
Ma gorzata Gmurczyk-Wro ska

Polski dyplomata Stanis aw Patek w jednym z raportów z 1925 r. pisa : Chiny 
s  wielkie, bogate i maj  ludno ci czterysta milionów. S  doskona ym rynkiem zby-
tu. Liczy  si  z nimi, a nawet zabiega  o nie musz  wszystkie wielkie pa stwa, któ-
rych bud et stoi na exporcie2. Dzisiaj dodaliby my, e Chiny maj  ponad miliard 
mieszka ców i liczy  si  z nimi musz  ju  nie tylko wielkie pa stwa, ale dos ow-
nie wszyscy, gdy  pa stwo to znajduje si  w czo ówce mocarstw ekonomicznych. 
Kim by  Stanis aw Patek, dlaczego opisywa  Chiny i na ile jego spostrze enia mo-
emy wpisywa  w ci g d ugofalowych procesów historycznych maj cych reper-

kusje w czasach wspó czesnych?

Stanis aw Patek (1866�1944) by  dyplomat , politykiem i adwokatem. Od 
1905 r. wspó pracowa  z Józefem Pi sudskim i jako jego przedstawiciel bra  udzia  
w konferencji pokojowej w Pary u. W czasie wojny z bolszewikami w 1920 r. pe -
ni  funkcj  ministra spraw zagranicznych. W latach 1921�1926 by  pos em w Tokio 
oraz do 1924 r. w Pekinie, w latach 1927�1932 w Moskwie, a w latach 1933�1936 
ambasadorem w Waszyngtonie. W 1936 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

1 Artyku  ten stanowi cz  realizowanego projektu badawczego,  nansowanego przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego ze rodków na nauk  w latach 2008�2011 nr N N108 108434 
Stanis aw Patek i jego czasy � biogra a Stanis awa Patka (1866�1944), adwokata i dyplomaty. Pro-
blemy poruszone w artykule oraz ca y okres dzia alno ci Patka zostan  szerzej omówione w przy-
gotowywanej publikacji Stanis aw Patek w dyplomacji i polityce.

2 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ambasada RP w Waszyngtonie, 21, k. 11, Tokio, 6 IX 
1925, raport Patka do ministra spraw zagranicznych Aleksandra Skrzy skiego. 



powo a  go do Senatu RP, gdzie Stanis aw Patek dzia a  w Komisji Spraw Zagra-
nicznych do roku 19393.

W literaturze przedmiotu Stanis aw Patek funkcjonuje jako dyplomata pe ni -
cy funkcj  pos a w Tokio w latach 1921�1926. O placówce peki skiej zazwyczaj 
wyst puj  tylko niewielkie wzmianki. Jest to najzupe niej uzasadnione, gdy  Pol-
ska nie utrzymywa a w tamtym okresie stosunków dyplomatycznych z Chinami 
i Patek pe ni  tam obowi zki nieformalne, pó o cjalne4. Polska by a jednak zain-
teresowana wysy aniem do Chin swoich dyplomatów ze wzgl du na przebywaj -
cych tam Polaków oraz ze wzgl du na rol , jak  pa stwo to odgrywa o w stosun-
kach mi dzynarodowych na Dalekim Wschodzie, w tym istotne by y jego kontakty 
z Rosj  sowieck . Patek pisa , e na terenach wschodniej Syberii funkcjonowa y 
jeszcze stare polskie konsulaty, Chiny za  godzi y si  na to, a eby Polska jeszcze 
przed podpisaniem traktatu tymczasowo w centralnych punktach posiada a swo-
ich wysokich delegatów. Poselstwo Polskie w Tokio podtrzymywa o sta e stosunki 
i z pierwszymi, i z drugimi5, oraz e Poselstwo musia o dawa  baczenie i na Chiny, 
z którymi jeszcze wówczas Polska nie mia a zawartego traktatu, oraz na Wschod-
ni  cz  Syberii, która nie by a jeszcze zaj ta przez bolszewików6.

Jak zosta o powiedziane, Polska nie utrzymywa a w tym czasie stosunków dy-
plomatycznych z Chinami, chocia  te uzna y pa stwo polskie de iure 27 marca 
1920 r.7 W adze Chin przestrzega y zasady najpierw zawarcia z danym pa stwem 
traktatu, a potem dopiero uznawa y przedstawiciela dyplomatycznego tego pa -
stwa na swoim obszarze. Polska zawar a taki traktat dopiero w latach 1928�1929. 
Przedtem jednak � w grudniu 1919 r. w Pary u � pomi dzy Poselstwem Polskim 
w Pary u a francuskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych zosta a podpisana 
umowa, w wietle której do momentu ustanowienia polsko-chi skich stosunków 

3 Szerzej Ma gorzata Gmurczyk-Wro ska, Stanis aw Patek � szkic do biogra i: stan bada , ró-
d a, problemy badawcze, �Dzieje Najnowsze� 2007, nr 3, s. 3�25; Stanis aw Patek, Raporty i kore-
spondencja z Moskwy (1927�1932), oprac. M. Gmurczyk-Wro ska, Neriton, Warszawa 2010.

4 AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Pa stwa, 13, pismo Naczelnika Pa stwa Józefa Pi sud-
skiego i ministra spraw zagranicznych Skirmunta z 12 VII 1921(22?); pe nomocnictwo dla Patka 
jako pos a w Pekinie podpisane przez Józefa Pi sudskiego i ministra spraw zagranicznych Gabrie-
la Narutowicza z 20 X 1922. 

5 S. Patek, Wspomnienia wa kich okresów pracy, Warszawa 1938, s. 22.
6 Ibidem.
7 Maria Nowak-Kie bikowa, Japonia i Chiny w dyplomacji II Rzeczypospolitej, �Dzieje Naj-

nowsze� 1981, nr 1�2, s. 242.



dyplomatycznych (po podpisaniu traktatu) opiek  nad polskimi obywatelami w Chi-
nach mia y sprawowa  o cjalnie konsulaty francuskie. Nieo cjalnie, za zgod  rz -
du Chin, w konsulatach tych jako �urz dach pa stwa opieku czego�, czyli Francji, 
mogli przebywa  polscy konsulowie, i to oni wykonywali t  prac . Dzia o si  tak 
w Szanghaju, gdzie w konsulacie francuskim przebywa  konsul Otto Hubicki8. Na-
tomiast �konsulat� w Harbinie w latach 1919�1920 stanowi  cz  �Misji Polskiej 
na Syberi � przy admirale Aleksandrze Ko czaku9. W grudniu 1920 r. w wyniku 
umowy podpisanej przez Józefa Targowskiego z chi skim Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych w Pekinie pe ni cy obowi zki konsula Micha  Morgulec obj  sta-
nowisko prowizorycznego delegata polskiego w sprawach repatriacji i opieki nad 
Polakami. Konsulaty te formalnie podlega y poselstwu w Tokio. W 1924 r. w Har-
binie powsta a Delegatura RP i Wydzia  Konsularny by  jej cz ci 10. W zwi z-
ku z tymi zmianami Patek otrzyma  w lutym 1924 r. z MSZ pismo informuj ce 
o usamodzielnieniu si  placówki w Harbinie i zwolnieniu go jako pos a w Tokio 
z obowi zków wobec Chin. Odt d Patek nie sprawowa  funkcji zwierzchnich wo-
bec placówek w Chinach, ale nadal w zakres jego obowi zków wchodzi o infor-
mowanie MSZ o sytuacji w tym kraju.

Zanim jednak Stanis aw Patek ograniczy  sw  dzia alno  w sensie formalnym 
tylko do Japonii, podj  prób  uregulowania stosunków dyplomatycznych z Chi-
nami, czyli zawarcia z tym pa stwem wymaganego traktatu. Wiosn  1922 r. po-
se  wyjecha  do Pekinu �w sprawie traktatu z Chinami�11. Prowadzi  tam rozmo-
wy z ministrem doktorem Yenem i wiceministrem Shenem. Z powodu nasilenia 
si  walk wewn trznych w Chinach i rezygnacji z urz du prezydenta republiki Xu 
Shichanga (1855�1939) pertraktacje zosta y przerwane. Chi czycy zapowiedzie-
li jedynie Patkowi, e �gdy nadejdzie czas dla Chin odpowiedni�, chi skie MSZ 
mia o go o tym powiadomi . Do grudnia 1923 r. nie otrzyma  adnego zawiado-
mienia i sprawa pertraktacji handlowych pozostawa a w zawieszeniu, chocia  Pa-
tek informowa , e zawarto �prowizoryczne postanowienia�12. W grudniu 1923 r. 
Stanis aw Patek spotka  si  z przebywaj cym w Tokio doktorem Wang Shichen-

8 X.Y.Z., Rozwój stosunków polsko-chi skich (1917�1936), �Polityka Narodów� 1937, t. 10, 
z. 3, s. 146�148.

9 Za Wojciech Skóra, S u ba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i dzia-
alno , Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  2006, s. 879.

10 Ibidem.
11 Jak wynika z listu Patka do pos a w Waszyngtonie Kazimierza Lubomirskiego, podró  naj-

prawdopodobniej odby a si  w miesi cach marzec � pocz tek czerwca. AAN, Ambasada RP w Wa-
szyngtonie, 2512, k. 38, Tokio 28 VI 1922.

12 AAN, MSZ, 7457, k. 11�12, Tokio, 17 XII 1923, raport Patka do ministra spraw zagranicznych 
Romana Dmowskiego. Nie uda o si  odnale  dokumentu z rozmów peki skich Patka.



giem (ówczesna pisownia: Wang Shih Cheng)13. Podczas spotkania dyplomata chi -
ski nawi za  do rozmów z 1922 r. i zapyta , czy Polska �w dalszym ci gu� d y 
do podpisania traktatu z Chinami. Patek odpowiedzia , e Polska jest zaintereso-
wana zawarciem traktatu tymczasowego. Motywowa  to nieuregulowan  sytuacj  
mi dzynarodow  Chin, wynikaj c  z trwaj cych jeszcze prac komisji w sprawach 
eksterytorialno ci, powo anej w czasie konferencji waszyngto skiej. Jednocze nie 
Patek wskazywa  na niezwykle wa ny dla Polski problem ludno ci polskiej w Chi-
nach, której cz  � jak s dzi  � wróci do kraju, cz  pozostanie w Chinach i b -
dzie cznikiem pomi dzy Polsk  i Chinami. Wskazywa  tak e na istot  stosunków 
Polski i Chin � s siadów Rosji14. W zwi zku z ograniczeniem od 1924 r. kompe-
tencji poselstwa w Tokio na rzecz placówki w Harbinie Patek nie kontynuowa  ju  
rozmów z Chi czykami na temat traktatu handlowego.

W latach 20. XX w. Daleki Wschód nie odgrywa  jeszcze tak du ej roli w poli-
tyce wiatowej jak obecnie. Zachodzi y tam ju  jednak procesy i zjawiska istotne 
dla pó niejszych wydarze  II wojny wiatowej i jej konsekwencji w uk adzie mi -
dzynarodowym w drugiej po owie XX w. oraz rzutuj ce na nasz  wspó czesno . 
Wkroczenie wojsk japo skich do Mand urii 18 wrze nia 1931 r. sta o si  pocz t-
kiem realizacji wielkich planów ekspansyjnych Japonii w Chinach. Skutkiem tego 
by o zbli anie si  Tokio do polityki Berlina i Rzymu i powstanie koalicji Osi. Po-
dzielone, a potem ju  zjednoczone Chiny skupia y w sobie jak w soczewce nici 

13 AAN, MSZ, 7457, k. 3, Tokio, 10 XII 1923, raport Patka do ministra spraw zagranicznych 
Romana Dmowskiego. Dr Wang Shih Cheng by  cz onkiem delegacji chi skiej w czasie konferencji 
paryskiej w 1919 r. i wtedy prawdopodobnie dyplomaci si  poznali. Patek pisa , e dr Wang przy-
by  do Tokio w celu naradzenia si  �z rz dem japo skim w sprawie pertraktacji z Karahanem i trak-
tatu z Rosj �.

14 AAN, MSZ, 7457, k. 11�14, Tokio, 17 XII 1923, raport Patka do ministra Dmowskiego. Pa-
tek w nast puj cy sposób opisa  spotkanie z dr. Wangiem: Na zapytanie, jak sobie wyobra am dal-
sze nasze stosunki, odpowiedzia em mu, e przypuszczam, i  Chiny zd aj  do tego, a eby, tak jak 
wszystkie inne mocarstwa, mie  na jednych i tych samych podstawach oparte stosunki ze wszyst-
kiemi pa stwami. Nie b dzie pa stw uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych, nie b dzie pa stw 
pierwszej i drugiej klasy, nie b dzie pa stw z prawami eksterytorjalno ci i bez praw eksterytorjal-
no ci, a b dzie jednakowy stosunek do wszystkich pa stw oparty na tych zasadach, które ma przy-
gotowawczo opracowa  komisja podczas waszyngto skiej konferencji wy oniona, a która nast pnie 
w formie ostatecznej zostan  przyj te przez mocarstwa zainteresowane. Zasady te stan  si  obowi -
zuj cemi dla wszystkich, a zatem i dla Polski, obecnie za  zadaniem naszym b dzie tylko ustano-
wienie zasad przej ciowych, obowi zuj cych w mi dzyczasie, t.j. od chwili ich podpisania do chwili 
przyj cia powy ej omówionych zasad przez mocarstwa, które bra y udzia  w konferencji waszyng-
to skiej (tu i dalej pisownia oryginalna).



polityki wielkich mocarstw, takich jak: Japonia, Rosja sowiecka, Wielka Brytania 
czy Stany Zjednoczone Ameryki. Chiny stawa y si  te  coraz bardziej cz ci  go-
spodarki wiatowej, chocia  nie w takim stopniu jak obecnie. Z dala od tych wy-
darze , ale ledz c je z uwagi na stosunki z Rosj  sowieck , pozostawa a Polska.

Stanis aw Patek z pozycji dyplomaty obserwowa  i analizowa  sytuacj  ka -
dego z mocarstw Dalekiego Wschodu, wskazywa  jednak na Chiny jako centrum 
stosunków mi dzynarodowych na Dalekim Wschodzie. To pot ne imperium ju  
w XIX w. zacz o s abn , a po obaleniu monarchii w 1911 r. pogr y o si  w woj-
nie domowej. Do dzisiaj historycy nie znajduj  jednoznacznych wyja nie  przy-
czyn za amania si  tego pa stwa na pocz tku XX w. Wprawdzie penetracja handlo-
wa mocarstw europejskich zacz a si  w Chinach ju  w XVIII w., w XIX w. Chiny 
z ró nym skutkiem �handlowa y� nie tylko z Europ , ale i ze Stanami Zjednoczo-
nymi, ale dopiero po 1911 r. rozpocz  si  okres chaosu15. Rosja, Japonia, Stany 
Zjednoczone i Wielka Brytania, w niewielkim stopniu Francja, d c do domina-
cji w tym pa stwie, wspiera y cz sto poszczególnych chi skich wojskowych lub 
ca e stronnictwa. Rywalizacja ta przek ada a si  tak e, w formie symbolicznej, na 
zachowania i postawy dyplomatów w innych pa stwach, którzy wspó pracowa-
li ze sob  i tworzyli swoiste ma e koalicje. Zjawisko to Patek obserwowa  w o-
nie korpusu dyplomatycznego w Tokio. Poza Rosj  przedstawiciele Anglii cz sto 
wchodzili w �sojusze� z dyplomatami z Japonii oraz Stanów Zjednoczonych, a dy-
plomaci z Francji z W ochami i Belgami. Patek opisywa  to nast puj co: W obec-
nym stadium rozwoju stosunków mi dzynarodowych na Dalekim Wschodzie, na te-
renie Chin walcz  ze sob  o Chiny dwie rozbie ne si y. Jedna � Rosja, druga � to 
grupa pa stw z o ona z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Anglii etc. Chiny dzia a-
j c, mog yby znakomicie wyzyska  sytuacj , gdyby nie to, e nie posiadaj  swego 
rz du centralnego, nie maj  jednolitego programu politycznego i yj  w chaosie 
ci g ych walk wewn trznych16.

Polski dyplomata twierdzi , e aby Chiny nada y swej polityce podstawy sta-
e, musz  odpowiedzie  sobie [�] na zasadnicze pytanie: a) czy mog  swój stosu-

nek do mocarstw obcych (z wy czeniem Rosji) doprowadzi  do ostateczno ci, t.j. 
czy mog  obej  si  bez nich lub walczy  z niemi? b) od kogo s  bardziej zale ne 

15 Ju  w XIX w. Chiny zgodzi y si  na tzw. porty traktatowe, w których w ramach eksteryto-
rialnej jurysdykcji cudzoziemcy nie podlegali jurysdykcji chi skiej. Do 1911 r. takich portów by o 
92. Statki cudzoziemców wnosi y tylko niewielkie c a importowe za swe towary. Op aty pobiera a 
chi ska Agencja Ce  Morskich, podporz dkowana w praktyce Brytyjczykom. W 16 portach �trak-
tatowych� cudzoziemcy posiadali � w ramach eksterytorialno ci � dzielnice, drogi, szko y, policj . 
Przyk adem oporu Chi czyków wobec cudzoziemców by o powstanie bokserów. Szerzej Jakub Po-
lit, Chiny, Trio, Warszawa 2004, s. 34�44.

16 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 21, k. 4, Tokio, 8 VII 1925, raport Patka do ministra 
spraw zagranicznych Aleksandra Skrzy skiego.



i kto im da  mo e wi cej: Rosja czy pozosta e mocarstwa? Rosja mo e da  Chi-
nom propagand  bolszewick , a wzi  wszystko co si  da w Mand urji i w Mon-
golii. � Podczas gdy po przeprowadzeniu reform i skasowaniu praw eksterytorial-
no ci polityczne i ekonomiczne wspó ycie Chin z wielk  rodzin  narodów zale e  
b dzie w pierwszej linii od Japonii, Stanów Zjednoczonych i Anglii, jako pa stw 
posiadaj cych najwi ksze interesa w Chinach, oraz posiadaj cych cznie z Chi-
nami najwi ksze interesa na Pacy ku17.

Patek nie lekcewa y  jednak wp ywów sowieckich w Chinach, szczególnie po-
zycji Sowietów w Mongolii. Wr cz przeciwnie � uwa a  je za bardzo gro ne. Z nie-
pokojem obserwowa  zabiegi dyplomaty sowieckiego Lwa Karachana o zawarcie 
z Chinami traktatu handlowego18. Pose  sceptycznie ocenia  mo liwo ci zjednocze-
nia Chin19. S dzi , e tak ogromne pa stwo, sk adaj ce si  jednak z cz ci mog -
cych samodzielnie funkcjonowa , mo e trwa  jeszcze d ugo w stanie podzia ów20. 
Przewiduj c utrzymywanie rozbicia politycznego Chin, s dzi , e wp ywy utrzymaj  
tam, tak jak w rejonie ca ego Pacy ku, Japonia, Stany Zjednoczone i Anglia. Pa -
stwa te wprawdzie ci gn  z Chin zyski, ale te  musz  dba  o nie, czego dowiod a 
konferencja waszyngto ska, kontynuuj c polityk  otwartych drzwi w Chinach21. 
Ta wielo  wp ywów mocarstw gwarantowa a utrzymanie pewnej równowagi si  
w rejonie i stanowi a niejako gwarancj  suwerenno ci dla samych Chin. Patek pi-
sa , e pa stwa te mog  Chiny eksploatowa , a nawet wyzyskiwa  niekiedy, ale nie 

17 Ibidem, k. 6�7.
18 AAN, MSZ, 7457, k. 3, Tokio, 10 XII 1923, raport Patka do ministra Dmowskiego.
19 Ibidem, k. 2.
20 AAN, MSZ, 7457, k. 25, Tokio, 6 XI 1924, raport Patka do ministra Skrzy skiego. Patek pi-

sa : Sprawa uni kacji Chin jest bardzo trudn  dla tego, e Chiny, jako przestrze , s  wielkie i nie 
sk adaj  si  z takich cz ci, które by ekonomicznie lub yciowo by y potrzebne jedne dla drugich. 
Cz ci te s  w stosunku do siebie jednostkami mniej wi cej wspó rz dnymi. Ka da z nich jest samo-
wystarczalna i bez drugiej obej  si  mo e. adna nie jest z innemi zwi zana kompleksem bardziej 
ywotnych interesów. Niektóre z najwybitniejszych centrów nie s  nawet pomi dzy sob  po czone 

sieci  kolejow . Nawet j zyk jednych prowincji bardzo silnie ró ni si  od j zyka drugich. Dla tego 
cz ci te pozostaj  dla siebie nawzajem dalekie i uni kacja, która w poj ciu naszem jest dla ka de-
go Pa stwa konieczn , dla Chi czyków niezb dn  nie jest. To jest istotnem ród em rozbie no ci po-
j  chi skich i europejskich.

21 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 21, k. 7, Tokio, 8 VII 1925. Postanowienia konferencji 
waszyngto skiej nie by y dla Chin upokorzeniem. Chiny reprezentowali tam Wellington Koo i Alfred 
Sze. Chiny uzyska y zwrot poniemieckich terenów w Szanghaju, przyj to postanowienie o �nienaru-
szalno ci chi skiego terytorium� oraz obiecywano renegocjacje spraw zwi zanych z eksterytorialno-
ci  i taryfami celnymi. Szerzej J. Polit, Chiny, s. 94. Pomys  zwo ania konferencji waszyngto skiej 

wyszed  od USA i Wielkiej Brytanii. Japonia zosta a w a ciwie przymuszona do niej. W czasie ob-
rad mia a poparcie tylko Francji. Udzia  w konferencji waszyngto skiej wzi y pa stwa maj ce po-
siad o ci w rejonie Oceanu Spokojnego, czyli USA, Wielka Brytania, W ochy, Francja, Chiny, Ho-
landia, Portugalia, Belgia i Japonia.



mog  nigdy dopu ci  do tego, a eby Chiny os ab y a  do tego stopnia, a eby nie 
mog y kupowa , t.j. a eby przesta y by  konsumentem ich eksportu. Musz  podtrzy-
mywa  Chin istnienie, bo na tem istnieniu jest oparty rozkwit ich w asnego han-
dlu i przemys u. Musz  to czyni  w imi  w asnego interesu. Z drugiej strony ka de 
z tych pa stw pragn o by wzmocni  w Chinach swe wp ywy i stanowisko i wskutek 
tego pilnuje, a eby jego rywale nie rozwielmo nili si  w nich zbytnio. To wzajem-
ne czuwanie i rywalizacja wp ywa na utrzymanie pewnej proporcji i nie pozwala, 
by nad Chinami zapanowa a jedna jakakolwiek pot ga. W ten sposób Chiny bez 
adnego ze swej strony wysi ku s  pod tym wzgl dem gwarantowane. Chiny acz-

kolwiek niezorganizowane i ci gle wewn trzne walki prowadz ce, ze wschodni  
chytro ci  umiej  wyzyska  te swoje uprzywilejowane stanowisko w tym kierunku, 
a eby jaknajwi cej otrzyma , a jaknajmniej odda . Wszystkim s  winne, nigdy nie 
spiesz  si  z zap at , i podejmuj  wielkie larum, je eli zniecierpliwiony wierzyciel 
si gnie zbyt energicznie po sw  nale no , opart  na ich skarbowych dochodach 
i z ce , monopoli etc. Widz  w tem zamach na ich suwerenno  lub wtr canie si  
do ich spraw wewn trznych i licz , e zawsze znajdzie si  jakie  zainteresowane 
mocarstwo, które g o no lub po cichu poprze protest ich rz du lub spo ecze stwa, 
które w urz dzaniu rozruchów i demonstracji jest dobrze wyszkolone22.

Patek traktowa  Chiny jako swego rodzaju fenomen w stosunkach mi dzyna-
rodowych i przyk ad dominacji gospodarki nad respektowaniem podstawowych 
praw cz owieka. Ze wzgl du na niezwykle drastyczny kodeks karny, surowe wi -
zienia, brak szacunku dla wolno ci jednostki i masowe egzekucje Chiny powinny 
by  ostro nie traktowane przez ówczesne demokracje. Tak si  jednak nie dzia o, 
sprawy ekonomiczne i d enie do dominacji w rejonie przez wielkie mocarstwa 
stawia y w cieniu funkcjonowanie systemu wewn trznego w tym pa stwie. Patek 
pisa , e z chi skim kodeksem karnym oraz z ustrojem chi skiego s downictwa, 
wi ziennictwa i administracji nie mo e si  pogodzi  zasadnicze poj cie poszano-
wania swobody cz owieka i jego mienia. adne mocarstwo nie mo e si  zgodzi  
na masowe ekzekucje, na zakuwanie swych obywateli w dyby drewniane lub na 
przetrzymywanie ich bez decyzji s dowej przez ca e miesi ce w cuchn cych lo-
chach wi ziennych23. Twierdzi , e uprzywilejowan  pozycj  w Chinach w ród 
wymienionych mocarstw mia a Japonia. Silna rywalizacja japo sko-ameryka -
ska w Chinach i d enie do zwa nienia Chin z Japoni  doprowadza y czasami do 
ust pstw wobec Chi czyków ze strony Waszyngtonu. Najtrudniej by o Wielkiej 
Brytanii rywalizowa  w Chinach z wp ywami japo skimi i ameryka skimi, ale 
Patek przypuszcza , e Londyn nie pójdzie przeciwko w asnym interesom handlo-

22 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 21, k. 11�12, Tokio, 6 IX 1925, raport Patka do mini-
stra Skrzy skiego. 

23 Ibidem, k. 15.



wym i nie pójdzie na strat  swych wp ywów na terenie chi skim, na którym wzma-
gaj  si  w niektórych prowincjach wp ywy bolszewizmu, zawsze gro nego dla An-
glji ze wzgl du na kolonje24.

Patek nie wierzy  w trwa e sukcesy bolszewizmu w Chinach. Barier  wed ug 
niego by y ugruntowane od pokole  stosunki rodzinne Chi czyków, oparcie si  
na tradycyjnych zasadach ycia. Widzia  wprawdzie niebezpiecze stwo penetracji 
politycznej i gospodarczej przez Rosj  sowieck  w poszczególnych rejonach Chin, 
w tym tak e na kolejach, ale nie daj cej podstaw do ugruntowania przez ni  tam 
wp ywów25. Pisa , e Daleki Wschód nie jest terenem podatnym dla rozwoju indy-
widualizmu. ycie jest oparte na ustroju rodziny, która si  rozrasta w ród, w gmin  
i inne zbiorowe jednostki, którym podlega ka da jednostka indywidualna. Ustrój 
ten jest tak samorodny i twardy, e okazuje si  mocniejszym od takiej czy innej for-
my rz du lub ustroju politycznego. Przetrwa  on burze i wojny i stanie si  praw-
dopodobnie du  naturaln  przeszkod  dla rozwoju propagandy bolszewickiej26.

W 1925 r. w Chinach mia y miejsce antycudzoziemskie manifestacje. Wynika-
y one z walk wewn trznych, ale by y tak e odbiciem nastrojów wobec obcych. 

W historiogra i wydarzenia lat 1925�1927 w Chinach zosta y okre lone jako re-
wolucja narodowa. Ogromna fala manifestacji po czona z walkami, g ównie 
z Brytyjczykami, ale i z Amerykanami i Japo czykami, ogarn a Chiny po mier-
ci Sun Yat-sena27 oraz po starciach studentów i robotników z policj  w Szanghaju 
30 maja 1925 r. (Ruch 30 Maja). Po starciach z Brytyjczykami Chi czycy przez 
ponad rok bojkotowali ich towary. Sytuacj  t  wietnie wykorzystywali Sowieci, 
wysy aj c swych przedstawicieli jako doradców i wspieraj c militarnie zwa nione 
strony. Zwyci stwo w walkach o dominacj  w Chinach odniós  w 1927 r. ruch na-
rodowy Czang Kaj-szeka, komuni ci wspierani przez Moskw  zostali os abieni28.

24 Ibidem, k. 13.
25 AAN, MSZ, 7457, k. 26, Tokio, 6 XI 1924, raport Patka do ministra Skrzy skiego.
26 Ibidem.
27 Sun Yat-sen (1866�1925) nazywany jest ojcem republiki chi skiej, d y  do zjednoczenia 

Chin pod has ami panazjatyckimi i antykolonialnymi, zwraca  si  o pomoc do Wielkiej Brytanii, 
USA i w ko cu do ZSRR. Korzystaj c ze wsparcia bolszewików, w czy  sw  dzia alno  do partii 
Guomindangu, skupiaj cej zarówno si y narodowe, jak i komunistyczne. Moskwa wspiera a wpraw-
dzie Guomindang, ale jednocze nie prowadzi a pertraktacje z rywalem Suna, chi skim rz dem w Pe-
kinie. To z rz dem chi skim 31 maja 1924 r. ZSRR nawi za  stosunki dyplomatyczne. Sun Yat-sen 
zmar  w marcu 1925 r.

28  Szerzej J. Polit, Chiny, s. 102�119; idem, Wielka Brytania i kl ska Kominternu w Chinach 
(1927), [w:] Artur Patek, Wojciech Rojek (red.), Naród � pa stwo. Europa rodkowa w XIX i XX wie-
ku. Studia o arowane Micha owi Pu askiemu w pi dziesi ciolecie pracy naukowej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2006, s. 273�282. Po mierci Sun Yat-sena Sowieci w osobie 
Michai a Borodina (dzia acz Kominternu) przyst pili do reorganizacji Guomindangu wed ug w a-
snych wzorów. To oni wyszkolili dowodzon  przez Czang Kaj-szeka Armi  Narodowo-Rewolucyjn  



Patek s usznie okre la  te wyst pienia jako ruchy zwi zane z �m odochi skim 
nacjonalizmem� oraz zupe nie odmiennym i sprzecznym z nim ruchem powsta-
ym pod wp ywem sowieckiej �czerwonej propagandy�29. Podczas manifestacji 

Chi czycy domagali si  mi dzy innymi respektowania przez mocarstwa takich 
obietnic konferencji waszyngto skiej jak autonomia celna czy zniesienie ekste-
rytorialno ci dla cudzoziemców. Reakcja ze strony zainteresowanych mocarstw 
by a prawie natychmiastowa, chocia  nie taka, jakiej oczekiwali Chi czycy. Pa-
tek twierdzi , e wprawdzie mocarstwa nie mog y uchyla  si  od wype niania po-
stanowie  konferencji waszyngto skiej, ale nie chcia y tego czyni  pod wp ywem 
manifestantów. Zainteresowane mocarstwa zacz y dzia a  dwutorowo. Urucho-
miono proces realizacji postanowie  konferencji waszyngto skiej i tym samym 
zniwelowano g ówne dania manifestantów oraz postanowiono powo a  specjal-
n  mi dzynarodow  komisj  arbitrów z uprawnieniami s du do zbadania samych 
antycudzoziemskich wyst pie  jako �zwyk ych rozruchów�. W sk ad czterooso-
bowej komisji weszli prawnicy, przedstawiciele Japonii, Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii i Chin. Najwi ksze problemy by y z wyznaczeniem przedstawi-
ciela przez Chiny. Patek pisa , e to t omaczy si  tym, e Chiny ju  w tej chwili po-
siadaj  dogodne dla siebie pierwsze orzeczenie cia a dyplomatycznego, wi c nie 
bardzo spiesz  si  z ponownem oddawaniem swoich ludzi pod s d cudzoziemskie-
go areopagu30. Wspomniane �orzeczenie cia a dyplomatycznego� dotyczy o uru-
chomionego procesu wdra ania postanowie  konferencji waszyngto skiej i wi -
za o si  z do  pomy lnymi dla Chin propozycjami dotycz cymi spraw celnych. 
Gorzej wygl da y problemy eksterytorialno ci. Teoretycznie mocarstwa zgadza y 
si  na rezygnacj  z tego prawa, ale z obawy o przej cie pod w adanie chi skiego 
prawodawstwa, s downictwa i wi ziennictwa domaga y si  od Chin reform w tych 
dziedzinach. Dosz o wi c do sytuacji paradoksalnej. Komisja w sprawie ekstery-
torialno ci wyra a a gotowo  przyst pienia do prac, Chi czycy domagali si  od-
roczenia rozpocz cia posiedzenia31.

Opisuj c sytuacj  w Chinach, Patek oddzielnie analizowa  Chiny centralne z Pe-
kinem, prezydentem i rz dem (tam znajdowali si  przedstawiciele dyplomatyczni), 
pó nocne z Mukdenem rz dzone przez Zhang Zuolina oraz po udniowe z Kanto-
nem i Sun Yat-senem. Pose  uwa a , e najlepszym administratorem w europej-
skim znaczeniu tego s owa by  Zhang Zuolin. Widzia  w nim wytrawnego polityka 

Guomindangu. Autor pisze, e to Sowieci skierowali ruchy protestacyjne przeciwko Brytyjczykom 
jako swoim najwi kszym rywalom na Dalekim Wschodzie (Persja, Afganistan, Indie). Brytyjczycy 
ponie li ogromne straty handlowe w Chinach.

29 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 21, k. 17, Tokio, 18 IX 1925, raport Patka do ministra 
Skrzy skiego.

30 Ibidem.
31 Ibidem, k. 19.



i wojskowego, umiej tnie zarz dzaj cego podleg ym mu obszarem. Zachowuj c 
niezale no , potra  wspó pracowa  ze specjalistami z Japonii i Rosji. Krytycz-
nie ocenia  Patek prezydenta Cao Kuna, uzale nionego od genera a Wu Peifu. Iro-
nizowa  na temat b dnej w jego ocenie diagnozy sytuacji w Chinach postawionej 
przez Wielk  Brytani  i Stany Zjednoczone. Pisa , e pa stwa te po zwyci stwie 
Wu Peifu w 1922 r. mia y nadziej  na zjednoczenie Chin wokó  o rodka peki -
skiego, który pozwoli by im �eksploatowa  je spokojnie�. Pose  krytycznie pisa  
tak e o Sun Yat-senie jako �lichym� administratorze i organizatorze si  wojsko-
wych32. Dodajmy, e w ko cu pa dziernika 1924 r. walki wewn trzne w Chinach 
nasili y si  i prezydent Cao Kun zosta  obalony, a w adz  w Pekinie przej  gene-
ra  Feng Yuxiang, który przyci gn  do wspó pracy Sun Yat-sena. Politycy ci kon-
tynuowali polityk  zbli enia z ZSRR.

W adz  autonomiczn  w Mand urii zachowa  do 1928 r. popierany przez Japo-
ni  Zhang Zuolin. Dodajmy tak e, e ZSRR zerwa  na krótko stosunki dyploma-
tyczne z Chinami w 1929 r., po opanowaniu Mand urii przez wojska rz dz cego 
od 1927 r. Chinami Czang Kaj-szeka i przej ciu przez niego kontroli nad kole-
j . Do kon iktu sowiecko-chi skiego w czy y si  wtedy USA, Wielka Brytania, 
Francja, W ochy i Japonia. 22 grudnia 1929 r. Chiny i ZSRR podpisa y w Chaba-
rowsku tzw. protokó  chabarowski, w którym przywrócono wspólny zarz d nad 
kolej  i przywrócono stosunki dyplomatyczne. Krótkie wprawdzie zerwanie sto-
sunków na linii Moskwa�Pekin, a tak e ka de nieporozumienie sowiecko-chi -
skie, by y zawsze mile widziane w Tokjo33.

W latach 1927�1932 Stanis aw Patek pe ni  funkcj  pos a w Moskwie. Stamt d 
ledzi  wydarzenia na Dalekim Wschodzie, a szczególnie stosunki sowiecko-chi -

skie, japo sko-chi skie i sowiecko-japo skie. Przedmiotem ci g ych rozmów chi -
sko-sowieckich by y kwestie Kolei Wschodniochi skiej. Chi czycy d yli do po-
mniejszenia wp ywów sowieckich na kolei i traktowali sprawy wspólnego zarz du 
nad ni  jako temat do dalszych pertraktacji. Przygl dali si  temu Japo czycy, któ-
rzy zajmowali stanowisko coraz bardziej prosowieckie i nie przeszkadza y im ju  
wp ywy Moskwy na Kolei Wschodniochi skiej. Traktowali to raczej jako fakt mo-
g cy im u atwi  manewrowanie w skomplikowanych stosunkach z Chinami34. Kie-
dy 18 wrze nia 1931 r. wojska japo skie wkroczy y do Mand urii, nie opanowa y 
Kolei Wschodniochi skiej, aby nie psu  stosunków z ZSRR35. Moskwa natomiast 
zaj a niezwykle krytyczne stanowisko wobec posuni  Japonii w Mand urii. Ju  

32 AAN, MSZ, 7457, k. 24�25, Tokio, 6 XI 1924, raport Patka do ministra Skrzy skiego.
33 S. Patek, Raporty i korespondencja z Moskwy (1927�1932), dok. 199, s. 425, Moskwa 31 III 

1931, raport Patka do ministra Zaleskiego.
34 Ibidem, dok. 207, s. 439, Moskwa, 16 VI 1931, raport Patka do Zaleskiego.
35 Ibidem, dok. 211, s. 446, Moskwa, 10 XI 1931, raport Patka do Zaleskiego.



wtedy prasa sowiecka pisa a, e okupacja Mand urji nie jest wydarzeniem o zna-
czeniu lokalnym: Mand urja ma przedewszystkiem znaczenie jako jeden z najwa -
niejszych punktów strategicznych Oceanu Spokojnego i walka o hegemonj  na tym 
terenie nabiera charakteru mi dzynarodowego, przyczem nieuchronnie jest zwi -
zana z przygotowaniami do nowej wojny wiatowej36. Patek, przytaczaj c ten ko-
mentarz z prasy, nie doda  w asnej opinii.

Analizuj c jego raporty na temat kon iktu japo sko-chi skiego, mo na do-
strzec obawy przed rozszerzaniem si  kon iktu, prób  zachowania neutralno ci 
wobec dzia a  Japonii, ale przede wszystkim niezwyk e wyczulenie na reakcje 
Moskwy. Postawa i reakcja Patka by a zbli ona do reakcji polskiego MSZ. Kiedy 
10 pa dziernika 1931 r. przedstawiciel Chin z o y  protest przeciwko Japonii na 
forum Ligi Narodów i poprosi  o interwencj , delegacja polska, uznaj c odr b-
no  sytuacji na Dalekim Wschodzie i maj c zrozumienie dla specjalnych upraw-
nie  i interesów Japonji w Mand urji, stara a si , gdy okoliczno ci na to pozwala y 
w Genewie, u atwi  stanowisko Delegacji Japo skiej37. Zachowanie Polski wyni-
ka o z tradycyjnego yczliwego stanowiska wobec Japonii. Pa stwo to bowiem, 
ze wzgl du na s siedztwo najpierw z Rosj  carsk , a potem sowieck , stanowi-
o wa ny czynnik w kalkulacjach polityczno-strategicznych Józefa Pi sudskiego. 

Polska dyplomacja, w tym Patek, dawa a odczu  stronie japo skiej zdziwienie jej 
brakiem zainteresowania ci lejsz  wspó prac  z Polsk . W cytowanym dokumen-
cie czytamy tak e: opinja japo ska odnosi si  do nas przyja nie, chocia  nie mo -
na u niej stwierdzi  w a ciwego zainteresowania politycznego dla Polski jako za-
chodniego s siada Sowietów. To samo mo na naogó  te  powiedzie  o japo skim 
ministerstwie spraw zagranicznych. Wi ksze zrozumienie pod tym wzgl dem oka-
zuje japo ski sztab generalny, który manifestuje ch  wspó pracy38.

Kilka miesi cy po przybyciu do Tokio Patek napisa  ciekawy raport, który za-
tytu owa  Polityka kolejowa poszczególnych mocarstw na Dalekim Wschodzie39. 
Wskazywa  w nim na czno  pomi dzy rozwojem (przebiegiem) linii kolejowych 
a polityk  mocarstw uwarunkowan  kwestiami ekonomicznymi i strategicznymi. 
Na Dalekim Wschodzie obserwowa  to na przyk adzie Rosji w jej rozgrywkach 
z Japoni  i Chinami (linia syberyjska od W adywostoku i Chabarowska oraz do 

36 Ibidem, s. 447.
37 AAN, MSZ, 600, k. 110, wewn trzne pismo MSZ bez daty (prawdopodobnie koniec 1933 r. 

lub pocz tek 1934 r.), podpis nieczytelny. Rada Ligi Narodów podj a pocz tkowo decyzj  naka-
zuj c  opuszczenie Mand urii Po udniowej przez wojska Japonii, potem nakaza a obu stronom po-
wstrzyma  si  od dzia a  zbrojnych na terenie Mand urii i postanowi a powo a  komisj  badaj -
c  kon ikt japo sko-chi ski. Jednak faktycznie, poza deklaracjami, nie uczyni a w tej sprawie nic.

38 Ibidem.
39 AAN, Ambasada RP w Moskwie, 1, k. 2�9, Tokio, 13 XII 1921 (odpis), podpis Patka, ale bez 

adresata.



Moskwy i Petersburga oraz inne linie), Stanów Zjednoczonych skon iktowanych 
z Japoni  i d cych do dominacji w Chinach, a tak e stosunków chi sko-japo -
skich. Patek ledzi  od dawna problem znaczenia kolejnictwa w stosunka ch mi -
dzynarodowych, widzia , jakie miejsce zajmowa y te kwestie w traktatach poko-
jowych. Konstatowa , e linie kolejowe same w sobie stanowi  system polityczny, 
odzwierciedlaj  wp ywy danego mocarstwa i ilustruj  rywalizacj  pomi dzy nimi, 
s  cznikiem pomi dzy najbogatszymi prowincjami Dalekiego Wschodu, a ca  Eu-
rop 40. Patek niezwykle precyzyjnie opisywa  powstawanie, istnienie i znaczenie 
polityczno-ekonomiczno-strategiczne poszczególnych odcinków linii kolejowych. 
Na przyk ad w 1925 r. w czasie nasilaj cych si  w Chinach walk wewn trznych 
pisa : Feng [genera  Feng Yuxiang, znany jako �chrze cija ski genera , sympaty-
zuj cy z Rosj �] sam przez si  nie jest dla Czang-tso-lina [Zhang Zuolin, �przyja-
ciel Japonii�] przeciwnikiem gro nym, o ile nie stoi za nim Rosja, a przeciwko Rosji 
tak czy inaczej Czang-tso-lin musi przybra  odporn  postaw  wobec sprzeczno ci 
interesów chi skich i rosyjskich w Mand urji, któr  Czang-tso-lin rz dzi i w Mon-
golji, na któr  pragnie rozszerzy  sw  w adz . Dwie obecnie projektowane linje 
kolejowe od Kirynu do Kaigunnen i od Tuonanu do Tsitsiharu wzmocni  jego po-
zycj  pod wzgl dem handlowo-ekonomicznym i stworz  pewne udogodnienie pod 
wzgl dem strategicznym. � Czuje to dobrze Rosja, dlatego zg osi a protest co do 
linji Tuonan-Tsitsihar [�]. W sprawie linji Tuonan-Tsitsihar jest specjalnie zainte-
resowana Japonja, gdy  posiada umow  co do jej  nansowania i budowy41. Przy-
pomnijmy, e po 1905 r. Japonia przy czy a Pó wysep Liaotu ski i Kore  oraz 
lini  po udniowomand ursk . Japonia d y a do obj cia swymi wp ywami tere-
nów po udniowych i wyparcia stamt d wp ywów USA i Wielkiej Brytanii. Zhang 
Zuolin, sympatyzuj cy z Japoni , ale lojalny wobec w adz w Pekinie, od 1919 r. 
sprawowa  w adz  w Mand urii. Powtórzmy, e Patek uwa a  go za �najwybit-
niejsz  osobisto � w Chinach, któr  powa ali zarówno Chi czycy, jak i �obcy�.

S dz , e ten krótki i wyrywkowy opis raportów polskiego dyplomaty wska-
zuje, przynajmniej w cz ci, na niezwykle wa n  rol  Chin w stosunkach mi dzy-
narodowych w latach 20. XX w. Stanis aw Patek opisywa  Chiny w czasie, kiedy 
by y podzielone wewn trznie, penetrowane i w pewnym stopniu uzale nione od 
mocarstw. Potra y one jednak wykorzysta  swój potencja  polityczny i ekono-
miczny oraz spryt do manewrowania, wygrywania na rywalizacji innych. Chiny 
by y ju  wtedy jednym z wa niejszych aktorów w stosunkach mi dzynarodowych.

40 Ibidem, k. 4.
41 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, k. 5, Tokio, 8 VII 1925, raport Patka do ministra Skrzy -

skiego (odpis).


