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Ostatnio na rynku pojawi o si  wiele ksi ek o Chinach: o ich polityce, gospo-
darce, bezpiecze stwie, historii � opartych na warsztacie naukowym. S  to ksi -
ki niejednokrotnie do  hermetyczne, przeznaczone g ównie dla ekspertów i ra-
czej nie atwe do zg bienia przez zwyk ego czytelnika.

Bo nie jest atwo napisa  popularn , zwyczajn  ksi k  o Pa stwie rodka. Ta 
w a nie taka jest. Przybli a polskiemu czytelnikowi Chiny codzienne, a problemy 
w niej ukazane cz sto umykaj  uwadze turystów, naukowców, biznesmenów czy 
o cjeli, do  t umnie odwiedzaj cych Pa stwo rodka. Ksi ka Katarzyny Pawlak 
jest czystej klasy reporta em zawieraj cym zapis codziennych wra e  polskiej sta-
ystki sinolo ki z dwuletniego pobytu w Chinach w latach 2009�2011, a zw aszcza 

z okresu studiów na uniwersytecie w Szanghaju i z kilku podró y po tym kraju-
-kontynencie, w trakcie których pozna a codzienne ycie zwyk ych ludzi, o jakim 
tury ci nie maj  zielonego poj cia.

Cho  autorka do Chin pojecha a �przygotowana� � do  dobrze zna a j zyk 
i chi sk  kultur  � to zderzenie z realiami okaza o si  dla niej zaskakuj ce. Chi -
ski by  �inny�, szczególnie j zyk profesorów. Pochodzili oni z ró nych rejonów 
kraju i pos ugiwali si  ró nymi dialektami. Katarzyna Pawlak musia a zatem po-
kona  stresy, wyt a  uwag , wreszcie pokona  skutecznie bariery j zykowe. Ale 
problemów, z którymi si  spotyka a, by o znacznie wi cej. Na chi skim uniwersy-
tecie traktowano j  z przymru eniem oka, z góry zak adano, e jest laowaj, �obca�, 



i nikt nie oczekiwa  od niej wykazywania si  wiedz , mimo e przyjecha a z dy-
plomem wy szej uczelni. Chi scy profesorowie z góry zak adaj  bowiem, e cu-
dzoziemcy raczej sobie nie radz  z trudnym chi skim j zykiem, wi c i trudnych 
zada  im nie wyznaczaj . Dlatego szefowa grupy studenckiej przydzieli a autor-
ce byle jaki temat pracy dyplomowej, odrzucaj c pomys  trudniejszej rozprawki, 
któr  ambitna Polka pragn a napisa .

Na kartach ksi ki znajdujemy opis ycia studentów w akademikach, ich wy-
praw do rodzin na chi skie wi ta, czy wreszcie atmosfery na zaj ciach. Niestety, 
chi scy studenci nie bardzo s  zainteresowani kontaktami z �obc �. Rzucaj ca si  
w oczy w masie ciemnych g ów jasna blondynka wzbudza sensacj  w miejscach 
publicznych, co pog bia poczucie wyobcowania wobec trzymaj cych si  w grupie 
Chi czyków. Powoli zaczyna pojmowa , e najpopularniejszym chi skim sposo-
bem na rozwi zywanie trudnych problemów jest milczenie i przeczekanie, a reak-
cj  na niezr czn  sytuacj  miech. Pawlak jako socjolog z wykszta cenia przedsta-
wia ró ne ciekawe obrazki, chocia by sytuacj  studentów korea skich. W Korei 
Po udniowej jest moda na studiowanie w Chinach: bo taniej, bo atwiej si  dosta  
na uniwersytet. Na 6 tys. studentów zagranicznych szanghajskiego Uniwersyte-
tu Jiao Tong 4 tys. to Korea czycy z Po udnia. Tworz  oni swoist  subkultur  na 
uczelni, zaludniaj  kursy j zyka chi skiego, ale wi kszo  z nich, pozbawiona ku-
rateli surowych rodziców, imprezuje i markuje nauk . Te ró ne ywe obrazki z y-
cia wielkich miast uzupe niaj  podró e po Chinach. To majstersztyk opisu. Prawie 
czujemy, e podró ujemy z autork  � widzimy, jak najpierw toczy bój o bilet, po-
tem o miejsce do stania w wagonie, w ko cu opowiada o towarzystwie robotni-
ków migrantów, matek i bab  z rozpuszczonymi jak dziadowskie bicze jedynaka-
mi, o relacjach z pasa erami i rytua ach podró nych, takich jak: jedzenie, spanie 
czy zwyk e siedzenie na pod odze lub na stosie baga y. Przy tej okazji autorka za-
stanawia si  nad powszechnym w Chinach zjawiskiem plucia i smarkania na pod-
og , cho  oszcz dza czytelnikowi rozwa a  o mitologicznych czy biologicznych 

przyczynach tego fenomenu, obcego kulturze europejskiej.
Ciekawe s  wizyty w domach, kiedy zupe nie nieznani ludzie okazuj  w drow-

com go cinno  wr cz �staropolsk �. Przy okazji mo na si  dowiedzie , jak w Chi-
nach si  mieszka czy te  jak si  yje na co dzie  w jednym mieszkaniu w rodzinie 
wielopokoleniowej. Niezwykle interesuj ce s  rozwa ania na temat hukou, czy-
li systemu rejestracji ludno ci, od którego zale y miejsce jednostki w kolektyw-
nym chi skim spo ecze stwie. System ten jest w trakcie reformy, gdy  hamuje de 
facto rozwój gospodarczy poprzez utrudnianie mobilno ci si y roboczej w dyna-
micznie rozwijaj cej si  gospodarce. Bez wpisu do hukou jednostka ani jej rodzi-
na nie ma prawa do elementarnej opieki medycznej czy socjalnej, a jej dzieci nie 
mog  chodzi  do szko y.



Interesuj co autorka opisuje Pekin, Szanghaj i inne wielkie miasta. Potra  wy-
eksponowa  genius loci, w tym warunki podró owania miejskim transportem, 
mieszkania czy robienie zakupów. Zachwyca si  organizacj  opieki medycznej, 
oczywi cie tej p atnej, gdy  powszechna opieka ma jeszcze charakter najbardziej 
rudymentarny. Powa niejsza choroba oznacza ruin   nansow  dla chi skiej rodziny.

Wiele miejsca autorka po wi ca rozwa aniom o chi skim internecie, z które-
go korzysta prawie 600 mln internautów, czyli wangmin. Czytelnik dowiaduje si  
te  o sposobach blokowania przez w adze dost pu do niektórych zapisów, które 
zawieraj  �delikatne kwestie�.

Katarzyna Pawlak odwiedza a mniejszo ci narodowe o bogatej, cho  stopniowo 
zanikaj cej kulturze, oraz miejsca, gdzie by a wszechobecna zwyk a ludzka bie-
da, przejawiaj ca si  w n dznym odzieniu czy marnym jedzeniu. Udawa o si  jej 
zwiedza  klasztory i obserwowa  ciekaw  subkultur  bywalców parków, a tak e 
podró owa  po rejonach granicz cych z Kore  Pó nocn  czy Birm . Pozna a te  
niecodzienn  codzienno  Mongolii Wewn trznej. Ka dy opis zawiera cenne spo-
strze enia i uwagi. Wprawdzie autorka pomin a pod o e  lozo czne takich zja-
wisk, jak: konfucjanizm, kult przodków czy komunizm, ale to tylko nadaje ksi -
ce walor bezpo rednio ci i autentyzmu.

Bardzo dobra ksi ka, wietnie napisan a, umo liwia przybli enie wspania ych 
Chin ka demu.


