku amerykańskiego rynku mowa o serialach animowanych), 
gier komputerowych, gadżetów czy muzyki, które działają na licencjach. Podane 
w 2014 r. szczątkowe dane na temat wyników fi nansowych mangowego rynku mó-
wią o wzroście procentowym w stosunku do lat poprzednich, co daje nadzieję na 
dalszy rozwój tego segmentu.

38 http://www.crunchyroll.com/anime-news/2014/07/28/japanese-government-to-start-anti-
animemanga-piracy-operation-next-month [dostęp: 22.03.2015].

39 http://facweb.cdm.depaul.edu/noriko/JapanTrip08/JETRO-market_info_manga.pdf  [do-
step: 22.03.2015].

40 http://www.comichron.com/yearlycomicssales.html [dostęp: 23.03.2015].
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Manga w Polsce

Najstarsze polskie wydawnictwo mangowe J.P.Fanstastica, założone przez Shina 
Yasudę w 1996 r. było pierwszym, które wprowadziło spolszczone wersje popu-
larnych japońskich książek. Najpierw pojawiła się trzytomowa seria Aż do nieba, ale 
niedługo potem została przetłumaczona legendarna Czarodziejka z Księżyca, czytana 
przez całe pokolenie dziewczynek urodzonych w latach 90. Choć manga w Polsce 
obecna jest już od 19 lat, to pierwszy kontakt z japońską kulturą telewizyjną przypa-
da na lata 80., kiedy to Telewizja Polska emitowała Muminki oraz Pszczółkę Maję, ale 
nikt wówczas nie był świadomy, że ogląda azjatyckie anime. Pierwsze skoncentrowa-
ne na nastolatkach seriale zaczęła wyświetlać telewizja Polonia 1, na której można 
było oglądać m.in. Yattamana, Generała Daimosa oraz wcześniej wspomnianego Ka-
pitana Jastrzębia. 

W 1997 r. Polsat rozpoczął emitowanie Czarodziejki z Księżyca i był to moment 
przełomowy dla świadomości młodych Polaków, którzy zaczęli powoli dostrzegać 
różnice między zachodnimi a japońskimi produkcjami. Pod koniec lat 90. powstało 
czasopismo „Kawaii”, które jako pierwsze w pełni zostało poświęcone tematyce 
mangi i anime. Stacja telewizyjna RTL7 w 1999 r. rozpoczęła emitowanie najsłyn-
niejszego w Polsce anime – Dragon Ball. Serial ten odniósł fenomenalny sukces nie 
tylko w Europie, ale i w Ameryce, gdzie powstało kilka jego fi lmowych adaptacji. 
W szkołach podstawowych zaczęło się szaleństwo, dzieci kupowały chrupki, w któ-
rych można było znaleźć żetony i karty z wizerunkiem ulubionych postaci Dragon 
Ball. J.P.Fantastica z sukcesem zaczęło publikować tomy Dragon Ball w polskim tłu-
maczeniu, a ich sukces przerósł Czarodziejkę z Księżyca. 

Rok po wielkim debiucie w Polsacie zostało wyemitowane kolejne popularne 
anime: Pokemon. To nie tylko serial animowany, ale i seria fi lmów, książek, gier wideo 
oraz karty do gry, których wartość na aukcjach internetowych sięgała tysięcy dola-
rów. W rankingach światowych The Pokemon Company zajmuje drugie miejsce na świe-
cie w kategorii najlepiej sprzedających się cykli gier komputerowych, a warto pod-
kreślić, że pierwsza pozycja przypada również japońskiej produkcji – Mario Bros41.

Szybki rozwój Internetu spowodował szerszy dostęp do oryginalnych japoń-
skich portali z anime. W telewizji i prasie zainteresowanie japońskimi produkcjami 
zmalało, ale mimo to powstają nowe wydawnictwa, takie jak Waneko czy Hanami, 
sukcesywnie zwiększające liczbę japońskich tytułów na polskim rynku. Fani kilka 
razy do roku na terenie całej Polski organizują konwenty poświęcone mandze i ani-
me, na których dzielą się wspólnymi zainteresowaniami.

41 http://www.gamespot.com/articles/uk-paper-names-top-game-franchises/1100-6164012/ 
[dostęp: 23.03.2015].
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Podsumowanie

Analizując temat mangi, nie sposób nie dostrzec, jak głębokie cechy japońskiej kul-
tury ona w sobie zawiera. Manga, kształtowana przez ponad tysiącletnią historię 
sztuki, stopniowo zaczęła nabierać nowych kształtów i znaczeń. Dzięki otwarciu 
swoich granic na nowe, europejskie wpływy na przestrzeni dekad stała się podstawą 
japońskiej kultury oraz wizytówką tego niezwykłego kraju. Paradoksalnie, kraje Za-
chodu wybrały słowo manga na określenie japońskiej sztuki komiksowej, mimo że 
wyszło ono z powszechnego użycia. Historycznie manga oznacza rysunek prosty, 
humorystyczny, nawiązujący do przedwojennych karykatur oraz satyr społecznych, 
ale w wyniku ewolucji termin ten stał się symbolem popularnego nurtu, którego sła-
wa wykroczyła daleko poza granice kraju. Styl rysowania mangi stał się inspiracją dla 
artystów na całym świecie, wykorzystujących motywy azjatyckiego komiksu w wielu 
dziedzinach sztuki. Ponad tysiąc lat japońskiego rysunku wywarło ogromny wpływ 
na obecny obraz Japonii, a obcokrajowcy chcący odkryć sekrety tego zamkniętego, 
ale bardzo utalentowanego narodu powinni najpierw poświęcić czas na przestudio-
wanie jego historii. Treść mangi, często podyktowana sytuacją społeczno-politycz-
ną, najmocniej ewoluowała przez ostatnie dwa wieki. Największy wpływ na rozwój 
tej sztuki miała kultura Zachodu, ale też poważne zmiany polityczne w kraju pod 
koniec XIX wieku. Współczesny komiks nie byłby taki sam, gdyby nie powojenna 
twórczość Tezuki Osamu. Jego otwarty umysł wskazał nowy kierunek kolejnym 
pokoleniom, które w przyszłości miały stworzyć charakterystyczny symbol nowo-
czesnej Japonii, jakim jest manga. Obecnie jest to jeden z lepiej prosperujących seg-
mentów japońskiej gospodarki, a książki przynoszą krajowi nie tylko pieniądze, ale 
i duże zainteresowanie świata. To kolejny paradoks, ponieważ naród japoński jest 
znany z powściągliwości oraz dystansu w stosunku do obcokrajowców. 

Jak wyglądałaby Japonia bez kolorowych billboardów przedstawiających zna-
ne postaci mang albo samoloty z wizerunkiem najpopularniejszego pokemona na 
świecie Pikachu? Kraj ten nie byłby z pewnością tak wyjątkowy, a jego sztuka stra-
ciłaby unikalny blask.

SUMMARY

BRIEF HISTORY OF MANGA

Speaking of  Japanese culture, always brings strong associations with bushido codex of  
samurai, sushi cuisine, blossoming trees of  cherry trees and historic clothing like kimo-
nos. Many more can be mentioned, although there is one, the most visible aspect of  their 
life – the presence of  manga. Manga (jap. ) nowadays well known around the globe 



is not so young as many of  us believe. The history of  the most famous comic books in 
the world started almost hundred years ago with fi rst Japanese traditional images known 
as emaki (jap. ) literally translated as picture scrolls. After many centuries, the period of  
Edo (1603–1868) revealed new type of  art: ukiyo-e (jap. ). New technique of  wood-
cut inspired many of  artists. One of  them, Katsushika Hokusai created The Great Wave off  
Kanagawa, famous of  being the most popular Japanese art of  all time. He, also as fi rst man in 
the world, introduced the term Manga, which means fl owing words. During years of  historic 
changes, new kind of  infl uence approached. Western foreigners started to discover sacred 
land of  Japan, inspiring them to change old-fashioned lifestyle. European artists set new 
standards in art, causing caricatures cartoons to appear in local press, inspiring young gen-
erations of  drawers. Post-war Japanese artist – Tezuka Osamu brought revolution to comic 
world, with fi rst manga comics such as: Astro Boy (1952), Kimba the White Lion (1950) and 
Pheonix (1967). Many artists, inspired by Osamu’s work, started creating their own manga. 
Walt Disney’s technology of  animations enabled to bring characters from Japanese comic 
books to move on screen. During 80’s fi rst anime, as Japanese animations were called, were 
broadcasted. Dragon Ball, Sailor Moon and Pokemon are only few titles that introduced world 
of  manga and anime to the wider audience. Nowadays, young people each year create new 
artworks inspired by Japanese style of  drawing. Nonetheless, manga and its long history, in 
large extent, popularized Japan among other countries.
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RECENZJE RECENZJE RECENZJE

Comparative Constitutional Law in Asia, 
red. R. Dixon, T. Ginsburg, Edward 
Edgar Publishing Limited, Northamp-
ton 2014, ss. 353

W zglobalizowanym świecie wiedza 
o narodach i państwach z bliższego oraz 
dalszego sąsiedztwa jest nieodzownym 
składnikiem kompleksowego i gruntow-
nego wykształcenia. Dla prawnika kon-
stytucjonalisty zasadniczym elementem 
pogłębiania dotychczas zdobytej wiedzy 
jest poszukiwanie nowych kierunków 
badawczych i nieustanne poszerzanie 
wiedzy o organizacji i zasadach funk-
cjonowania współczesnych państw oraz 
procesach ich ewolucji. 

Do końca XX wieku zainteresowa-
nie konstytucjonalistów zajmujących 
się badaniami porównawczymi było 
związane z atlantyckim kręgiem kultu-
rowym i prawnym. Szczególnie w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej przemiany 
ustrojowe zdominowały kierunki badań 
prawnoporównawczych, a problema-
tyka transformacji, ocena funkcjonują-
cych w Europie systemów ustrojowych 
pod kątem możliwości ich adaptacji 
na grunt polskiego prawa, wreszcie 
analiza przyjętych rozwiązań stanowią 
trzon badań polskich konstytucjonali-
stów po 1989 r. Jednocześnie w swych 
pracach wśród przywoływanych syste-
mów ustrojowych przedstawiciele tej 
gałęzi nauk prawnych sięgali zwykle 
do „klasycznych”, sprawdzonych mo-

deli zachodnioeuropejskich. Ponadto 
autorzy wiodących publikacji dotyczą-
cych ustrojów konstytucyjnych państw 
współczesnych przy wyborze państw 
uwzględnianych w opracowaniu kieru-
ją się dostępnością polskojęzycznych 
tłumaczeń ich konstytucji (aktów nor-
matywnych). W ich ocenie możliwość 
korzystania z polskich opracowań po-
święconych ustrojowi danego kraju 
stwarza realne warunki dla poszerzenia 
zakresu informacji na temat każdego 
z omawianych systemów ustrojowych, 
dokonywania zestawień, konfrontacji 
i porównań1. W moim przekonaniu takie 
podejście nie sprzyja jednak rozwojowi 
badań komparatystycznych w Polsce 
oraz wyklucza wzrost znaczenia polskiej 
nauki wśród międzynarodowych gre-
miów skupiających konstytucjonalistów.

Od początku XXI wieku, szczegól-
nie w Europie Zachodniej oraz w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki, można 
zaobserwować wzrastające zaintereso-
wanie „nieklasycznymi” kierunkami ba-
dawczymi, a w szczególności systemami 
konstytucyjnymi państw Azji, która jest 
nazywana rajem prawa porównawczego 
(comparative law paradise)2. Również pol-
scy badacze wydają się kierować swą 

1 S. Bożyk, M. Grzybowski, Wprowadzenie 
[w:] Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. 
S. Bożyk, M. Grzybowski, Białystok 2012, s. 8.

2 Law and Legal Institutions of  Asia: Traditions, 
Adaptations and Innovations, red. E. Ann Black, 
Gary F. Bell, Cambridge University Press, 
Cambridge 2011, s. 22.
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uwagę na Wschód3. Niemniej jednak, 
poza pojedynczymi publikacjami na ten 
temat, ustroje konstytucyjne państw naj-
większego kontynentu świata to nadal 
terra incognita dla większości, nie tylko 
polskich, konstytucjonalistów. Dlatego 
– w moim przekonaniu – tak istotne 
są wszelkie ukazujące się na rynku wy-
dawniczym publikacje, które przybliżają 
ten odległy kulturowo, instytucjonalnie 
i ideowo region świata.

Rosalind Dixon oraz Tom Gins-
burg stanęli na czele grupy naukowców 
mających uznany i znaczący dorobek 
z zakresu porównawczego prawa kon-
stytucyjnego i oddali w ręce czytelni-
ków zbiór artykułów poświęconych 
porządkom konstytucyjnym państw 
Azji (ze szczególnym uwzględnieniem 
systemów ustrojowych państw Azji Po-
łudniowo-Wschodniej). Recenzowana 
książka została podzielona na trzy czę-
ści poświęcone omówieniu następują-

3 Do postawienia takiej tezy, jak się wydaje, 
upoważniają zarówno pojawianie się tema-
tyki azjatyckiej na międzynarodowych kon-
ferencjach organizowanych w Polsce (zob. 
VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Systemy ochrony praw człowieka: europejski 
i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarun-
kowania kulturowe – bariery realizacyjne”, 
która odbyła się w Warszawie w dniach 13–15 
kwietnia 2015 r.), jak i cykliczne spotkania 
inicjowane przez polskie środowiska nauko-
we zajmujące się badaniami nad Wschodem 
(zob. np. Kongres Azjatycki organizowany 
przez Towarzystwo Azji i Pacyfi ku oraz Cen-
trum Badań Wschodnich, a także East Asia 
Meeting organizowane przez Zakład Azji 
Wschodniej – jednostkę Instytutu Studiów 
Międzynarodowych i Politologicznych Uni-
wersytetu Łódzkiego). 

cych zagadnień: modelowi konstytucji, 
jej zmianom oraz interpretacji, ustrojom 
konstytucyjnym i konstytucyjnym pra-
wom jednostki. Rozdział pierwszy za-
wiera cztery eseje, których autorzy bliżej 
przyjrzeli się następującym kwestiom: 
tworzeniu konstytucji, sądom konsty-
tucyjnym państw Azji Wschodniej, wła-
dzy sądowniczej i kontroli zgodności 
prawa z konstytucją. Drugi rozdział za-
wiera rozważania poświęcone relacjom 
władzy ustawodawczej i wykonawczej, 
azjatyckim państwom federacjom oraz 
stanom nadzwyczajnym. W rozdzia-
le trzecim zaprezentowano wybrane 
azjatyckie regulacje dotyczące wolności 
słowa i wyznania, prawa własności oraz 
zasady równości. 

Na podstawie zawartych w recen-
zowanej publikacji obserwacji badacze 
sformułowali tezy o charakterze ogól-
nym, ukazujące pewne tendencje prawa 
ustrojowego państw tej części Azji. Jak 
wskazują autorzy, mimo powszechnego 
podkreślania w doktrynie odrębności 
kultury prawnej i tradycji państw Azji 
oraz akcentowania tzw. wartości azja-
tyckich jako czynnika wpływającego 
na odmienność systemów prawnych 
tego regionu, porządki konstytucyjne 
oraz praktyka ustrojowa tych państw 
powielają wzorce (np. w zakresie ada-
ptowanych systemów rządów) i kierun-
ki rozwoju (wzrost znaczenia sądów 
konstytucyjnych, odwoływanie się do 
orzecznictwa i argumentacji europej-
skich sądów konstytucyjnych) charak-
terystyczne dla systemów prawnych 
kręgu euroatlantyckiego. Różnice doty-
czą natomiast katalogu wolności i praw 
jednostki poręczonych w ustawach za-
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sadniczych tego regionu. W tym zakre-
sie tzw. wartości azjatyckie w sposób 
oczywisty wpływają na powstawanie 
różnic w regulacjach azjatyckich i euro-
atlantyckich. Ponadto stwierdzono, że 
w praktyce ustrojowej badanych państw 
nie wykształciły się pewne kategorie 
czy struktury prawne charakterystyczne 
dla atlantyckiego kręgu cywilizacyjnego 
(dotyczy to m.in. elitaryzmu środowisk 
mających wpływ na tworzenie porząd-
ku konstytucyjnego, nikłego zaintereso-
wania kontestacją polityczną przyjętego 
ustroju, odmiennością w postrzeganiu 
świeckości czy neutralności światopo-
glądowej państwa).

Recenzowana praca zawiera mery-
toryczną i analityczną ocenę prawno-
porównawczą prezentowanych w niej 
zagadnień, która została przeprowadzo-
na z punktu widzenia konstytucjonalisty 
reprezentującego euroatlantycki krąg 
kulturowy i prawny, co czyni ją bardzo 
ciekawą. Wśród autorów nie znajdzie-
my badaczy związanych z azjatyckimi 
ośrodkami akademickimi (poza jednym 
– prof. V. V. Ramrajem afi liowanym 
przy National University of  Singapore). 
Zamieszczone w książce eseje wcześniej 
zostały zaprezentowane na międzyna-
rodowej konferencji w Hongkongu, 
co umożliwiło uzupełnienie ich treści 
o uwagi i komentarze przedstawicieli 
azjatyckich ośrodków naukowych bio-
rących w niej udział. Niemniej jednak 
przedstawione tezy badawcze należy 
traktować jak spojrzenie z zewnątrz. 
Analizy zostały przeprowadzone 
w oparciu o zachodnie kryteria i me-
todologie badań komparatystycznych. 
W konsekwencji punktem odniesienia 

pozostawały porządki prawne euro-
atlantyckiego kręgu kulturowego. 

Jak wskazują autorzy, celem publika-
cji miała być odpowiedź na następujące 
pytania: w jakim zakresie doświadcze-
nia azjatyckie (praktyka ustrojowa) są 
odmienne oraz w jakim stopniu ta od-
mienność może wpływać na dyskurs 
konstytucyjny prowadzony w innych 
częściach świata. Należy jednak pod-
kreślić, że choć z tytułu pracy wyni-
ka, że badaniem objęto obszar całego 
kontynentu, to w praktyce obszar ba-
dawczy nie jest tożsamy dla wszystkich 
podjętych zagadnień. Autorzy ograni-
czają się przy tym wyłącznie do demo-
kratycznych państw Azji Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej. Wybór ten 
może być zrozumiały np. przy oma-
wianiu działalności sądów konstytu-
cyjnych (nie wszystkie państwa Azji 
zdecydowały się powołać wyspecjali-
zowany organ zajmujący się kontrolą 
zgodności stanowionego prawa z kon-
stytucją) czy państw federacji. Jednak 
w innych przypadkach autorzy nie 
uzasadniają, dlaczego zdecydowali się 
zbadać sposób regulacji danego zagad-
nienia tylko w wybranych państwach 
Azji. Nie wyjaśniają też, dlaczego wy-
bór tych właśnie państw – odmien-
nych kulturowo, religijnie i o innych 
doświadczeniach historycznych – jest 
reprezentatywny dla omówienia tej 
kwestii jako mającej znaczenie dla 
wszystkich państw tego kontynentu, 
a w konsekwencji pozwala na sformu-
łowanie wniosków dotyczących całego 
regionu. Na przykład kwestia konsty-
tucyjnego poręczenia zasady równości 
została omówiona w odniesieniu do 
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ustaw zasadniczych Indii, Malezji i Ja-
ponii (K. O’Regan, M. Khosla, Equali-
ty in Asia, s. 277–315). W tym zakresie 
zarówno tytuł zbiorowej publikacji, jak 
i poszczególnych artykułów jest mylą-
cy dla czytelnika.

Autorzy nie uzasadniają także dobo-
ru omawianych w publikacji zagadnień, 
który – jak się wydaje – powinien od-
powiadać zakładanemu celowi opraco-
wania. W moim przekonaniu istnieją 
także inne, nieobjęte badaniem materie 
konstytucyjne, które dobitnie świad-
czą o odmienności nie tyle rozwiązań 
ustrojowych państw Azji Południowo-
-Wschodniej, ile praktyki ich stosowa-
nia. W tym kontekście na szczególną 
uwagę zasługuje zakres stosowania za-
sady przedstawicielstwa i sposób wy-
łaniania rządzącej klasy politycznej. 
W konsekwencji, w mojej ocenie, re-
cenzowany zbiór esejów nie stanowi 
kompleksowej analizy prawnoporów-
nawczej porządków konstytucyjnych 
badanych państw ani nie daje pełnego 
obrazu przedstawianych zagadnień, tj. 
obejmującego wszystkie odmienności 
występujące w regionie. W szczególno-
ści niedosyt pozostawia lektura artykułu 
poświęconego prawu własności w kon-
stytucjach Azji (T. Allen, The right to pro-
perty in Asia, s. 250–276). Autor omawia 
regulacje konstytucyjne i zakres porę-
czenia prawa własności przede wszyst-
kim przez ustrojodawcę indyjskiego, 
chińskiego i fi lipińskiego. Wspomina 
również o odpowiednich uregulowa-
niach zawartych w konstytucji Malezji, 
co powinno go doprowadzić do skon-

frontowania postanowień tej ustawy 
zasadniczej z konstytucją Singapuru4, 

4 Nie przesądzając w tym miejscu charak-
teru prawnego poszczególnych dokumentów 
tworzących konstytucję Republiki Singapuru, 
należy wskazać, że Singapur ma pisaną konsty-
tucję, którą tworzy kilka dokumentów praw-
nych: Konstytucja państwa Singapur z 1963 r. 
(the State Constitution 1963), Akt niepodle-
głości Republiki Singapuru z 1965 r. (the Re-
public of  Singapore Independence Act 1965), 
na podstawie którego porządek konstytucyjny 
Singapuru tworzą także niektóre postanowie-
nia Federalnej konstytucji Malezji (the Fede-
ral Constitution of  Malaysia) uchwalonej 22 
sierpnia 1957 r. Singapur powstał bowiem 
jako faktoria Brytyjskiej Kompanii Wschod-
nioindyjskiej w 1819 r., a następnie został 
przekształcony w kolonię brytyjską. Kolejny 
etap to przekształcanie Singapuru w zależne 
terytorium brytyjskiego imperium. W 1958 r. 
na mocy the Singapore (Constitution) Order 
in Council 1958 powołano najwyższy urząd 
tego państwa (Yang di-Pertuan Negara), pre-
miera oraz całkowicie wybieralne Zgromadze-
nie Legislacyjne składające się z 51 członków. 
W 1963 r. Singapur przystąpił do federacji Ma-
lezji (the Malaysia Agreement of  1963), a w jej 
ramach uzyskał status odrębnego państwa. 
Status ten został potwierdzony w dokumen-
cie the Constitution of  the State of  Singapore 
1963, który określał kompetencje organów 
ustawodawczych i wykonawczych. Natomiast 
kwestie związane z sądownictwem oraz katalog 
praw podstawowych regulowały postanowie-
nia Federalnej konstytucji Malezji. W 1965 r. 
uchwalono Akt niepodległości Republiki Sin-
gapuru, na podstawie którego utrzymano moc 
obowiązującą części postanowień Federalnej 
konstytucji Malezji (np. katalog praw pod-
stawowych z wyłączeniem prawa własności). 
Uchwalenie tego aktu umożliwiło wprowa-
dzenie poprawki do Federalnej konstytucji 
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która – choć wzorowana na konstytucji 
Malezji (a w części właściwie inkorpo-
rująca do porządku konstytucyjnego 
Singapuru regulacje zawarte w tym ak-
cie normatywnym) – nie zawiera porę-
czenia tego prawa jednostki. Ponadto 
interesujące w kontekście rozważań 
dotyczących reformy własnościowej 
gruntów (land reform) byłoby odwołanie 
się do sytuacji w Timorze Wschodnim, 
gdzie proces ten jest bardzo skompli-
kowany (ze względu na współistnie-
nie aktów prawa własności wydanych 
w różnych reżimach prawnych, tj. pod 
panowaniem portugalskim, indonezyj-
skim i po uzyskaniu niepodległości) 
i angażuje zainteresowanie mediów oraz 
społeczności międzynarodowej (rów-
nież w kontekście sporów tego państwa 
z Australią przed Międzynarodowym 
Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze). 
W książce problem ten został zasygna-
lizowany tylko w odniesieniu do wyda-
rzeń mających miejsce w Japonii, Korei 
Południowej, Indiach, na Tajwanie oraz 
Filipinach.

Omawiana publikacja – ze względu 
na sposób prezentowania treści – adre-
sowana jest do czytelnika posiadającego 

Malezji, na mocy której federacja zrezygnowa-
ła z władzy ustawodawczej i wykonawczej na 
terenie Singapuru. Akt niepodległości został 
uchwalony 22 grudnia 1965 r. i wszedł w ży-
cie z datą wsteczną, tj. od 9 sierpnia 1965 r. 
Tego samego dnia uchwalono również ustawę 
nowelizującą (The Constitution (Amendment) 
Act 1965) konstytucję (the State Constitution 
1963), której również nadano moc wsteczną. 
Szerzej na temat rozwoju i historii konstytu-
cji Singapuru zob. M. Ravinder Frost, Yu-Mei 
Balasingamchow, Singapore: A Biography, Singa-
pur 2012, s. 178–233, 382–424.

raczej szczegółową i ugruntowaną już 
wiedzę na temat ustrojów konstytucyj-
nych państw Azji Wschodniej, śledzą-
cego praktykę ustrojową tych państw 
i zainteresowanego szczegółowymi 
rozwiązaniami normatywnymi przyję-
tymi w tym regionie. Odbiorca, który 
chciałby potraktować tę książkę jako 
wprowadzenie w świat systemów kon-
stytucyjnych Azji, będzie zawiedziony, 
a zrozumienie prezentowanych treści 
bez znajomości podstawowych zagad-
nień z zakresu azjatyckiego prawa kon-
stytucyjnego i kultury prawnej tego 
regionu będzie bardzo trudne. Niemniej 
jednak recenzowana praca przybliża 
polskim komparatystom metodologię 
badań prawnoporównawczych stosowa-
ną przez konstytucjonalistów z innych 
części świata (głównie Australii i Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki). Nie-
pełne ujęcie prezentowanych zagadnień 
zachęca przy tym do kontynuowania 
badań we własnym zakresie i skon-
frontowania tez przedstawionych przez 
autorów Comparative Constitutional Law 
in Asia – w oparciu o przykłady kilku 
państw regionu – z regulacjami i prak-
tyką ich stosowania w innych państwach 
Azji Wschodniej. 

Anna Michalak
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Huang Lihai, Kto biega jeszcze szybciej niż 
błyskawica, przeł. Wu Lan, Wydawnic-
two Uniwersytetu Gdańskiego–Flower 
City Publishing House, Gdańsk–Kan-
ton 2015, ss. 222

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu 
Gdańskiego we współpracy z Flower 
City Publishing House ukazał się tom 
poezji chińskiego poety Huang Lihaia 
w przekładzie Wu Lan. 

Adam Zagajewski w słowie wpro-
wadzającym do wierszy poety podkre-
śla, że są one „niezwykle inspirującym 
połączeniem tradycji i nowoczesności”, 
zaś sam autor jest „poetą zupełnie no-
woczesnym”, który „z całą pewnością 
przyswoił sobie wiele elementów eu-
ropejskiego modernizmu, ale pozostał 
też wierny własnej tradycji”. Zain-
spirowany tą obserwacją pragnąłbym 
w kilku słowach ją poszerzyć, wskazując 
przede wszystkim na ogromną wartość 
pisarstwa Huang Lihaia dla polskiego 
czytelnika. Huang Lihai, będąc twórcą 
pozaeuropejskim, poprzez swoją poezję 
pokazuje, że bariery kulturowe są spra-
wą drugorzędną wobec świata wartości, 
staje się jednym z nas.

Nie można bowiem postrzegać 
wierszy Lihaia wyłącznie w kontekście 
wrażliwości azjatyckiej. Jego poezja po-
maga zrozumieć życie. Pomimo swej 
specyfi cznej subtelności, wynikającej 
z tradycji literatury chińskiej, radykal-
nie każe nam zmienić utarte schematy, 
spostrzeżenia i przyzwyczajenia. Czu-
łość, wrażliwość, delikatność i szczegó-
łowość, z jaką podmiot liryczny opisuje 
otaczający świat, skutkuje, paradoksal-

nie, wdarciem się w głąb ludzkiej świa-
domości i rzuceniem wyzwania nasze-
mu dotychczasowemu życiu. 

Podmiot liryczny wierszy Lihaia nie-
ustannie jest w drodze, w procesie stawa-
nia się kimś innym. Wyrusza w podróż 
po morzach i oceanach, nawet wówczas, 
a może przede wszystkim wówczas, gdy 
zatrzymuje się w konkretnym miejscu, 
by znaleźć ukojenie w jego obserwacji. 
W wierszu W drodze wyznaje: „Na trasie 
rejsu straciliśmy czystą wodę i żywność, 
/ tak jak szacunek i lęk we własnym ży-
ciu” (s. 27). Tak, wyruszając w drogę, 
musimy stracić wszystko, co do tej pory 
posiadaliśmy i wypłynąć w nieznane; 
przypomina to ewangeliczny wybór no-
wego życia. Nie wiemy jednak jak i po 
co. W sukurs przychodzi nam literatura. 
Poezja Lihaia podobnie jak wiatr roz-
wiewa „wszystkie ze spokojnych miejsc 
przeszłości”, jednocześnie uzmysławia-
jąc, że „Życie jest lżejsze niż mlecz” 
(Gwiaździste niebo, s. 129).

Zachęceni obietnicą odnalezienia 
prawdziwego szczęścia i ulgi w egzy-
stencjalnym doświadczeniu decydujemy 
się wyruszyć w niebezpieczną podróż. 
Nasz zapał jest jednak słomiany, zaraz 
potem pytamy: „Och, co jutro może być 
kolejnym źródłem utrzymania?” (W dro-
dze, s. 27). Wahamy się, czy podjęliśmy 
właściwą decyzję. Tymczasem nasze 
dotychczasowe obawy są nieistotne, zo-
stają unicestwione dzięki zrozumieniu 
ludzkiego losu. Nie sposób nie przywo-
łać w tym miejscu myśli Anthony’ego 
de Mello, człowieka, który również był 
pomostem między tradycją europejską 
a azjatycką, a który podkreślał: „W ży-
ciu nie ma takiej chwili, abyśmy nie mieli 
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wszystkiego, co potrzebne, aby czuć się 
szczęśliwymi. Pomyśl o tym przez mi-
nutę… Jeśli jesteś nieszczęśliwy, to dla-
tego, że cały czas myślisz raczej o tym, 
czego nie masz, zamiast koncentrować 
się na tym, co masz w danej chwili”1.

Wychodząc z bezpiecznych pozycji, 
stajemy się naprawdę wolni i zaczynamy 
rozumieć prawdę, zyskujemy ducho-
wość, która nie jest tylko racjonalnym 
wyborem, kalkulacją, pobożnością czy 
nawet wiarą. Jest czymś zdecydowanie 
więcej, jest sposobem życia, jedynym 
możliwym, jeżeli chcemy żyć w pełni. 
Jest wszystkim. Tak, w ulotnej chwi-
li jest wszystko, czego nam potrzeba 
– cała nasza nieśmiertelność, całe nasze 
istnienie, cała prawda o nas. Okazuje 
się, że niełatwo jest wkroczyć na tę dro-
gę, trudno jest zdecydować, zaryzyko-
wać, wciąż zwracamy się ku przeszłości. 
Wahamy się, zastanawiamy. Jednak już 
sama wątpliwość jest krokiem naprzód, 
już sama ciekawość jest krokiem do po-
znania. Tak naprawdę sam upływ czasu, 
sam fakt istnienia niejako wpycha nas 
w tryby podróży i odkrywania siebie. 
Wszak, jak pisze poeta, „nie ma nikogo, 
kto by żył w czasie bezkresnej wiosny” 
(Nikt nie wypuszcza ryb z powrotem do oce-
anu, s. 199). Życie zmienia nas poprzez 
doświadczenie, nawet gdy tego od niego 
nie oczekujemy i gdy tego nie chcemy, 
jak czytamy w wierszu Jesienne granice: 
„Doświadczyłeś dziwnych przygód 
człowieka przybyłego z obcych stron. / 
Kilkakrotnie zmieniałeś myśl o powro-
cie do domu. / Tam step jest piękny. / 

1 A. de Mello, Wezwanie do miłości, Kraków 
2009, s. 13, 14.

Nie ma zakątków, nie ma też granic. / 
W miłości, którą nosisz, jest za dużo 
wahań” (s. 59).

W ten oto przedziwny sposób, 
w odkrywaniu samego siebie przebu-
dzamy się, powstajemy do nowego ży-
cia. Uświadamiamy sobie prawdziwy 
cel. Czyż nie odnajdujemy tutaj ubogiej 
Itaki, która nas nie oszukała? Jakże bli-
sko Lihaiowi do Konstandinosa Ka-
wafi sa, a przecież pozornie tak bardzo 
daleko…

Naprawdę warto odrzucić wszystko, 
co nie pozwala nam zrozumieć, co nas 
ogranicza, co nas zamyka, co przerwało-
by naszą podróż do Itaki (podobnie jak 
kawafi sowski strach przed Lajstrygona-
mi, Cyklopami, okrutnym i gniewnym 
Posejdonem). Poeta wyznaje: „Odrzu-
ciłem hałas w ciemności, /odrzuciłem 
blask w jasności. /Postaram się jeszcze 
odrzucić wszystko inne, / aby być czyst-
szym” (Dar, s. 93). 

Jakże wymowne jest to, że Li-
hai bardzo często wyrusza w morze, 
w przestrzeń oceanu, chciałoby się rzec 
– w świat bez granic, którego jedynym 
odniesieniem jest cel. „Staram się mie-
rzyć dystans między księżycem a mo-
rzem, / lecz między nimi nie ma dystan-
su. / Fale morza uniosły się, rozpasane 
serce / wkomponowuje się w błękit 
nieba” (Rozpasane serce wkomponowuje się 
w błękit nieba, s. 29). 

Poezja Lihaia nie pozwala przejść 
wobec niej obojętnie, zmusza do stawia-
nia pytań, poszukiwań, lecz te pytania 
nie są źródłem udręki, nie kwestionu-
ją sensu istnienia. Wręcz przeciwnie, 
uświadomienie sobie swojej tymczaso-
wości, ulotności, a nawet nieistotności 



wobec całego stworzenia pozwala do-
strzec prawdziwą radość, właściwy cel, 
zyskać adekwatny stosunek do przemi-
jania. Obserwacja świata prowadzona 
przez chińskiego poetę wskazuje na to, 
co naprawdę ważne. 

„A dzisiaj siedzę na plaży i medytuję 
/ Ta czysta i prawdziwa chwila jakże jest 
krótka. / Wspomnienia są tylko łzami 
roślin” (Wspomnienia są tylko łzami roślin, 
s. 31). Kto z nas nie zna tej chwili ulot-
nej i wiecznej, w której morze przejmu-
je całe nasze jestestwo? Chociaż wiemy, 
że morze jest niespokojnym żywiołem, 
to jego medytacja uspokaja nas. I mimo 
tego, że nasze życie jest tylko chwilą, 
a wspomnienia rodzą się z zapominania, 
trwamy w nieskończoności, a nasze do-
świadczenie jest prawdziwe i pozostaje 
z nami na zawsze. „Życie jest krótkie 
jak błyskawica. / Jeszcze nie zdążyłem 
się zasmucić, / a życie ponagla mnie do 
biegu” (Kto biega jeszcze szybciej niż błyska-
wica, s. 109). 

Tak właśnie jest – żeby żyć, muszę 
umrzeć. Trzeba unicestwić siebie za-
smuconego, nieszczęśliwego, oddanego 
cierpieniu, wycofanego, poszukującego 
tylko tego, co znane, tylko tego, co bez-
pieczne, tylko tego, co sam uważam za 
istotne.

Pragnę także zwrócić uwagę na wy-
jątkowo udaną formę wydania tomu. 
Bardzo cieszy, że zdecydowano się na 
zamieszczenie wierszy w oryginale obok 
tłumaczenia polskiego. Niewątpliwym 
ubogaceniem artystycznym książki są 
zamieszczone w niej zdjęcia autorstwa 
Przemysława Rybińskiego, które wcho-
dzą w dialog z poezją, umożliwiając 
odnalezienie nieuchwytnych przecież 
imponderabiliów na styku słowa i ob-
razu. Jednocześnie zdjęcia, na których 
odzwierciedlone są w głównej mierze 
polskie (szerzej europejskie) krajobrazy, 
niejako umieszczają uniwersalne prze-
słanie i azjatycką proweniencję wierszy 
Huang Lihaia w konkretnym miejscu 
i czasie. Wydaje się, jakby także w ten 
sposób chciano zbudować most między 
Wschodem i Zachodem, wyławiając ze 
styku wrażliwości najcenniejsze skarby. 

Tom poezji Kto biega jeszcze szybciej 
niż błyskawica powinien trafi ć nie tylko 
do wszystkich miłośników poezji, lecz 
może przede wszystkim do tych, którzy 
swojej przygody z poezją jeszcze nie 
rozpoczęli. Jeżeli oczywiście chcą biegać 
jeszcze szybciej niż błyskawica. A nawet 
jeżeli nie chcą. 

Tomasz Snarski
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SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIA

Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowa „Co-habitations and power dy-
namics: Land, Exchange, Governan-
ce. Timor-Leste in context” została 
zorganizowana przez Instytut Nauk 
Społecznych Uniwersytetu w Lizbonie 
(Instituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa) oraz lizbońskie 
Muzeum Wschodu (Museu do Oriente) 
i stanowi podsumowanie prowadzo-
nych od 2010 r. badań na temat: „Co-
-habitations: dynamics of  power in 
Lautém (Timor-Leste)”. Choć główny 
nurt projektu stanowiły badania antro-
pologiczne i socjologiczne, to przyczy-
niły się one do wypracowania istotnych 
– także z punktu widzenia nauk praw-
nych – wniosków, dotyczących takich 
zagadnień, jak legitymacja władzy i pro-
blemy tworzenia struktur państwowych 
po 2002 r. (tj. po uchwaleniu Konsty-
tucji Timoru Wschodniego z dnia 22 
marca 2002 r.). Celem konferencji było 

1 Udział w konferencji został sfi nansowa-
ny ze środków Narodowego Centrum Nauki, 
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-
-2013/09/D/HS5/04458 w związku z realiza-
cją projektu „Znaczenie zasady dwuizbowości 
w praktyce ustrojowej demokracji parlamen-
tarnych Azji Południowo-Wschodniej”. 

wykazanie i przybliżenie złożoności 
procesów społecznych zachodzących 
obecnie w Timorze Wschodnim, a wy-
nikających z dynamiki zmian, jakie doty-
czą źródeł i autorytetu władzy, zarówno 
w kontekście regionalnym, jak i całego 
kraju. W szczególności organizatorzy 
konferencji chcieli uzyskać odpowiedź 
na pytanie, czy zmiany zachodzące 
w strukturze władzy można określić 
jako współuczestnictwo różnych grup 
społecznych w jej sprawowaniu, czy też 
jako rekonfi gurację (przekazywanie wła-
dzy nowym elitom politycznym). 

Konferencja została podzielona na 
trzy panele. Pierwszy z nich był po-
święcony zagadnieniom dotyczącym 
ziemi i terytorium. Referenci w swo-
ich wystąpieniach omawiali podejście 
ludności autochtonicznej do korzy-
stania z terytorium, które historycz-
nie zajmowała, a które obecnie sta-
nowi własność państwa, co wiąże się 
z ograniczeniami praw tej ludności do 
polowań, połowów etc. Podkreślono 
przede wszystkim problemy legislacyj-
ne związane z wprowadzeniem aktów 
normatywnych regulujących kwestie 
własności ziemi. Trudności te w du-
żym stopniu wynikają ze skompliko-

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Co-habitations and power 
dynamics: Land, Exchange, Governance. Timor-Leste in context” 

Lizbona, 19–24 stycznia 2015 r.1
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wanej historii Timoru Wschodniego 
i konieczności rozwiązania problemów 
prawnych wynikających z kolizji aktów 
własności wydanych w różnych reżi-
mach prawnych, które na przestrzeni 
ostatnich 40 lat obowiązywały na tere-
nie tego państwa (kolonia portugalska 
do 1975 r., okupacja indonezyjska do 
1999 r., administracja ONZ do 2002 r.). 
Uregulowaniu stosunków prawnych 
w tym zakresie nie sprzyja także struk-
tura społeczna Timoru Wschodniego, 
państwa, w którym w 2010 r. poziom 
analfabetyzmu wynosił ponad 50%, 
a więcej niż 70% populacji zamieszkuje 
tereny niezurbanizowane. 

Drugi panel został poświęco-
ny zachodzącym zmianom w społe-
czeństwie Timoru Wschodniego oraz 
wynikającym z tych procesów konfl ik-
tom. W pierwszej kolejności zwrócono 
uwagę na sprzyjające migracji do Unii 
Europejskiej prawo obywateli Timoru 
Wschodniego do uzyskania paszportu 
portugalskiego. Jak wynika z danych 
statystycznych, obecnie w Wielkiej Bry-
tanii przebywa ponad 12 tysięcy oby-
wateli tego państwa. Jest to emigracja 
zarobkowa, która w przeciwieństwie do 
tej obserwowanej w Polsce nie wiąże 
się z planami stałego pobytu w Euro-
pie, a raczej ma na celu – po zebraniu 
odpowiedniej ilości funduszy – powrót 
do ojczyzny, budowę domu i założenie 
działalności gospodarczej. Niemniej, 
napływ środków pieniężnych z Euro-
py ma istotny wpływ na zmianę stylu 
życia pozostały mieszkańców Timoru 
Wschodniego (np. zaprzestanie upra-
wy ziemi). Referenci zwracali też uwagę 
na problemy pojawiające się w związ-

ku z modernizacją społeczności tego 
państwa. Pojawiające się konfl ikty na 
linii mieszkańcy miast – mieszkańcy 
obszarów wiejskich, starsze – młodsze 
pokolenie, konserwatywni – postępowi 
członkowie wspólnot lokalnych nega-
tywnie wpływają na przezwyciężanie 
problemów, z jakimi boryka się Timor 
Wschodni (w szczególności są to: wal-
ka z ubóstwem, korzystanie z bogactw 
naturalnych kraju, budowa poczucia 
przynależności i tożsamości narodowej 
obywateli).

Trzeci panel konferencji dotyczył 
budowy nowoczesnej administracji 
państwowej w Timorze Wschodnim 
i problemów władzy publicznej związa-
nych z tym procesem. Poprzednie sesje 
unaoczniły uczestnikom konferencji, że 
procesy społeczne zachodzące w Timo-
rze Wschodnim pociągają za sobą ko-
nieczność radzenia sobie przez władze 
publiczne z napięciami wynikającymi ze 
współistnienia różnych i często sprzecz-
nych modeli organizacji społecznej. No-
woczesne państwo, oparte na zasadach 
demokratycznych w praktyce dostrze-
gło w różnych sytuacjach wartość „tra-
dycyjnych” władz – zarówno w spra-
wach politycznych (uchwalenie podstaw 
prawnych2 dla działania autochtonicz-
nych przywódców lokalnej społeczno-
ści w suku i aldeia)3, jak i sądowych (wła-

2 Decree law 3/2009: Community Leader-
ships and Their Election (http://www.pnds.gov.
tl/website/decree-law/ [dostęp: 22.01.2015].

3 Timor Wschodni podzielony jest na 13 
okręgów (district), które są podzielone na 65 
powiatów (subdistrict) oraz podlegające im 442 
wsie (suku). Suku tworzą przysiółki (aldeias). 
Każde suku jest prowadzone przez wodza 
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dze umożliwiły rozwiązywanie sporów 
lokalnych na podstawie tzw. taru bandu4). 
Nie można jednak uznać tych działań za 
zaplanowane i wynikające z polityki rzą-
du, zmierzające do centralizacji władzy 
publicznej. Raczej stanowią one uznanie 
istniejącego status quo. 

Referentami konferencji byli uzna-
ni uczeni z całego świata, badacze od 
lat zajmujący się tematyką Timoru 
Wschodniego, reprezentujący takie na-
uki społeczne, jak: antropologia (prof. 

wioski, który za pełnienie swych obowiąz-
ków otrzymuje wynagrodzenie. Rola wodzów 
jest przy tym szeroko defi niowana i w skład 
jego kompetencji wchodzą zarówno działa-
nia związane z utrzymaniem infrastruktury 
społecznej, tj. dróg i studni, jak i promowanie 
pokoju i harmonii społecznej oraz działalność 
związana z ochroną środowiska. Stoją oni na 
czele rady suku, złożonej z szefów przysiół-
ków, skarbnika oraz przedstawicieli kobiet, 
młodzieży i starszych. Zob. szerzej: National 
Program for Village Development (PNDS), Timor-
-Leste, Program briefi ng, March 2013, http://
aid.dfat.gov.au/countries/eastasia/timor-le-
ste/Documents/pnds-briefing-march%20
2013.pdf  [dostęp: 22.01.2015].

4 Zob. szerzej: The Asia Foundation, Tara 
Bandu: Its Role and Use in Community Confl ict 
Prevention in Timor-Leste, czerwiec 2013, http://
asiafoundation.org/publications/pdf/1243 
[dostęp: 27.01.2014].

Andrew McWilliam z National Univer-
sity of  Australia, prof. David B. Hicks 
ze Stony Brook University, dr Susanna 
Rodemeier z University of  Heidelberg, 
dr Kelly Silva z University of  Brasil), 
socjologia (dr Damian Grenfell z RMIT 
University), politologia (prof. Micheal 
Leach z Swinburne University of  Tech-
nology, dr Douglas Kammen z National 
University of  Singapore).

Pozostaje mieć nadzieję, że pro-
blematyka przemian ustrojowych 
związanych z budową nowoczesnego 
społeczeństwa i państwa w Timorze 
Wschodnim zainteresuje także polskich 
badaczy, a w szczególności prawników 
konstytucjonalistów. Choć nie mamy 
związków politycznych z tym państwem 
i jawi się ono jako odległe w każdym 
tego słowa znaczeniu, to stanowi nie-
zwykle ciekawy i aktualny przykład pro-
cesu tworzenia niepodległego państwa, 
urzeczywistniającego w XXI wieku pra-
wo narodów do samostanowienia5.

Anna Michalak

5 Art. 1 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych, otwartego do 
podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 
1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).

Chiński Nowy Rok – Rok Kozy – na Uniwersytecie Gdańskim 
Gdańsk, 24 lutego 2015 r.

Dnia 24 lutego 2015 r. w auli Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego odbyły się obchody Chiń-

skiego Nowego Roku, podczas których 
wszyscy miłośnicy Azji Wschodniej 
przywitali uroczyście Rok Kozy. 



Zebranych licznie gości w imieniu 
organizatorów przywitali: prof. Wu Lan, 
kierownik Pracowni Sinologii UG oraz 
prof. Kamil Zeidler, dyrektor Centrum 
Studiów Azji Wschodniej UG. Następ-
nie prof. Józef  A. Włodarski, prorektor 
ds. studenckich UG, wygłosił uroczyste 
przemówienie. Głos zabrała również 
Liu Yuanyuan, konsul generalna Chiń-
skiej Republiki Ludowej w Gdańsku. 
Korzystając ze sposobności, przepro-
wadziła konkurs poświęcony tematyce 
obchodów Roku Kozy. 

W ramach świętowania Chińskiego 
Nowego Roku działo się wiele. Członko-
wie Międzywydziałowego Koła Nauko-
wego Studiów Azji Wschodniej wykonali 
tradycyjny taniec smoka, a uczniowie IX 
Liceum Ogólnokształcącego w Gdań-
sku przygotowali pokaz strojów ludo-
wych. Zebrani goście dowiedzieli się, 
co ich czeka w Roku Kozy, wróżąc so-
bie z chińskich ciasteczek. Nie zabrakło 
również muzyki, już na początku studen-
ci wykonali piosenki Wo he Ni i Duibuqi, 
wo de Zhongwen bu hao. Atrakcją dla zgro-
madzonych gości był też pokaz tradycyj-
nej chińskiej kaligrafi i. Część uczestni-
ków otrzymała na pamiątkę swoje imię 
wykaligrafowane chińskimi znakami. 
Stałym punktem programu był konkurs 
wiedzy o Chinach „Quiz Konfucjusza”, 
przeprowadzony przez mgr. Dominika 

Aziewicza z Wydziału Ekonomicznego 
UG. Na zwycięzców czekały nagrody. 
Spotkanie zwieńczyła promocja książki 
Edwarda Kajdańskiego pt. Polacy na Dale-
kim Wschodzie. Inżynier Kazimierz Grochow-
ski, Czyngis-chan i złoto barona Ungerna oraz 
pokaz tradycyjnego wushu przygotowa-
ny przez studentów sinologii pod opieką 
dr. Krzysztofa Brzozowskiego z Wydzia-
łu Chemii UG. Ostatnia część obcho-
dów Chińskiego Nowego Roku odbyła 
się w kuluarach, gdzie goście mieli okazję 
posmakować tradycyjnych chińskich po-
traw przygotowanych przez restaurację 
Yang Guang w Gdańsku.

Obchody Chińskiego Nowego Roku 
– Roku Kozy cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem, bowiem zgromadziły 
przeszło dwustu uczestników. Zostały 
zorganizowane przez Pracownię Sinolo-
gii UG, Centrum Studiów Azji Wschod-
niej UG, Międzywydziałowe Koło 
Naukowe Studiów Azji Wschodniej, Wy-
dział Prawa i Administracji UG, Instytut 
Konfucjusza UG oraz Szkołę Chińskich 
Sztuk Walki Shaolin Kung Fu. Wśród 
stałych mecenasów spotkania był CHI-
POLBROK – Chińsko-Polskie Towarzy-
stwo Okrętowe S.A. z siedzibą w Gdyni, 
od wielu lat wspierający tę imprezę i inne 
zaprzyjaźnione podmioty. 

Magdalena Łągiewska
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Działalność Centrum Studiów Azji Wschodniej 
Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 r.

W okresie sprawozdawczym Centrum 
Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu 
Gdańskiego kierował dr hab. Kamil Zei-
dler, prof. UG, sekretariat prowadziła 
p. Ewelina Kuligowska, Radzie Nauko-
wej przewodniczyli prof. zw. dr hab. Ewa 
Oziewicz (przewodnicząca) oraz do 31 
października dr Marceli Burdelski (wice-
przewodniczący). W bieżącej działalno-
ści Centrum uczestniczyli – na zasadzie 
wolontariatu – liczni pracownicy i dok-
toranci Uniwersytetu Gdańskiego (w ra-
mach formuły stałej współpracy z Cen-
trum) oraz studenci, przede wszystkim 
w ramach działalności, utworzonego 
z końcem 2011 r., Międzywydziałowego 
Koła Naukowego Studiów Azji Wschod-
niej. Grono stałych współpracowników 
CSAW UG w 2014 r. poszerzyło się 
o następujące osoby: dr Damian Cyman 
(Wydział Prawa i Administracji UG), 
mgr Dominik Aziewicz (Wydział Eko-
nomiczny UG), mgr Maja Głuchowska 
(Wydział Prawa i Administracji UG), mgr 
Magdalena Łągiewska (Wydział Prawa 
i Administracji UG). Nadzór nad dzia-
łalnością Centrum sprawował prorektor 
UG ds. studenckich – dr hab. Józef  Arno 
Włodarski, prof. UG. 

Działalność CSAW UG była na 
bieżąco dokumentowana na stronach 
internetowych (http://csaw.ug.edu.pl), 
które są prowadzone w języku polskim 
oraz w ograniczonym zakresie w języku 
angielskim. Profi l CSAW UG na Face-
book-u był na bieżąco prowadzony, na 
zasadzie wolontariatu, przez p. Agatę 

Duniak (studentkę WPiA UG) z Mię-
dzywydziałowego Koła Naukowego 
Studiów Azji Wschodniej.

Działalność naukowa i wydawnicza

W 2014 r. Radę Naukową CSAW UG 
tworzyli: prof. zw. dr hab. Ewa Ozie-
wicz (przewodnicząca), prof. zw. dr hab. 
Waldemar Jan Dziak, prof. zw. dr hab. 
Edward Haliżak, prof. zw. dr hab. Je-
rzy Zajadło, dr hab. Marek Adam, prof. 
AWFiS, dr hab. Tadeusz Dmochowski, 
prof. UG, dr hab. Krzysztof  Gawlikow-
ski, prof. SWPS, dr hab. Sylwia Pangsy-
-Kania, prof. UG, dr hab. Jakub Po-
tulski, prof. UG, dr hab. Jan Rowiński, 
prof. UW, prof. dr Estera Czoj (Korea), 
prof. dr Wu Lan (Chiny), prof. dr Zhao 
Gang (Chiny), dr Marceli Burdelski (wi-
ceprzewodniczący do 31 października), 
mgr inż. Edward Kajdański. Do grona 
członków Rady Naukowej dołączył dr 
hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW. 

CSAW UG prowadziło działalność 
naukową i publikacyjną. Zostały przy-
gotowane i opublikowane dwa kolej-
ne zeszyty „Gdańskich Studiów Azji 
Wschodniej” (2014, z. 5 i 6), ogólno-
polskiego półrocznika naukowego 
o multidyscyplinarnym charakterze, 
poświęconego tematyce Azji Wschod-
niej, założonego w 2012 r. Rada Na-
ukowa CSAW UG, uzupełniona o prof. 
J.A. Włodarskiego, tworzy Radę Na-
ukową GSAW. Redaktorem naczel-
nym jest prof. K. Zeidler, zaś sekreta-
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rzem redakcji mgr Joanna Kamień. Od 
2014 r. GSAW są indeksowane w pięciu 
elektronicznych bazach czasopism na-
ukowych: EBSCO, CEJSH – The Cen-
tral European Journal of  Social Scien-
ces and Humanities, CEEOL – Central 
and Eastern European Online Libra-
ry, Index Copernicus oraz WorldCat. 
Od maja 2014 r. GSAW zostało także 
włączone do Portalu Czasopism Na-
ukowych prowadzonego przez Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(http://www.ejournals.eu/GSAW/). 

CSAW UG wraz z Wydawnictwem 
Uniwersytetu Gdańskiego wydało an-
glojęzyczną książkę autorstwa Edwar-
da Kajdańskiego pt. The Ambassador of  
The Middle Kingdom (Preface Józef  Arno 
Włodarski, Chinese Translator’s Preface 
Zhang Zhenghuei), Gdańsk Universi-
ty Press, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-
7865-230-4, ss. 406). Wydanie książki 
dofi nansował Comex S.A. Publikacja 
została wydana w limitowanym na-
kładzie 200 ręcznie numerowanych 
i podpisanych przez autora egzempla-
rzy. Książkę zaprezentowano m.in. na 
Seminarium naukowym „Pomiędzy 
nauką a sztuką: Skarby Azji w oczach 
polskiego jezuity Michała Piotra Boy-
ma, SJ”, które odbyło się 8 listopada 
2014 r. w siedzibie Biblioteki Sir Ro-
berta Ho Tunga w Macao.

W ramach stałej współpracy CSAW 
UG z wydawnictwami (m.in.: Wydaw-
nictwem Adam Marszałek, Wydawnic-
twem Kirin, Wydawnictwem Książ-
ka i Wiedza, Wydawnictwem Kwiaty 
Orientu, Wydawnictwem Uniwersytetu 
Gdańskiego, Wydawnictwem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwem 

Uniwersytetu Warszawskiego) realizo-
wany jest projekt „Poniedziałek z książ-
ką azjatycką”. W ramach tego projektu 
w wybrane poniedziałki przedstawiana 
jest na stronach internetowych CSAW 
UG kolejna publikacja poświęcona Azji 
Wschodniej, którą Centrum otrzymuje 
bezpłatnie do gromadzonych zbiorów. 

Międzywydziałowe Koło Naukowe 
Studiów Azji Wschodniej 

Przez cały 2014 r. aktywnie działało Mię-
dzywydziałowe Koło Naukowe Studiów 
Azji Wschodniej, w ramach którego stu-
denci Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
sympatycy Koła z innych pomorskich 
uczelni wyższych realizowali swoje pasje 
i rozwijali zainteresowania, a także posze-
rzali wiedzę i umiejętności praktyczne. 
Koło wspierało większość działań orga-
nizacyjnych CSAW UG, w szczególności 
projekty popularnonaukowe i kulturalne, 
a także podejmowało i realizowało wła-
sne inicjatywy, w tym cykliczne spotkania 
merytoryczne członków Koła, na któ-
rych prezentowano interesujące referaty 
i prowadzono dyskusje na ich temat. Pre-
zesem Koła jest p. Sylwia Peliksze (stu-
dentka Wydziału Ekonomicznego UG). 

Kalendarium działalności 
CSAW UG w 2014 r. 

9–11.01.2014. W School of  Humanities 
and Social Sciences, Nanyang Techno-
logical University w Singapurze miała 
miejsce 12. Konferencja EBES (Eur-
asia Business and Economics Society). 
W konferencji udział wzięli reprezen-
tanci 53 krajów z 224 uczelni na świe-
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cie, przedstawiając ponad 240 refera-
tów. CSAW UG reprezentowała prof. 
E. Oziewicz, która wygłosiła referat 
przygotowany wspólnie z dr. Marcinem 
Kujawskim i prof. Piotrem Zientarą pt. 
Estimation of  the Pace and Rate of  Emigra-
tion Using SETAR Models: Econometric 
Analysis Based on Data from Poland. 

10.01.2014. Odbyło się walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Międzywy-
działowego Koła Naukowego Studiów 
Azji Wschodniej, podczas którego pre-
zes Koła Sylwia Peliksze zreferowała 
sprawozdanie za rok 2013. Wybrany 
został nowy zarząd Koła na kadencję 
2014; prezesem pozostała Sylwia Pelik-
sze, a w skład zarządu weszli ponadto: 
wiceprezes Rafał Bażyński, wiceprezes 
Karol Sywec, sekretarz Karolna Szewc, 
skarbnik Karol Malinowski oraz człon-
kowie zarządu – Katarzyna Podchorska 
i Mateusz Orłowski. W zebraniu uczest-
niczył opiekun Koła prof. K. Zeidler. 

18.02.2014. Pracownia Sinologii UG 
wraz z Centrum Studiów Azji Wschod-
niej UG i Międzywydziałowym Kołem 
Studiów Azji Wschodniej UG zorgani-
zowali obchody Chińskiego Nowego 
Roku – Roku Konia, które odbyły się 
w Bibliotece Głównej UG. Do organi-
zacji obchodów włączyła się też klasa 
sinologiczna IX Liceum Ogólnokształ-
cącego w Gdańsku. Spotkanie, prowa-
dzone wspólnie przez prof. Wu Lan, 
kierownik Pracowni Sinologii UG i prof. 
K. Zei dlera, otworzyli JM rektor UG 
prof. Bernard Lammek oraz konsul ge-
neralna ChRL w Gdańsku Liu Yuany-
uan. Wydarzenie obfi towało w wiele 

atrakcji, w tym: pokaz mody w wykona-
niu studentów sinologii, występ muzycz-
ny studentów sinologii oraz uczniów 
IX LO w Gdańsku, pokaz ceremonii 
parzenia herbaty i wykonywania kaligra-
fi i chińskiej, przedstawienie chińskiego 
horoskopu, wykład na temat obchodów 
Nowego Roku w Chinach, który wygło-
siła mgr Li Fulan, a także chiński poczę-
stunek. Tradycyjnie odbył się też quiz 
wiedzy o Chinach „Quiz Konfucjusza” 
prowadzony przez mgr. Dominika Azie-
wicza. Pokaz Wu Shu przygotował dr 
K. Brzozowski. Obchodom Chińskiego 
Nowego Roku towarzyszyła wystawa fo-
tografi i zorganizowana przez Konsulat 
Generalny ChRL w Gdańsku, prezen-
tująca chińskie krajobrazy i życie miesz-
kańców Państwa Środka. Sponsorami 
wydarzenia byli: Chińsko-Polskie To-
warzystwo Okrętowe CHIPOLBROK 
S.A. oraz restauracja Yaung Guang. 

5.03.2014. Na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UG w ramach ELSA Day odbył 
się, współorganizowany przez CSAW 
UG, panel dyskusyjny „Prawa człowie-
ka na Bliskim i Dalekim Wschodzie 
– pomiędzy uniwersalizmem a regiona-
lizmem”. Panel prowadził prof. K. Zei-
dler, a wzięli w nim udział: prof. Jerzy 
Zajadło, prof. Adam Wiśniewski, prof. 
Rafał Ożarowski, dr Olga Hołub-Śnia-
doch, dr Tomasz Widłak oraz dr Mar-
celi Burdelski. Projekt został objęty 
patronatem rektora UG prof. Bernarda 
Lammka oraz dziekana WPiA UG prof. 
Jakuba Steliny. 

29.03.2014. CSAW UG patronowało 
V Otwartemu Turniejowi Tradycyjne-
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go Wushu, organizowanemu przez dr. 
K. Brzozowskiego, stałego współpra-
cownika CSAW UG, w hali sportowej 
Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni. CSAW 
UG przekazało chińskie książki i pły-
ty jako dodatkowe nagrody w Turnieju. 
Przy okazji Turnieju dr K. Brzozowski 
uhonorował m.in. prof. J.A. Włodarskie-
go oraz prof. K. Zeidlera pamiątkowymi 
statuetkami za wkład wniesiony w rozwój 
tradycyjnego WUSHU, które zostały im 
wręczone 2 kwietnia 2014 r. na Uniwer-
sytecie Gdańskim. 

12.05.2014. Wydział Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Gdańskiego od-
wiedziła ekipa dziennikarzy Guangdong 
TV z Chin w składzie: Fan Suikang, 
wicedyrektor kanału „World Channel”, 
Li Yanqiu, dyrektor programu „Face 
Time” emitowanego przez World Chan-
nel, Cai Wenjie, dyrektor montażu, Li 
Jia, operator kamery. Głównym celem 
tej wizyty było przeprowadzenie wy-
wiadu z Edwardem Kajdańskim, człon-
kiem Rady Naukowej CSAW UG, na te-
mat Michała Boyma w związku z przy-
gotowaniami do realizacji fi lmu doku-
mentalnego o działalności M. Boyma 
w Chinach. Dziennikarze zapoznali się 
też z działalnością Uniwersytetu Gdań-
skiego w zakresie współpracy polsko-
-chińskiej, a w szczególności studiów 
studentów z Chin na naszej uczelni. 
W spotkaniu uczestniczyli także: pro-
rektor UG prof. J.A. Włodarski, dziekan 
WPiA UG prof. Jakub Stelina, kierow-
nik Pracowni Sinologii UG prof. Wu 
Lan, prof. K. Zeidler oraz mgr Krzysz-
tof  Klinkosz z Biura Promocji UG.

13.05.2014. Prof. Euikon Kim, dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych Inha Uni-
versity w Incheon w Korei Południowej 
wygłosił na Wydziale Nauk Społecz-
nych UG wykład pt. Rising China and 
East Asia: Problems and Prospects. Po wy-
kładzie dyskusję poprowadził dr Marce-
li Burdelski. 

15–16.05.2014. W Toruniu odbył się 

I Międzynarodowy Kongres Azjatycki, 
którego głównymi organizatorami były 
Towarzystwo Azji i Pacyfi ku oraz Wy-
dawnictwo Adam Marszałek. Kongres 
zastąpił organizowane corocznie w To-
runiu międzynarodowe konferencje na-
ukowe poświęcone Azji. Jest to naj-
większe cykliczne wydarzenie naukowe 
w kraju poświęcone Azji, ściągające wy-
bitnych specjalistów z zakresu studiów 
azjatyckich z całej Polski, a także licz-
nych gości zagranicznych. CSAW UG 
reprezentowali: prof. E. Oziewicz, prof. 
K. Zeidler, dr M. Burdelski, mgr J. Ka-
mień. W Kongresie uczestniczyli także 
członkowie Rady Naukowej CSAW UG: 
prof. T. Dmochowski i prof. J. Potulski.

22–25.05.2014. W ramach XII Bał-
tyckiego Festiwalu Nauki odbył się 
największy festiwal Polski północnej 
poświęcony w całości Azji, jakim był 
w tym roku 3. Festiwal Kultury Azjatyc-
kiej Uniwersytetu Gdańskiego „Made in 
Azja – edycja Made in Japan”. Organi-
zatorem tego wydarzenia było Akade-
mickie Centrum Kultury Uniwersytetu 
Gdańskiego „Alternator”, a partne-
rem CSAW UG. Festiwal Uniwersytetu 
Gdańskiego „Made in Azja” ma na celu 
ukazanie Azji w jak najszerszym aspek-
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cie kulturowym, społecznym, obycza-
jowym, a nawet kulinarnym, powstał 
z chęci przybliżenia Dalekiego Wscho-
du mieszkańcom Polski. Każda edycja 
poświęcona jest innemu rejonowi Azji. 
Dzięki zorganizowanym dyskusjom, 
wykładom i spotkaniom z zaproszony-
mi gośćmi, a także warsztatom, spek-
taklom teatralnym, seansom fi lmowym 
i szeroko pojętej sztuce Festiwal ma 
otworzyć Polaków na odmienną oby-
czajowość. Podczas obfi tującego w wy-
darzenia Festiwalu odbyły się występy 
artystyczne, pokazy fi lmowe i teatralne, 
pokazy japońskich sztuk walki, można 
było poznać tajniki gestów japońskich, 
nauczyć się wykonywać origami oraz 
rysować komiksy mangi, opanować 
techniki kaligrafi i i zasady tradycyjnych 
gier japońskich. W trakcie wykładów 
zgłębiano tematykę kina samurajskiego 
i japońskiego horroru. Uwagę poświę-
cono także zjawiskom popkulturowym, 
w tym mandze, animie, współczesnej 
muzyce japońskiej i innym. 

30.09.2014. Konsul Generalna Chiń-
skiej Republiki Ludowej w Gdańsku 
Liu Yuanyuan wydała w Hotelu Scandic 
w Gdańsku przyjęcie z okazji 65-lecia 
powstania Chińskiej Republiki Ludowej 
oraz 56-lecia założenia Konsulatu Ge-
neralnego ChRL w Gdańsku. Uniwer-
sytet Gdański podczas uroczystości re-
prezentowali: rektor UG prof. Bernard 
Lammek, prorektor UG prof. J.A. Wło-
darski, prof. Wu Lan, prof. E. Oziewicz 
oraz prof. K. Zeidler.

8–11.10.2014. W Trybunale Konsty-
tucyjnym gościła delegacja członków 

Komisji Spraw Prawnych Ogólno-
chińskiego Zgromadzenia Przedstawi-
cieli Ludowych (OZPL) oraz Komisji 
ds. Legislacyjnych Stałego Komitetu 
OZPL. W skład delegacji chińskiej 
wchodzili: Cong Bin, wiceprzewodni-
czący Komisji Spraw Prawnych OZPL, 
Huang Hanbiao i Zhou Guangquan, 
członkowie Komisji Spraw Prawnych 
OZPL, a także Xu Anbiao, kierow-
nik Biura Administracyjnego Komisji 
ds. Legislacyjnych Stałego Komitetu 
OZPL, Tian Yanmiao, wicedyrektor 
Biura Komisji ds. Legislacyjnych Sta-
łego Komitetu OZPL i Wang Hongyu, 
zastępca naczelnika Biura Badawcze-
go Komisji ds. Legislacyjnych Stałego 
Komitetu OZPL. W programie wizyty 
przewidziana została debata sędziów 
TK i członków delegacji chińskiej, 
której tematem była „Rola i pozycja 
ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego 
w polskim systemie konstytucyjnym 
oraz rola Komisji Spraw Prawnych 
i Komisji ds. Legislacyjnych w chiń-
skim systemie konstytucyjnym”. W de-
bacie uczestniczyli: prof. Bogdan Gó-
ralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz prof. K. Zeidler i mgr M. Dargas 
z CSAW UG. Chińska delegacja spo-
tkała się też w Sejmie RP z przedsta-
wicielami sejmowej Polsko-Chińskiej 
Grupy Parlamentarnej oraz sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; te-
matem spotkania było bezpieczeństwo 
żywności jako problem prawny. 

24.10.2014. W Wojewódzkiej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Gdań-
sku otwarto nową siedzibę Gabinetu 
Szanghajskiego, który gromadzi głów-
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nie literaturę dotyczącą Chin, a jego 
celem jest popularyzowanie kultury 
i tradycji chińskiej m.in. poprzez spo-
tkania z autorami książek, podróżnika-
mi i artystami. Kierownikiem Gabinetu 
Szanghajskiego jest mgr Anna Kusiak. 
W uroczystości otwarcia CSAW UG 
reprezentowali prof. Ewa Oziewicz, 
prof. Wu Lan, dr Marceli Burdelski, 
Ewelina Kuligowska, mgr Magdalena 
Marcinkowska i Sylwia Peliksze, a także 
Edward Kajdański. 

29.10.2014. Międzywydziałowe Koło 
Naukowe Studiów Azji Wschodniej zor-
ganizowało na Wydziale Ekonomicz-
nym UG spotkanie promocyjne Koła 
połączone z wykładem prof. E. Ozie-
wicz pt. Singapur – Miasto Lwa.

5.11.2014. Podczas pobytu w School of  
Law – City University of  Hong Kong 
prof. K. Zeidler wygłosił wykład nt. 
„The System of  Legal Protection of  
Cultural Heritage” oraz uczestniczył 
w seminarium i dyskusji. W spotkaniu 
naukowym uczestniczyli m.in. dziekan 
prof. Geraint Howells, organizator se-
minarium dr Chunyan Ding, a także dr 
Mark Kielsgard oraz dr Rajesh Sharma. 

8.11.2014. W siedzibie Biblioteki Sir 
Roberta Ho Tunga w Macao odbyło 
się seminarium naukowe pt. „Pomiędzy 
Nauką a Sztuką: Skarby Azji w oczach 
polskiego jezuity Michała Piotra Boy-
ma, SJ” (Entre a Ciência e a Arte: As 
Maravilhas da Ásia através dos Olhos 
do Jesuíta Polaco Michał Piotr Boym, 
SJ – Between Science and Art: The 
Marvels of  Asia in the Eyes of  Polish 

Jesuit Michal Piotr Boym, SJ). Organi-
zatorami tych wydarzeń byli: Instytut 
Ricciego w Macao, Centralna Biblio-
teka Macao, działająca pod auspicjami 
Biura Stosunków Kulturalnych Rządu 
Specjalnego Autonomicznego Regio-
nu Macau oraz Konsulat Generalny 
RP w Hongkongu. Obrady plenarne, 
w których uczestniczyło wielu pracow-
ników nauki z Polski i Chin, prowadził 
o. dr Artur K. Wardęga SJ, dyrektor 
Instytutu Ricciego. Edwarda Kajdań-
skiego reprezentował Łukasz Pieńkow-
ski, wnuk autora, który w zastępstwie 
wygłosił przygotowany przez niego re-
ferat pt. Some Remarks on Michał Boym’s 
Medical Knowledge. W seminarium głos 
zabrali zarówno chińscy, jak i polscy 
badacze – dr Monika Miazek-Męczyń-
ska (UAM w Poznaniu), prof. Zhang 
Xiping (Pekiński Uniwersytet Języków 
Obcych), prof. Zhang Zhenhui. Uni-
wersytet Gdański na sesji reprezento-
wali: prof. K. Zeidler oraz J. Kamień, 
dyrektor Wydawnictwa UG. Semi-
narium było połączone z otwarciem 
wystawy prac plastycznych oraz ksią-
żek poświęconych Boymowi, przede 
wszystkim autorstwa E. Kajdańskie-
go. Wśród zaprezentowanych książek 
oprócz The Ambassador of  the Middle 
Kingdom znalazły się też inne publika-
cje Wydawnictwa UG przygotowywane 
wspólnie z CSAW UG, w szczególności 
wszystkie zeszyty „Gdańskich Studiów 
Azji Wschodniej”.

11.12.2014. W Gabinecie Szanghajskim 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gdańsku odbyło się spotka-
nie z Edwardem Kajdańskim z okazji 



wydania przez Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Gdańskiego książki The Ambassador 
of  The Middle Kingdom. W spotkaniu, któ-
re poprowadził prof. K. Zeidler, udział 
wzięli m.in. czytelnicy biblioteki, a także 
studenci sinologii UG. 

Ponadto dr M. Burdelski, wiceprzewod-
niczący Rady Naukowej CSAW UG, do 
31 października 2014 r. reprezentował 
Centrum podczas licznych konferencji, 
wykładów, seminariów i spotkań, m.in. 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
Polskim Instytucie Spraw Międzynaro-
dowych, ambasadach Chin, Korei, Ja-
ponii, a także odbył inne liczne wyjazdy 
studyjne krajowe oraz zagraniczne. 

Wykaz publikacji 
CSAW UG w 2014 r. 

„Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 
2014, z. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, ISSN 2084-2902, e-ISSN 
2353-8724, ss. 180. 

„Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 
2014, z. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, ISSN 2084-2902, e-ISSN 
2353-8724, ss. 224. 

Edward Kajdański, The Ambassador of  
The Middle Kingdom, Gdańsk Univer-
sity Press, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-
7865-230-4, ss. 406.

Wykaz publikacji prasowych 
związanych z działalnością 

CSAW UG w 2014 r. 

Profesor Honorowy Harbin Normal Univer-
sity, „Gazeta Uniwersytecka” 2014, nr 1 
(140), s. 4. 

M. Marcinkowska, Urodziłem się w Chi-
nach…, „Gazeta Uniwersytecka” 2014, 
nr 1 (140), s. 4.

A. Bobrowicz, Student śpiewa, uczy się i ba-
wi, „Metro”, 17.02.2014. 

M. Marcinkowska, Rok Konia – rokiem 
sukcesów, postępu i dobrej energii, „Gazeta 
Uniwersytecka” 2014, nr 3 (142), s. 21. 

Wyróżnienie dla prof. Józefa Arno Włodar-
skiego, „Gazeta Uniwersytecka ” 2014, nr 
3 (142), s. 4. 

B. Madany, Podróż do Kraju Kwitnącej Wi-
śni, „Gazeta Uniwersytecka” 2014, nr 4 
(143), s. 25. 

Szczegółowe informacje nt. działalno-
ści CSAW UG znajdują się na stronie 
internetowej: http://csaw.ug.edu.pl.

Sopot, 31 marca 2015 r. 
dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG 


