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Po raz pierwszy Polska nawi za a ocjalne stosunki dyplomatyczne z China-
mi na prze omie lat 20. i 30. XX w. Ustanowienie przedstawicielstw na szczeblu 
poselstw mia o miejsce w 1933 r.2 To, i  nast pi o to dopiero po I wojnie wiato-
wej, ma zwi zek z ponad 120-letnim okresem utraty przez Rzeczpospolit  pa -
stwowo ci, a po jej odzyskaniu w 1918 r. konieczno ci  budowania od postaw pol-
skiej s u by zagranicznej, tworzenia za granic  sieci placówek dyplomatycznych. 
Stosunki z Chinami nie nale a y do priorytetów odrodzonego pa stwa. Co si  ty-
czy Chin, to nie s u y a temu niestabilna sytuacja w tym kraju i nieko cz ce si  
walki klik militarystycznych; dopiero proces stopniowego jednoczenia kraju pod 
egid  rz du narodowego Republiki Chi skiej od po owy lat 20. stworzy  warun-
ki do podj cia tego kroku. 

Warto jednak wspomnie , i  polski obóz niepodleg o ciowy, skupiony wokó  
Józefa Pi sudskiego, jeszcze przed I wojn  wiatow  szuka  sojuszników do walki 
z carsk  Rosj  tak e w Chinach, nawi zuj c kontakty z ko ami republika skimi. 
Profesor Roman S awi ski odwo uje si  do korespondencji pomi dzy sekretarzem 
Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodleg o ciowych Jodko-Narkiewiczem 
a W. C. Chenem, sekretarzem pierwszego prezydenta Republiki Chi skiej dr Sun 

1 W tek cie artyku u, dla zapisu nazw i terminów chi skich stosujemy przyj t  ocjalnie w Chi-
nach transkrypcj  pinyin, zgodnie z postanowieniami III Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji 
Nazw Geogracznych (Ateny, 1977 r.), które Polska zaaprobowa a w 1981 r. Z transkrypcji pinyin 
rezygnujemy w przypadkach nazw geogracznych oraz imion w asnych, których zapis upowszechni  
si  w j zyku polskim przed wprowadzeniem pinyin`u (np. Pekin, a nie Beijing, Kanton � nie Guang-
zhou, Nankin � nie Nanjing, Sun Jat-sen � nie Sun Zhongshan, Czang Kai-szek � nie Jiang Jieshi). 
W cytatach stosujemy transkrypcje u ywane przez autorów przytaczanych opracowa .

2 Historia dyplomacji polskiej, red. P. ossowski, Warszawa 1995, t. IV, s. 76 i 432.



Jat-sena. W swej odpowiedzi z 13 marca 1913 r., skierowanej do redakcji socjali-
stycznego pisma �Przed wit�, Chen pisze w imieniu Suna o g bokim zaintereso-
waniu i sympatii wobec polskiego ruchu niepodleg o ciowego, sugeruj c rozwa-
enie wspólnych wysi ków, tak e z udzia em rosyjskich si  rewolucyjnych w celu 

podj cia walki o wolno  i obalenie rz dów tyranii w tym kraju3.
 Pó ne nawi zanie ocjalnych stosunków z Chinami nie oznacza o ca kowite-

go braku kontaktów mi dzy Chi czykami a Polakami w czasach I Rzeczpospolitej 
i Cesarstwa Chi skiego, a potem � II RP i Republiki Chi skiej. Pierwsze kontakty 
pomi dzy przedstawicielami obu narodów (nie pa stw) datuj  si  ju  od po owy 
XIII w. Rozwija y si  one przez wieki z ró n  intensywno ci . Prawdziwy prze-
om w stosunkach polsko-chi skich � z oczywistych powodów politycznych � na-

st pi  po proklamowaniu Chi skiej Republiki Ludowej w 1949 r. 
Celem naszego szkicu jest przedstawienie ogólnego zarysu kontaktów polsko-

-chi skich od ich pocz tków a  do zako czenia II wojny wiatowej. Si  rzeczy 
musi to by  zarys pobie ny, tylko w niewielkim stopniu odnosz cy si  do kon-
taktów ocjalnych, gdy  te � niezbyt o ywione � datuj  si  od prze omu lat 20. 
i 30. XX w. Wprawdzie w anna ach polskiej dyplomacji wspomina si  o staraniach 
króla Jana III Sobieskiego o nawi zanie kontaktów dyplomatycznych z Niebia -
skim Cesarstwem Pekinem, czego dowodem jest list polskiego w adcy do cesa-
rza Kangxi (1662�1722); pozosta  on jednak bez odpowiedzi, gdy  jego adresat 
zmar , zanim pos anie zd y o do niego dotrze 4. Nie brak i innych symptomów 
zainteresowania Jana III Sobieskiego Chinami. Istniej  np. wzmianki o tym, e 
mia  on podarowa  chi skiemu monarsze swój portret, chocia  nie jest do ko -
ca jasne, jak  drog  mia  on dotrze  do Pa acu Cesarskiego w Pekinie. Prawdo-
podobnie król Polski otrzyma  od chi skiego w adcy pisemne podzi kowanie, 
nie zachowa o si  ono jednak5. Wiadomo te , e przynajmniej od 1685 r. zaufany 
doradca cesarza Kangxi, wybitny amandzki franciszkanin Ferdynand Verbiest 
(1623�1688) korespondowa  z polskim królem. Z korespondencji tej zachowa  
si , niestety, tylko jeden list6. I chocia  ostatecznie nie uda o si  Sobieskiemu 
nawi za  ocjalnych stosunków z Chinami, dzia ania naszego w adcy wiadcz  
o zainteresowaniu Królestwa Polskiego Chinami i ich kultur , czego dowodz  
m.in. chi skie akcenty w pa acu w Wilanowie. Przypomnijmy równie , e w bi-
bliotece królewskiej kierowanej przez jezuit  Adama Kocha skiego znajdowa a 
si  oryginalna mapa Chin, analogiczna do pierwszej opublikowanej w Europie 

3 R. S awi ski, Historia Chin i Tybetu, Warszawa 2002, s. 160�61.
4 L. Cyrzyk, Polsko-chi skie kontakty w ci gu dziejów, �Przegl d Orientalistyczny� 1989, 

nr 1�2, s. 9.
5 Chiny w oczach Polaków, red. J. W odarski, Gda sk 2001, s. 44�45.
6 S. Bednarski, Chi ski list Króla Jana III, �Przegl d Powszechny� 1933, nr 12.



przez Samuela Purchasa na pocz tku XVII w.7 Wiadomo tak e, i  pos a cy kró-
lewscy negocjowali w Moskwie uzyskanie prawa przejazdu polskich misjonarzy 
do Chin drog  l dow  przez Syberi . 

Pisz c o wzajemnych kontaktach niezb dnym wydaje si  zwrócenie uwagi na 
pewn  umowno , szczególnie je li chodzi o podró e Polaków do Chin. Mamy tu 
na my li cz st  zmian  granic Cesarstwa Chi skiego oraz specyczn  polityk  za-
graniczn  Chin, opart  na dyplomacji trybutarnej. Powstaj  zatem niekiedy w tpli-
wo ci, czy tereny, do których dotarli polscy podró nicy, nale y uzna  za obszary 
b d ce wówczas w granicach Cesarstwa Chi skiego (a wi c bezspornie chi skie), 
czy te  jako formalnie znajduj ce si  poza domen  chi sk , chocia  pozostaj c  
�w wielkim cieniu Pa stwa rodka�. Tak rysuje si  np. sprawa podró y pierwsze-
go polskiego misjonarza Benedykta Polaka (ok.1200�ok.1280) do w adców mon-
golskich � cho  w 1246 r. nie byli oni jeszcze w adcami Chin, lecz nast pi o to 
wkrótce i dzi  obszary te wchodz  w sk ad terytorium Chin. 

ledz c stosunki polsko-chi skie praktycznie a  do XX w., nale y zwróci  
uwag  na swoist  jednostronno  tych kontaktów, wyra aj c  si  w podró ach 
Polaków do Chin i niemal ca kowitym braku informacji o Chi czykach podró u-
j cych po ziemiach Królestwa Polskiego. Prawdopodobnie takich podró ników 
nie by o z uwagi na stopie  zamkni cia oraz autarki  Cesarstwa oraz uznanie lu-
dów spoza domeny chi skiej za �barbarzy ców�, yj cych poza �kopu  nieba� 
(tian xia). Jest to temat, który powinni podj  chi scy badacze, gdy  istotnie jest 
to nadal terra incognita.

Przy próbie dokonania periodyzacji kontaktów polsko-chi skich od ich po-
cz tków do nawi zania stosunków dyplomatycznych oraz kategoryzacji Pola-
ków podró uj cych do Chin, w a ciwym wydaje si  wyró nienie nast puj cych 
okresów: 

1. XIII�XVII w., czas podró y do Chin polskich misjonarzy, w ród których 
najwa niejsz  postaci  jest Micha  Boym. 

2. XVII�XIX w., czas polskich podró ników, udaj cych si  do Chin w celach 
poznawczych oraz uciekinierów z rosyjskiej niewoli.

3. prze om XIX i XX w., okres najwa niejszy, obejmuj cy powstanie oraz dzia-
alno  kolonii polskiej w chi skiej Mand urii w czasach budowy i funkcjo-

nowania rosyjskiej Kolei Wschodniochi skiej. 
Osobny temat to relacje wzajemne II Rzeczpospolitej i Republiki Chi skiej 

w okresie mi dzywojennym oraz w czasie II wojny wiatowej na tle burzliwych 
losów obu pa stw.
 

7 Szerzej por. E. Kajda ski, D ugi cie  wielkiego muru. Jak Polacy odkrywali Chiny, Warsza-
wa 2005, s. 149.



Pierwsze kontakty Europejczyków, w tym tak e Polaków, z Chinami mia y 
zwi zek z wyprawami misyjnymi, które prowadzi a Stolica Apostolska. Obszar 
Azji o zupe nie odmiennej kulturze i tradycji duchowej stanowi  wyzwanie i szan-
s  dla misji ewangelizacyjnej Ko cio a w Europie. Zdecydowany prymat w ewan-
gelizacji Chin wiedli misjonarze jezuiccy, chocia  przed nimi dotarli do Pa stwa 

rodka franciszkanie i dominikanie. Pierwsze podró e polskich misjonarzy przy-
padaj  na wiek XVI, kiedy to Portugalia � dzi ki za o eniu Makau i ustanowieniu 
zasady padroado pomi dzy Lizbon  a Watykanem � by a swoistym monopolist  
w handlu oraz procesie ewangelizacyjnym Cesarstwa Chi skiego8. 

Pierwszym Polakiem, który uda  si  do Chin, by  franciszkanin Benedykt Po-
lak z Wroc awia9. Wyprawa Benedykta Polaka jako cz onka poselstwa papie a In-
nocentego IV (na jej czele sta  Giovanni Da Pian del Caprini (ok. 1180�1252) nie 
mia a charakteru misyjnego, a jedynie cel polityczno-obronny � zapobie enie dal-
szym najazdom mongolskim (tatarskim) na Europ . Papie  chcia  porozumie  si  
z w adc  Mongo ów, a przy okazji rozezna  si  w zwyczajach i wierzeniach azja-
tyckich ludów. Poselstwo dotar o do Mongolii w 1246 r., 30 lat przed Marco Polo; 
podró  ta opisana jest w dziele Historia Mongolarum10. 

Niektórzy autorzy � jak ju  wspomniano � zwracaj  uwag , e Benedykt Po-
lak dotar  do Mongolii, a nie do Chin11. Obszary ówczesnej Mongolii to dawna 
D ungaria stanowi c  cz  dzisiejszego Xingjiangu � rejonu autonomicznego 
wchodz cego obecnie w sk ad ChRL. Leszek Cyrzyk ma racj  podkre laj c, e 
�wprawdzie podró nicy dotarli tylko do Karakorum, ówczesnej stolicy wielkiego 
imperium mongolskiego, ale zetkn li si  tam bezpo rednio z Chi czykami prze-
bywaj cymi na dworze Gujuka�12. W 1246 r., kiedy poselstwo papieskie dotar-
o do Mongolii, w Chinach panowa a chi ska dynastia Song (960�1279). Z racji 

s siedztwa plemion mongolskich z Chinami, pó niejszym podbojem Chin przez 
mongolskich chanów i ustanowieniu mongolskiej dynastii Yuan (1279�1368) oraz 

8 Szerzej na ten temat por. J. Rowi ski, Chiny a Stolica Apostolska, Warszawa 1991; E. R. Les, 
Jesuites en China 1552-1773, Paris 1996; F. Stockwell, Religion in China Today, Beijing 1996; 
E. J. Malastesta, The Society of Jesus and China. A Historical�Theological Essay, �Discovery: Je-
suit International Ministries� 1997, nr 7.

9 W Muzeum Azji i Pacyku w Warszawie w marcu 2005 r. eksponowano wystaw  �Wyprawa 
ladami Benedykta Polaka�. By a to relacja z 3-miesi cznej wyprawy pi tki polskich podró ników, 

którzy po 7 i pó  wiekach postanowili przemierzy  szlak swego rodaka.
10 Znane s  dwa dzie a Giovanni Da Pian del Caprini po wi cone tej podró y: Historia Mon-

galorum quos nos Tartarosappellamus (Historia Mongo ów, których zwiemy Tartarami) oraz Liber 
Tartarorum (Ksi ga Tartarów) � przyp. red.

11 M. Ka uski, Polacy w Chinach, Warszawa 2001, s. 233�238. 
12 L. Cyrzyk, op.cit., s. 6.



faktem, e te obszary XIII-wiecznej Mongolii znajduj  si  dzi  w granicach Chin, 
przyjmuje si , e Benedykt z Wroc awia dotar  do Chin w roku 1246 jako pierw-
szy Polak. W 1965 r. ameryka scy naukowcy z Uniwersytetu Yale odkryli r ko-
pis Sprawozdania Benedykta Polaka z tej wyprawy zatytu owany Historia Tarta-
rorum. Jest to zapis jego osobistej, ustnej relacji przekazany ojcu C. de Bridia, co 
zdaniem Edwarda Kajda skiego mo e wiadczy , i  autor zapisu, franciszkanin, 
wywodzi  si  z Brzegu na Dolnym l sku. Najpe niejszy opis tej podró y znalaz  
si  w wydanej w 2005 r. nak adem Ocyny Naukowej ksi ce autorstwa wspo-
mnianego wy ej Edwarda Kajda skiego � najlepszego niew tpliwie znawcy histo-
rycznych kontaktów polsko-chi skich i niestrudzonego ich badacza � D ugi cie  
wielkiego muru. Jak Polacy odkrywali Chiny13. Do tej i innych jego prac b dzie-
my si  w tym artykule bardzo cz sto odwo ywali. 

Od wyprawy Benedykta Polaka przez oko o 350 lat nie ma adnych udokumen-
towanych informacji o wyprawach Polaków do Chin. Od XVI w. rozpoczyna si  
okres misyjnej dzia alno ci jezuitów w Chinach. Ewangelizacja Cesarstwa Chi -
skiego odbywa si  pod patronatem Portugalii, która wydzier awiaj c w 1557 r. od 
Chin Makau, tworz c z niego faktori  handlow , a w 1576 r. zak adaj c katolickie 
biskupstwo (podlegaj ce portugalskiemu arcybiskupstwu w Indiach), staje si  nie 
tylko monopolist  w handlu z Chinami, ale tak e kontroluje dzia alno  misyjn  
Ko cio a katolickiego w tym kraju. Portugalia w zamian za ustanowienie przez 
papie a Grzegorza III biskupstwa w Makau zobowi za a si  do poparcia dzia al-
no ci misyjnej kurii rzymskiej w Chinach. �W Makau ukszta towa  si  wzajemny 
system patronatu i wspó pracy w adz ko cielnych i wieckich [�] padroado�14. 
Wed ug tej zasady zgoda na wyjazd misjonarza do Chin (Makau) wymaga a nie 
tylko aprobaty Stolicy Apostolskiej, ale w praktyce przede wszystkim w adz ad-
ministracyjnych i ko cielnych Portugalii. 

Jezuici zaj li siln  pozycj  w Chinach, aczkolwiek nie oni jako pierwsi podj li 
na terenach cesarstwa prac  ewangelizacyjn . Przed jezuitami, ju  pod koniec wie-
ku XIII, wyprawy w celach misyjnych organizowali franciszkanie, a tak e domi-
nikanie. Jezuici swoj  siln  pozycj  w ród misjonarzy w Chinach osi gn li dzi ki 
m dremu i otwartemu podej ciu do pracy ewangelizacyjnej na terenach zupe nie 
odmiennych kulturowo od Europy. Kandydaci na misje podlegali uwa nej selekcji. 
Misjonarzami zostawa y osoby wykszta cone, o rozleg ej wiedzy, specjali ci w ró -
nych dziedzinach. W Cesarstwie Chi skim mieli oni bowiem za zadanie nie tylko 
szerzenie wiary chrze cija skiej, ale tak e zdobywanie informacji o tym kraju, ba-
danie jego kultury i tradycji, a tak e � co niew tpliwie mia o pomaga  w pracach 
misyjnych � przekazywanie Chi czykom swojej wiedzy i propagowanie dorobku 

13 E. Kajda ski, D ugi cie �, s. 13�34.
14 Idem, Micha  Boym. Ambasador Pa stwa rodka, Warszawa 1999, s. 93. 



naukowego ówczesnej Europy. Jednym z ich naczelnych zada  by o jak najszyb-
sze perfekcyjne opanowanie j zyka i lokalnych dialektów.

Drugim powodem silnej pozycji misjonarzy jezuickich w Chinach by a zasa-
da zapocz tkowana przez w oskiego jezuit  Matteo Ricci, nazywana zasad  ako-
modacji misyjnej15. Polega a ona na dostosowaniu wiary katolickiej do chi skiej 
tradycji kulturowo-religijno-lozocznej. Przejawem zastosowania zasady ako-
modacji misyjnej na gruncie chi skim by o nazwanie Boga chi skimi terminami 
Shang Di, Tian Di lub Tian Zhu oraz w czenia do chi skiego katolicyzmu niektó-
rych kultów i obrz dów konfucja skich, w tym przede wszystkim kultu przodków. 
Stosunek do tradycji, kwestia zasady akomodacji misyjnej, sta y si  ród em spo-
ru �o chi skie obrz dki�16, zako czonego odrzuceniem przez papie a Benedykta 
XIV w 1742 r. naczelnej zasady Matteo Ricciego, i  wsz dzie tam gdzie nie wyst -
puje sprzeczno  z nauk  Ewangelii, nale y zachowywa  lojalno  wobec prawa 
i tradycji chi skiej17. Wywar o to wysoce negatywny, wr cz destrukcyjny wp yw 
na pó niejsze losy Ko cio a katolickiego w Chinach oraz na jego obraz w oczach 
elit i spo ecze stwa, a co za tym idzie na skuteczno  misji ewangelicznej w tym 
wielkim kraju. Przynajmniej przez 200 lat sprawa inkulturyzacji sta a si  w Ko-
ciele tematem tabu, przynosz c mu ogromne szkody18. 

Pierwszym polskim jezuit , który uzyska  zgod  kurii rzymskiej oraz portu-
galskich w adz wieckich i ko cielnych na wyjazd do Chin by  J drzej Rudomin 
(1596�1631), syn rajcy i burmistrza Wilna. Misjonarz ten uko czy  Akademi  Je-
zuick  i Uniwersytet w Moguncji, a nast pnie studiowa  w Akademii Papieskiej 
w Rzymie. Zna  relacje Marco Polo, a do wyjazdu do Chin zainspirowa  go podob-
no proroczy sen. Do Makau dotar  w 1626 r., po rocznym pobycie w Indiach (Goa). 
Nast pnie uda  si  do Jiating niedaleko Suzhou, gdzie uczy  si  j zyka i poznawa  
kultur  chi sk . Dzi ki swej erudycji i wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, ma-
tematyki, lozoi i logiki cieszy  si  szacunkiem w adz. Swoj  dzia alno  misyjn  
prowadzi  w prowincji Fujian. Zmar  5 wrze nia 1631 r. na gru lic  i pochowany 
zosta  na cmentarzu w Fuzhou z nagrobkiem w kszta cie kapliczki19.

 Drugim Polakiem z zakonu jezuitów przebywaj cym w Chinach by  Wojciech 
M ci ski (1601�1643). W podró  do Azji wyruszy  w roku mierci swego poprzed-
nika, a dotar  tam po niemal sze ciu latach. Przez dwa lata (1636�1638) prowadzi  
dzia alno  misyjn  w Makau i na Tajwanie; na kontynent nie uda o mu si  do-

15 J. Rowi ski, Chiny a Stolica Apostolska�, s. 16. 
16 Szerzej na ten temat zob. artyku  profesora Josefa Kolma�a w niniejszym numerze rocznika � 

przyp. red.
17 A. Koszorz SVD, Na marginesie metod pracy misyjnej w Chinach, [w:] Ko ció  w Chinach. 

Przesz o , tera niejszo , przysz o , Pieni no 1989, s.11�19.
18 J. Rowi ski, Chiny a Stolica Apostolska�, s. 18�19.
19 R. Badowski, Polacy w Pa stwie rodka, [w:] Przewodnik Pascala. Chiny, Warszawa 2004, 

s. 889.



sta . Zgin  m cze sko (ukrzy owany) w 1643 r. w Japonii. Inny polski jezuita, 
Jan Ignacy Lewicki, zagin  w 1640 r. w czasie sztormu u wybrze y Chin20. Do-
tar  natomiast do Chin jezuita z Wielkopolski, wszechstronnie wykszta cony Jan 
Miko aj Smogulecki (1610�1656). Do Chin przyjecha  w 1645 r., a prac  ewange-
lizacyjn  podj  w prowincji Fujian. W swojej pracy realizowa  zasad  akomoda-
cji misyjnej, któr  rozumia  bardzo szeroko, gdy  popiera  nie tylko w czenie do 
wschodnioazjatyckiego katolicyzmu terminów z lozoi mistrza Kong Zi (Kon-
fucjusza), ale tak e usuni cie z doktryny chrze cija skiej tych obrz dków, które 
mog yby wywo a  niech  w ród Chi czyków. Warta odnotowania jest równie  
aktywno  naukowa Smoguleckiego, który zaznajomi  chi sk  nauk  z systemem 
kopernika skim oraz logarytmami. Od 1645 r. wyk ada  matematyk  i astronomi  
w Nankinie, a jego s awa naukowa spowodowa a zaproszenie go na dwór cesarski 
w Pekinie w 1653 r. Misjonarz zmar  17 wrze nia 1656 r. w Guangdongu21. 

Kolejnym polskim misjonarzem pracuj cym w Chinach by  jezuita Micha  
Boym. Ogromny wk ad w ponowne �odkrycie� tego niezwyk ego Polaka, zapew-
ne najwybitniejszego europejskiego sinologa swoich czasów, w o y  Edward Kaj-
da ski. Jego ksi ki po wi cone Micha owi Boymowi (najpe niejsze jak dot d mo-
nograe dotycz ce ycia misjonarza)22, z których czerpiemy wiedz  o tej postaci, 
doczeka y si  szeregu przek adów, w tym na j zyk chi ski. Boym jest niezwykle 
wa n  postaci  w dziejach stosunków polsko-chi skich. Nie tylko realizowa  on 
zadania misyjne i naukowe, zgodnie z zasadami pracy ewangelizacyjnej zakonu 
jezuitów, ale tak e odegra  bardzo wa n  rol  polityczn  jako ambasador dynastii 
Ming, reprezentuj cy cesarza chi skiego w Europie. 

Micha  Boym wyjecha  do Chin w 1643 r. Zgodnie z systemem przygotowa  
misjonarzy jezuickich do pracy ewangelizacyjnej w Chinach, najpierw uczy  si  
j zyka chi skiego w Makau, potem za  skierowany zosta  na wysp  Hainan, na 
której przebywa  prawdopodobnie do 1649 r. Okres pobytu Boyma na Hainanie 
to � oprócz pracy misyjnej � czas bada  chi skiej ory, których owocem jest publi-
kacja Flora sinensis wydana w Europie za ycia misjonarza. Jak podkre la Edward 
Kajda ski, �Flora Chin by a pierwsz  w Europie publikacj , dotycz c  przyrody 
Dalekiego Wschodu i Azji Po udniowo-Wschodniej. [�] Poza Boymem nie by o 
w Chinach ani w XVII ani te  w XVIII w. botanika, który sam publikowa by co-
kolwiek na podstawie w asnych obserwacji i do wiadcze �23.

20 Ibidem, s. 890.
21 M. Ka uski, Polska � Chiny 1246�1996: szkice z dziejów wzajemnych kontaktów, Warszawa 

2004, s. 19; R. Badowski, op.cit., s. 890. 
22 Chodzi tu o pozycje: Micha  Boym. Ambasador Pa stwa rodka, Warszawa 1999 oraz Micha  

Boym. Ostatni wys annik dynastii Ming, Warszawa 1988 � przyp. red.
23 E. Kajda ski, Micha  Boym. Ambasador�, s. 174, 175.



Boym swoj  naukow  dociekliwo ci  przyczyni  si  tak e do bada  okresu chrze-
cija stwa nestoria skiego w Chinach24. W 1648 r. sporz dzi  kopi  napisu z kamie-

nia z Xinganfu25 (dzisiejszy Xi�an). Wed ug E. Kajda skiego: �w XVII wieku Micha  
Boym by  najbardziej znanym t umaczem i interpretatorem »kamienia z Singanfu«. 
Jego r kopis na ten temat mia  charakter powa nej pracy naukowej�26.

Boym realizowa  tak e swoje zainteresowania geograczne, matematyczne i kar-
tograczne. Jest autorem Atlasu Chin, dzie a nie tylko kartogracznego, ale tak e 
opisuj cego chi sk  kultur , lozo  i histori . Jako pierwszy dowodzi w nim, e 
�Kataj Marco Polo, Serica Ptolemeusza i China Portugalczyków to ten sam kraj. 
[�] Kataj jest to Cesarstwo Chi skie, Kambalu Marco Polo jest za  to same z Pe-
kinem�27. Boym, wbrew ówczesnym pogl dom, twierdzi tak e, e Korea jest pó -
wyspem, a nie wysp  i tak te  odwzorowuje j  na mapie. Bardzo trafnie zazna-
cza na mapie Mur Chi ski, cznie z fragmentem odbudowanym przez Mingów 
w jego wschodniej cz ci. 

Spo ród innych wa nych dzie  Boyma, warte przytoczenia s  Relacje, które 
przedstawiaj  stan chrze cija stwa w Chinach oraz zawieraj  informacje o Cesar-
stwie Chi skim, a tak e dwa r kopisy, które zagin y i nigdy nie zosta y opubliko-
wane: Chi ski Medyk i Ksi ga chi skich receptur. Kajda ski jest przekonany, e 
oba dzie a zosta y wykorzystane przez wspó pracowników Boyma, a po jego mier-
ci by y we fragmentach lub ca o ci publikowane pod nazwiskami tych e. Pomi-
jaj c niegodziwo  plagiatorów, szerokie korzystanie z dorobku naukowego Boy-
ma wiadczy o o donios ej roli jego bada  i przekonaniu o ich trafno ci. Dorobek 
naukowy, jaki pozostawi  po sobie Boym, dobitnie wiadczy o tym, jak wietnie 
misjonarze jezuiccy byli przygotowani do pracy misyjnej w Chinach. 

Jak ju  wspomniano, Boym odegra  równie  bardzo wa n  rol  polityczn , 
czego wyrazem by a jego podró  do Europy z poselstwem od chi skiego cesarza. 
W czasie, kiedy Boym przebywa  w Chinach, cesarstwo prze ywa o kryzys, który 
doprowadzi  ostatecznie do upadku dynastii Ming i ustanowienia mand urskiej dy-
nastii Qing (1644�1911). Proces zmiany dynastii by  d ugotrwa y, gdy  Mingowie 
próbowali odeprze  najazdy Mand urów. Przewaga wojskowa naje d ców by a 
jednak znaczna i Mingowie sukcesywnie spychani byli na po udnie. Po zdobyciu 
przez Mand urów Fuzhou, stolicy prowincji Fujian, i po mierci mingowskiego 
cesarza Longwu, na dworze Mingów dosz o do sporu o w adz . Przez pewien czas 
Chiny mia y dwóch cesarzy w ramach tej samej, chyl cej si  ku upadkowi, dynastii. 

24 Sekty nestoria skie dzia a y prawdopodobnie w Chinach w latach 636�801. J. Rowi ski, Chi-
ny a Stolica Apostolska�, s. 9.

25 Chodzi tu o kamienn  tablic , wykopan  w 1625 r., z tekstem opisuj cym rozkwit chrze cija -
stwa nestoria skiego w Chinach za panowania dynastii Tang � przyp. red.

26 E. Kajda ski, Micha  Boym. Ostatni wys annik dynastii Ming, Warszawa 1988, s. 51.
27 E. Kajda ski, Micha  Boym. Ambasador�, s. 162�163.



Jeden rezydowa  w Kantonie, drugi w Zhaojing. Po mierci tego pierwszego jedy-
nym cesarzem mingowskim zosta  Yongli. To on w a nie zwróci  si  do Portugalii 
z pro b  o pomoc w walce z Mand urami. Dzi ki portugalskiej interwencji Mingo-
wie pokonali Mand urów w bitwie pod Guilinem i odzyskali w adz  w dziewi ciu 
prowincjach. Misjonarze jezuiccy, wykorzystuj c wdzi czno  Mingów, nak onili 
cesarski dwór do przyj cia chrztu. Jedynym, który chrztu nie przyj , by  sam ce-
sarz, który nie chcia  zrezygnowa  z posiadania konkubin. 

Micha  Boym zosta  wys any na dwór cesarza Yongli. W tym czasie kompliko-
wa a si  tak e sytuacja w gronie jezuickich misjonarzy w Chinach. W adcy man-
d urscy, którzy przej li ju  stolic  Cesarstwa, dzia ali bardzo zr cznie, d c do 
przeci gni cia na swoj  stron  jezuitów, doceniaj c ich walory intelektualne i dy-
plomatyczne. O wiadczyli, e mog  oni nadal prowadzi  dzia alno  misyjn  na 
tych samych zasadach jak za poprzedniej dynastii (porozumienie to znane jest 
pod nazw  traktatu chi sko-tatarskiego). Peki scy jezuici poparli Mand urów, 
podczas gdy ocjalne stanowisko Archidiecezji w Makau pozostawa o promin-
gowskie. Yongli, zdaj c sobie spraw  z sytuacji, postanowi  wys a  poselstwo do 
Europy z pro b  o pomoc w walce z Mand urami. Przyj ty przez cesarski dwór 
chrzest mia  by  koronnym argumentem, który mia  sk oni  papie a i pa stwa eu-
ropejskie do udzielenia Mingom pomocy. Ocjalnym wys annikiem cesarza Yon-
gli zosta  Micha  Boym. 

Boym wyruszy  do Europy w 1650 r. Do Wenecji dotar  dwa lata pó niej. Euro-
pa, podobnie jak Chiny, prze ywa a wówczas kryzys polityczny, pomimo zako cze-
nia wojny trzydziestoletniej pokojem westfalskim w roku 1648. Boym nie zdawa  
sobie sprawy z istnienia koalicji profrancuskiej i prohabsburskiej, zwalczaj cych 
si  wzajemnie. Nie znaj c sytuacji politycznej, zwróci  si  o pomoc w uzyskaniu 
audiencji u do y Wenecji do ambasadora Francji, która nale a a do koalicji wro-
giej Wenecji i Stolicy Apostolskiej. W wyniku politycznego faux pas Boym zosta  
wys any do Loretto i tym samym zdany ca kowicie na ask  kurii rzymskiej. 

Sytuacja Boyma i jego misji zdecydowanie si  pogorszy a po wspomnianym 
edykcie chi sko-tatarskim. Wówczas to z Pekinu do Europy wyruszy o poselstwo 
mand urskie, b d ce odpowiedzi  Mand urów i peki skich jezuitów na misj  Mi-
cha a Boyma. Jezuita Martini, który sta  na czele tego poselstwa, przyby  do Eu-
ropy w 1653 r., podczas pobytu Boyma w Loretto. Uda o mu si  przekona  Eu-
rop  o ostatecznym upadku Mingów i przej ciu w adzy w ca ych Chinach przez 
Mand urów. 

W 1655 r. Boym zosta  jednak przyj ty przez papie a, którym zosta  w a nie 
Aleksander VII, zwolennik pracy ewangelizacyjnej w oparciu o zasad  akomoda-
cji misyjnej. Na zmian  nastawienia kurii rzymskiej wobec jego misji wp yn y 
ocjalne informacje Portugalczyków, podwa aj ce wiarygodno  poselstwa Mar-
tiniego. Makau informowa o bowiem o legalno ci poselstwa Boyma i utrzymywa-
niu przez dwór Mingów kontroli nad Chinami Po udniowymi. Odpowiedzi papie a 



na listy cesarskie by y jednak czysto kurtuazyjne, gdy  zdawa  on sobie spraw , 
e ca kowity upadek Mingów jest tylko kwesti  czasu. Ostatecznie misja zako -

czy a si  niepowodzeniem. W 1657 r. Boym wyruszy  w drog  powrotn  do Chin. 
Po bardzo burzliwej podró y dotar  w 1658 r. do Tonkinu w Wietnamie, w pobli-
e granic chi skich prowincji Guangxi i Yunnan, gdzie � prawdopodobnie � zmar  

22 sierpnia 1659 r. z trudów i wyczerpania.
Ostatnimi polskimi jezuitami pracuj cymi na misjach w Chinach w XVIII w. byli: 

Jan B kowski (1672�1731; dzia a  w prowincjach Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Gu-
angdong i Guangxi) i Tomasz Ignacy Dunin-Szpott. Marian Ka uski wspomina tak-
e o dwóch polskich misjonarzach z od amu zakonu franciszkanów (reformatów): 

Marcinie Albrechtcie (1662�1721) i Romualdzie Kocielskim (zmar  w 1791 r.); 
prawdopodobnie pracowali oni w prowincji Fujian, w Kantonie i Pekinie28. 

W XVIII w. w Chinach pojawili si  pierwsi polscy podró nicy, niezwi zani z pra-
cami misyjnymi i ewangelizacyjnymi. Poniewa , jak wiemy, Polska w 1795 r. utra-
ci a niepodleg o , polscy podró nicy i naukowcy docierali do Chin g ównie jako 
uczestnicy rosyjskich wypraw badawczych lub uciekinierzy z rosyjskiej Syberii. 

Uciekinierem z rosyjskiej niewoli jeszcze w XVII w. by  Polak Nicefor Czer-
nihowski, syn chor ego wo y skiego w armii Jana Kazimierza. Uciek  z Syberii 
do Mand urii i tam, nad Amurem (a wi c na terenach formalnie le cych w kr -
gu lennym w adców Pa stwa rodka), za o y  osad  obronn  Jaksa (niekiedy pi-
sana jako Jaxa). Wed ug Wojciecha Sulewskiego � autora pracy Konterfekty dziw-
nych Polaków, w chi skich dokumentach dyplomatycznych mia a znajdowa  si  
korespondencja w j zyku polskim, skierowana do �m drego Chana�� pierwszej 
osobisto ci pa stewka-osady Jaksa. Tym Chanem mia  by  Nicefer Czernihow-
ski. W adze Cesarstwa Chi skiego d y y do uznania przez Jaks  zwierzchnictwa 
Chin i w tym celu prowadzi y z nim negocjacje29. Niezwykle interesuj ce jest to, 
e strona chi ska prowadzi a korespondencj  po polsku, co potwierdza oby przy-

puszczenie, e na dworze cesarskim w Pekinie przebywali wtedy tak e polscy je-
zuici. Prowadzenie negocjacji z Czernihowskim (przy braku jakiejkolwiek woli po-
rozumienia z Rosjanami) mog o wiadczy  o przychylnym nastawieniu chi skich 
w adz do Polaków. Mo na to t umaczy  przyj tymi za o eniami taktycznymi, ale 
by  mo e tak e dobrymi relacjami dworu chi skiego z przebywaj cymi w Chi-
nach polskimi misjonarzami lub te  przekazywanymi przez nich informacjami na 
temat relacji polsko-moskiewskich. S  to jednak tylko przypuszczenia. Jaksa, na-

28 M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s 6.
29 Ibidem, s. 83.



zwana przez Rosjan A bazinem, zosta a przez nich zaj ta w 1674 r., jednak 10 lat 
pó niej Chi czycy odbili j  i spalili, zmuszaj c Rosjan do opuszczenia tych tere-
nów. Na podstawie traktatu nerczy skiego z 1689 r. ziemie nadamurskie z osad  
Jaksa, gdzie mieszka o jeszcze wielu Polaków, potwierdzone zosta y przez Rosj  
jako nale ce do Chin. Z tego okresu ma pochodzi  ostatnie pismo w adz chi skich 
skierowane do mieszka ców Jaksy w dwu j zykach, chi skim i polskim. O losach 
tej osady-pa stewka pisa  W adys aw ubie ski w swej wydanej w 1740 r. w Pol-
sce ksi ce wiat we wszystkich swoich cz ciach30.

Potomków Nicefora Czenihowskiego spotka  w latach 80. XIX w. na Syberii 
Wschodniej zes aniec syberyjski, cz onek Rz du Narodowego z 1863 r., sekretarz 
Romualda Traugutta � Marian Dubiecki (1838�1926). Skazany na kar  mierci 
(zamienion  na do ywotni  zsy k ) najpierw przebywa  w Nerczy sku na chi -
skiej granicy, pó niej dosta  zgod  na zamieszkanie w Irkucku, gdzie pracowa  
w miejskim archiwum. To jemu zawdzi czamy zebranie unikatowych materia ów 
na temat syberyjskiej odysei �pierwszego Polaka nad Amurem� � Nicefora Jak-
sy-Czenihowskiego31. Znalezione przez niego opracowanie zosta o opublikowane 
w 1874 r. w warszawskim �Tygodniku Ilustrowanym�.

Cudem zachowa y si  pami tniki dominikanina ksi dza Faustyna Ciecierskie-
go (ok.1770�1832; doktora lozoi i teologii Uniwersytetu Wile skiego, przeora 
ojców dominikanów w miejscowo ci Zabia y na Litwie), z jego pobytu na zes a-
niu syberyjskim nad granic  chi sk ; zapiski pochodz ce z ok. 1806 r. Znalaz  je, 
opracowa  i opublikowa  bibliol lwowski � August Bilowski. Ciecierski zosta  
aresztowany w 1797 r. (wraz ze swym bratem, kapitanem regimentu oddzia ów 
powstania ko ciuszkowskiego) i zes any na Syberi  do rejonu Nerczy ska, grani-
cz cego przez Amur z chi skim Arguniem. Pami tniki zawieraj  bezcenne opisy 
polityki przymusowej rusykacji i eksterminacji narodów zamieszkuj cych te re-
giony: Daurów i Tunguzów, Buriatów i Oroczenów oraz informacje na temat prze-
biegu granicy rosyjsko-chi skiej na prze omie XVIII i XIX w. Ich autor wspomi-
na o swych planach ucieczki do Chin32.

Agatonowi Gillerowi (1831�1887)33, który w wieku 18 lat za prób  nielegal-
nego przekroczenia granicy zaborów zosta  zes any do batalionów karnych we 
wschodniej Syberii, zawdzi czamy niezwykle kompetentne opisy stosunków ro-
syjsko-chi skich, g ównie handlowych, w po owie XIX w. Lata 1852�1860 sp -
dzi  na zsy ce w Syberii Wschodniej w Trikosawsku k. Kiachty, wtedy g ównego 
centrum handlu rosyjsko-chi skiego, a nast pnie w Nerczy sku i Irkucku, gdzie 
zorganizowa  polsk  szko . Jego wspomnienia ukaza y si  ju  po upadku powsta-

30 E. Kajda ski, D ugi cie �, s. 215�227.
31 R. Badowski, op.cit., s. 894; M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 7�8.
32 E. Kajda ski, D ugi cie �, s. 124�143.
33 Dziennikarz, dzia acz niepodleg o ciowy, pó niejszy cz onek Rz du Narodowego w powsta-

niu styczniowym.



nia styczniowego, gdy � jako uciekinier � znalaz  si  na emigracji w Niemczech. 
Swoje losy z tego okresu przedstawi  w dwutomowej Podró y wi nia etapami do 
Syberii oraz w Opisaniu Zabajkalskiej Krainy Syberii (trzytomowe), które ukaza-
y si  w Lipsku 1867 r.34

Polskim podró nikiem-uciekinierem w Chinach by  tak e Maurycy Beniow-
ski. Tytu owy bohater poematu S owackiego, uczestnik konfederacji barskiej 
w 1768 r. zosta  przez rosyjskich zaborców zes any na Kamczatk . Uda o mu si  
stamt d uciec i poprzez Japoni  dotrze  do Makau35. Nale y przyzna , e Chiny 
znalaz y si  na trasie podró y Beniowskiego przypadkowo, a kilkumiesi czny po-
byt w tej portugalskiej enklawie nie czyni z Beniowskiego podró nika w potocz-
nym tego s owa znaczeniu. Jest to jednak posta  warta uwagi ze wzgl du na to, 
e znalaz  si  w Chinach z innych powodów ni  misyjne, a tak e � e jest boha-

terem polskiej literatury romantycznej. Pasjonuj c  i zapewne najpe niejsz , naj-
bardziej wiarygodn  relacj  dalekowschodnich losów Maurycego Beniowskiego, 
z jego chi skim epizodem w cznie, zawdzi czamy Edwardowi Kajda skiemu 
i jego ksi kom: Tajemnica Beniowskiego. Odkrycia, intrygi, fa szerstwa (wyd. 
1994) oraz jego krytycznemu i wnikliwemu opracowaniu Pami tników Mauryce-
go Beniowskiego (1996)36.

Jan Krzysztof Bia obocki, Polak urodzony w 1650 r., sinolog, absolwent Uniwer-
sytetu w Valladolid w Hiszpanii, w Moskwie schroni  si  przed prze ladowaniami; 
tam te  przyj  prawos awie. Ten poeta, pisarz, nauczyciel aciny na carskim dworze, 
w latach 1686�1691 bra  udzia  w poselstwie Fiedora Go owina do Chin.

Innocenty Kulczycki, lwowianin, absolwent Akademii Kijowskiej, pó niejszy 
prawos awny biskup Perejes awia, uda  si  do Pekinu w 1721 r. z misj  od cara 
Piotra Wielkiego, pe ni c obowi zki kapelana przedstawicielstwa. Inna sprawa, 
e do stolicy Chin nie dotar , gdy  Chi czycy nie wyrazili zgody na jego przy-

jazd. Jego miejsce zaj  archimandryta Antoni P atkowski, podobno tak e z po-
chodzenia Polak.

W 1805 r. car Aleksander I wys a  do Chin poselstwo A. J. Go owkina, które-
go celem by o nawi zanie stosunków z w adzami Cesarstwa Chi skiego. Na czele 
grupy uczonych towarzysz cych delegacji sta  polski arystokrata hrabia Jan Potoc-
ki (1761�1815), podró nik, pisarz, orientalista, wtedy wy szy urz dnik Wydzia u 
Azjatyckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. By  on autorem g o ne-
go memorandum do cara, w którym precyzowa  za o enia polityki Rosji w Azji. 
Misja dotar a do Urgi (dzisiejsze U an Bator). Grupie odmówiono prawa wjazdu 
do Pekinu, gdy  Rosjanie nie chcieli podporz dkowa  si  zasadom chi skiego ce-
remonia u (koutou) jako poni aj cego dla przedstawicieli monarchy obcego pa -

34 E. Kajda ski, D ugi cie �, s. 195�211.
35 M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 211.
36 Por. tak e: E. Kajda ski, D ugi cie �, s. 81�108.



stwa37. W 1806 r. J. Potocki opublikowa  swoj  relacj  z tej podró y � Memoria  
o wyprawie do Chin38.

Inny Polak, Jerzy Tymkowski (1790�1875) ze szlachty zamieszka ej na Ukra-
inie39 znalaz  si  w Chinach w sk adzie rosyjskiej misji prawos awnej. Przed wy-
jazdem pracowa  w Wydziale Azjatyckim MSZ Rosji. Towarzyszy  on jako t umacz 
nowo mianowanemu szefowi misji � archimandrycie P. I. Kaminskiemu, pozosta-
j c pracownikiem MSZ. W Pekinie przebywa  w latach 1820�1821, a po powrocie 
opublikowa  ksi k  Podró  do Chin przez Mongoli  w latach 1820�1821 przez 
Jerzego Tymkowskiego odbyta. Ukaza a si  ona po polsku w 1828 r. we Lwowie. 
Zawiera niezwykle interesuj ce opisy zarówno przebytej drogi, jak i pobytu w Pe-
kinie40. 

Znacznie d u ej przebywa  w Chinach polski lekarz, Józef Wojciechowski, któ-
ry przez niemal 20 lat (1820�1839) mieszka  w Pekinie. By  lekarzem rosyjskiej 
misji prawos awnej. Jego wietna znajomo  mand urskiego i chi skiego oraz 
rozleg a wiedza medyczna powodowa a, e leczy  tak e wysokich dostojników 
dworu cesarskiego. By  on autorem trzytomowego s ownika chi sko-mand ur-
sko-rosyjskiego, nad którym pracowa  jako profesor Uniwersytetu Kaza skiego 
w latach 1844�185041.

Wile ski lareta Józef Kowalewski (1800�1878), zes any do Kazania, rozpo-
cz  studia orientalistyczne na miejscowym uniwersytecie42. Niezwykle uzdolnio-
ny lingwistycznie opanowa  mongolski, mand urski, chi ski i tybeta ski. W latach 
1827�1831 przebywa  w Mongolii i w Chinach. Do Pekinu dotar  przez Ka gan 
(dzisiejszy Zhangjiakou). Przebywa  tam jako cz onek rosyjskiej misji dyploma-
tycznej. Po powrocie nadal pracowa  jako profesor na uniwersytecie w Kaza-
niu, gdzie prowadzi  zaj cia z j zyków: mongolskiego i chi skiego. Wra enia ze 
swych w drówek i prowadzonych bada  przedstawi  w szeciotomowej Podró y 
do Chin i Mongolii. Dzie o to w wersji skróconej opublikowane zosta o po polsku 
w 1835 r. pod tytu em Przejazd z Mongolii do Chin43. W 1933 r. wydano w Chi-
nach jego trzytomowy s ownik mongolsko-francusko-rosyjski.

Mniej znan  postaci  by  Pawe  Piasecki, urodzony w 1843 r. Z zawodu by  le-
karzem44, z pasji i zainteresowa  � botanikiem, a przy tym � utalentowanym ma-

37 Ibidem, s. 109�126.
38 Podró e, t um. J. U. Niemcewicz, L. Kukulski, Warszawa 1959.
39 Studiowa  w Kijowskiej Akademii Duchownej, a nast pnie uko czy  Uniwersytet Moskiew-

ski.
40 E. Kajda ski, D ugi cie �, s. 169�194.
41 M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 9.
42 E. Kajda ski, D ugi cie �, s. 156�158.
43 R. Badowski, op.cit., s. 898.
44 Studia medyczne uko czy  na Uniwersytecie Moskiewskim i tam te  obroni  rozpraw  dok-

torsk .



larzem, zapalonym podró nikiem i uwa nym obserwatorem; obdarzony by  te  
niew tpliwym talentem literackim. W 1874 r. zosta  on zaproszony do udzia u 
w ekspedycji formalnie naukowo-badawczej, a w istocie maj cej na celu zbadanie 
naturalnych gospodarczych i politycznych warunków najkrótszej drogi prowadz -
cej z Zachodniej Syberii do spichlerza Chin � prowincji Sichuan w Chinach Po-
udniowo-Zachodnich. eby nie by o adnych w tpliwo ci, na jej czele sta  ocer 

sztabu generalnego Armii Rosyjskiej, Jerzy Sosnkowski. Po latach, we wst pie 
do ksi ki P. Piaseckiego Podró  do Chin, N. Piotrowski ujawnia, i  chodzi o tak-
e o �zebranie jak najwi kszej ilo ci informacji o tak zwanym powstaniu Dunga-

nów�45, które pozwala yby na okre lenie przysz ego losu politycznego prowincji 
ogarni tych powstaniem. Do tego czasu nikt z polskich podró ników w Chinach 
nie mia  mo liwo ci zwiedzenia tak znacznego obszaru tego wielkiego kraju. Chy-
ba najcenniejszym wk adem P. Piaseckiego by y osi gni cia w dziedzinie bota-
niki � opisa  on 36 nieznanych gatunków ro lin46. Jego szkice, rysunki i akware-
le eksponowane by y na wystawach w Moskwie i Petersburgu, gdzie spotka y si  
z ogromnym zainteresowaniem. Szlak jego podró y pos u y  do wytyczenia tra-
sy wyprawy do Chin, Tybetu i Mongolii gen. N. M. Przewalskiego (1838�1888), 
wybitnego rosyjskiego uczonego i podró nika o polskich korzeniach. Warto przy 
tej okazji przypomnie , e Albin Jakub Kohn (ur. w 1820 r.), uczestnik powsta  
z 1848 i 1863 r., zes aniec syberyjski, prze o y  na j zyk niemiecki i opatrzy  przy-
pisami relacje z tej wyprawy. Dopiero w pó  wieku pó niej pojawi  si  na tych te-
renach s ynny podró nik szwedzki Sven Hedin, odkrywaj cy po wiekach zapo-
mnienia �jedwabny szlak�47 . 

Tak e s awny polski podró nik i badacz Australii, Wielkopolanin Pawe  Ed-
mund Strzelecki (1797�1873) ma swój krótki chi ski epizod: w lipcu 1843 r. prze-
bywa  przejazdem w po udniowych Chinach � w Kantonie i Hongkongu. Innym 
podró nikiem, o którym warto wspomnie , by  Bronis aw Rejchman48, Polak 
ydowskiego pochodzenia, autor artyku ów: Przyczynek do poj  Chi czyków 

(z 1880 r.) oraz Herbata na ulicach Warszawy, w których zach ca  do picia chi -
skiej herbaty. Liczy , e mog oby si  to przyczyni  do spadku spo ycia alkoholu, 
lecz niestety, ruch abstynencki zainicjowany przez Rejchmana nie przyniós  spo-
dziewanych efektów. 

45 Wielkie powstanie chi skich muzu manów, które obj o prowincje po udniowo-zachodnie: 
Sichuan, Yunnan i Guizhou oraz na pó nocnym zachodzie: Shanxi, Gansu i Turkiestan Wschodni 
(dziesiejszy Xinjiang). Krwawo st umione w 1873�1874 r.

46 W ich nowych nazwach pojawia o si  nazwisko odkrywcy, np. Aralia Piasetzki czy Salvia 
Piasetzki.

47 E. Kajda ski, D ugi cie �, s. 259�276. 
48 J. Rowi ski, Losy diaspory ydowskiej w Chinach i jej polskie lady, �Stosunki Mi dzynaro-

dowe� 2004, nr 3�4, s. 205�206.



Do tej grupy mo na tak e zaliczy  W adys awa Micha a Zaleskiego (1852-
�1925), tytularnego arcybiskupa teba skiego i patriarch  Antiochii, delegata pa-
pieskiego na Indie Wschodnie, zapalonego podró nika i botanika, znanego literata. 
Swoje wra enia z wypraw przedstawi  we wspomnieniach Podró  po Indo-Chi-
nach, Jawie i wybrze ach chi skich 1897�1898, które opublikowa  w Krakowie 
w 1898 r. Zaleski dotar  do Kantonu, Hongkongu i Makau49. 

Od 1893 r. do Chin cz sto udawa  si  polski botanik Ferdynand Karo (Caro), 
który po zes aniu na Sybir po powstaniu 1863 r. zajmowa  si  badaniem ro linno-
ci nad Amurem. Dorobek naukowy podró nika-naukowca jest imponuj cy. Sza-

cuje si , e zebra  i zbada  oko o 800 gatunków rosyjskiej i chi skiej ro linno ci, 
w tym 80 tysi cy okazów syberyjskiej ory50.

Pod koniec lat 80. XIX stulecia do Pa stwa rodka uda  si  polski geograf Ry-
szard Zakrzewski. Jego podró  mia a bezpo redni zwi zek ze sporem rosyjsko-
-chi skim, dotycz cym tzw. rejonu Ili, stanowi cego cz  ówczesnej D ungarii 
(obecnie Xinjiangu). Spór o ten obszar zosta  rozstrzygni ty ustaleniami traktatu 
petersburskiego z 1881 r., si  narzuconego Chinom przez Rosj 51. Zadaniem Za-
krzewskiego by o przeprowadzenie bada  geograczno-topogracznych na tym 
terenie. Badacz zwiedzi  Tianshan i cz  A taju, znajduj cego si  w granicach 
Chi skiego Cesarstwa52. Innym polskim badaczem podró uj cym po Chinach by  
Bronis aw Pi sudski, starszy brat pó niejszego marsza ka Polski. W roku 1905 pro-
wadzi  on w Pa stwie rodka badania etnograczne. Badacz spisa  swój naukowy 
dorobek, który jednak si  nie zachowa 53.

Polskie nazwiska spotykamy tak e w wyprawach do Chin innych pa stw. 
Np. w austriackiej wyprawie naukowej do Chin, Japonii i Syjamu w latach 1868-
�1870 uczestniczy  wybitny biolog, lekarz Szymon Syrski (1829�1882). W dyplo-
macji Austro-W gier pracowa  Bernard Za uski (1834�1919), który by  w ko cu 
XIX w. pos em i ministrem pe nomocnym Austrii akredytowanym w Chinach. Pol-
skie korzenie mia  tak e pó niejszy minister spraw zagranicznych tego kraju hra-
bia Agenor Goluchowski (1849�1921), który m.in. negocjowa  spraw  koncesji 
w Tianjinie. Obaj pozostawili wspomnienia z pobytu w Pa stwie rodka. Archi-
tektem gmachu ambasady austro-w gierskiej w Pekinie (dzi  znajduje si  w tam 
siedziba Chi skiego Instytutu Stosunków Mi dzynarodowych) by  Polak Ferdy-
nand Kowarski (1834�1906). Attache wojskowym Austrii, który w czasie wojny 
rosyjsko-japo skiej by  akredytowany przy sztabie armii rosyjskiej w Port Artu-
rze (Lüshun), by  pó niejszy genera  Stanis aw Szeptycki. Kilku Polaków dzia a-

49 M.Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 10; E. Kajda ski, D ugi cie �, s. 229�242.
50 M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 43.
51 W. Rodzi ski, Historia Chin, Wroc aw 1992, s. 455�456.
52 R. Badowski, op.cit., s. 898.
53 Ibidem.



o w s u bie dyplomatycznej Francji w Chinach. Józef Poniatowski (1814�1873; 
syn podskarbiego litewskiego Stanis awa, bratanka króla Stanis awa Augusta) prze-
bywa  w specjalnej misji w Chinach i Japonii z polecenia cesarza Napoleona III 
w 1862 r. Micha  Kleczkowski (1818�1886; kuzyn Cypriana Norwida), który po 
studiach sinologicznych w Pary u przez niemal 20 lat by  czo owym ekspertem ds. 
chi skich francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uczestniczy  w wielu 
misjach w Chinach i kierowa  ambasad  francusk  w Pekinie na pocz tku lat 60. 
XIX w. Inny Polak z francuskim paszportem, doktor Jerzy Miszkiel, który studio-
wa  j zyk chi ski, zosta  w 1886 r. nadwornym lekarzem dworu cesarskiego w Za-
kazanym Mie cie. Do tej grupy mo na tak e zaliczy  Stanis awa Hernisza (1805-
�1866)54. By  dziennikarzem i literatem, zafascynowanym kultur  chi sk . Mo na 
go uzna  za sinologa-samouka; opracowa  s ownik angielsko-chi ski. Wyjecha  do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie wst pi  do ameryka skiej s u by zagranicznej i by  
pracownikiem dyplomatycznym Poselstwa USA w Pekinie. List  nazwisk Pola-
ków pracuj cych w Chinach w obcej s u bie mo na by mno y .

 

Mand uria (dzisiejsze Chiny Pó nocno-Wschodnie � Dongbei) znalaz a si  
w granicach cesarstwa chi skiego w momencie przej cia w adzy przez mand ur-
sk  dynasti  Qing w 1644 r. W czasie imperialistycznej �polityki traktatowej� 
prowadzonej przez mocarstwa zachodnie: Rosj  i Japoni  wobec Chin, Mand u-
ria by a obiektem sporu i zaci tej rywalizacji mi dzy Moskw  a Tokio, które d -
y y do zaanektowania tych terenów. Chodzi o im nie tyle o powi kszenie obsza-

ru swojego pa stwa, co o wzmocnienie potencja u gospodarczego, z uwagi na 
niezwyk  zasobno  tej cz ci Chin we wszelkiego rodzaju surowce. Jest to tak-
e obszar bardzo atrakcyjny geopolitycznie i gospodarczo � g ównie jego rejony 

nadmorskie, a przede wszystkim pó wysep Liaodong, port Dalian i Lüshun (Port 
Artur). Chiny, n kane kolejnymi zaborami, nie by y w stanie skutecznie przeciw-
stawi  si  tym zamiarom. 

W 1895 r., na mocy traktatu z Shimonoseki, Chiny �wydzier awi y� Japonii pó -
wysep Liaodong. Rosja pos u y a si  innym sposobem, aby zaanektowa  Mand u-
ri . W 1896 r. podpisa a z Chinami tajny uk ad przeciw Japonii, na mocy którego 
oba pa stwa zobowi za y si  do wzajemnej pomocy w razie agresji ze strony To-
kio. Rosja uzyska a zgod  Pekinu na korzystanie z chi skich portów w wypadkach 
zagro enia. Jednym z g ównych sposobów, a zarazem pierwszym etapem aneksji 
Mand urii przez Rosj , by a koncepcja po czenia rosyjskich terenów granicz -

54 Walczy  w powstaniu listopadowym, a po jego kl sce sta  si  znanym dzia aczem emigracji 
polskiej we Francji.



cych z pó nocnymi Chinami z W adywostokiem � rosyjskim portem nad morzem 
Japo skim, lini  kolejow , przebiegaj c  przez tereny chi skiej Mand urii55. Chi-
ny uzna y, e koncepcja budowy kolei jest elementem uk adu obronnego z Rosj  
przeciwko japo skiemu militaryzmowi i w 1896 r. wyrazi y zgod  na jej budow . 
Obszary Kolei Wschodniochi skiej, a tak e administracja kolejowa, by y terena-
mi eksterytorialnymi, nie podlegaj cymi Pekinowi, ale Petersburgowi. Jak podkre-
la E. Kajda ski: �porozumienie w sprawie budowy kolei by o typowym przyk a-

dem utworzenia pa stwa w pa stwie�56. By  to sposób od rodkowego os abiania 
Chin przez wprowadzenie jurysdykcji obcego pa stwa w chi skiej Mand urii. 
W 1898 r. Chiny wyrazi y te  zgod  na budow  po udniowego odga zienia kolei 
od Harbinu do portu Dalian. 

Wraz z budow  Kolei Wschodniochi skiej rozpoczyna si  historia mand urskiej 
Polonii. Polscy in ynierowie wnie li ogromny wk ad w budow  i funkcjonowanie 
kolei, a tak e w za o enie miasta Harbin � stolicy dzisiejszej chi skiej prowincji 
Heilongjiang. Polacy znale li si  w Mand urii g ównie z powodu braku odpowied-
nio wykszta conych i wykwalikowanych rosyjskich ekspertów w dziedzinie ko-
lejnictwa (st d zgoda Rosji na zatrudnienie polskich in ynierów), a tak e z ch ci 
poprawy jako ci ycia oraz � co nie mniej wa ne � zaznania poczucia wolno ci, 
z dala od n kanej przez zaborców, wykre lonej z mapy, Polski. 

W 1898 r. Rosja wys a a grup  in ynierów w celu wytyczenia terenu na za o-
enie bazy zarz dzaj cej budow  kolei. Na czele ekspedycji sta  Polak, in ynier 

Adam Szyd owski, który uzna , e najodpowiedniejszym miejscem na baz  b -
dzie miejscowo  nad rzek  Sungari, czyli pó niejszy i obecny Harbin. 16 maja 
1898 r. uznano za dzie  za o enia tego miasta57. Mo na wi c bez adnych w tpli-
wo ci stwierdzi , e Szyd owski jest za o ycielem Harbinu. Plan zabudowy mia-
sta zosta  opracowany przez polskiego in yniera, Konstantego Jokisza, budow  sa-
mego Harbinu kierowa  in ynier Jan Ob oniewski, a pierwszym jego burmistrzem 
by  Eugeniusz Dynowski. 

Wed ug M. Cabanowskiego, �ca a budowa kolei zosta a podzielona na odcin-
ki. Odcinkiem ko o miasta Laojian kierowa  [�] in . Adam Szyd owski, odcin-
kiem od Chinganu do rzeki Nonni � in . Stefan Offenberg, a pracami budowlany-
mi ko o Harbinu kierowa  in . Karol Weber�58. W zarz dzie Towarzystwa Kolei 
Wschodniochi skiej zasiada  in ynier Stanis aw Kierbed , pe ni cy funkcj  wi-
ceprzewodnicz cego. Warto te  wspomnie , e in . Kierbed  jest autorem projek-

55 Od stacji Mand uria (Manzhouli) we wschodniej Mand urii do stacji Pogranicznaja w zachod-
niej jej cz ci, na granicy z rosyjskim krajem Charabowskim.

56 E. Kajda ski, Korytarz. Burzliwe dzieje Kolei Wschodniochi skiej 1898�1989, Warszawa 
2000. 

57 Ibidem, s. 35. 
58 M. Cabanowski, Tajemnice Mand urii. Polacy w Harbinie, Warszawa 1993, s. 12.



tu istniej cego do dzi  mostu kolejowego przez rzek  Sungari w Harbinie. Jest to 
jedenastoprz s owy most o d ugo ci 1500 metrów59.

Szacuje si , e przy budowie Kolei Wschodniochi skiej (lata 1897�1903) do 
momentu jej zako czenia i oddania do eksploatacji pracowa o oko o 7 tys. Pola-
ków, co stanowi o 30% personelu in ynieryjno-technicznego i a  80% budowni-
czych kolei60. Je li chodzi o dok adn  liczb  Polaków zamieszkuj cych Mand uri  
w ci gu oko o 50-letniej historii polskiej emigracji �kolejowej�, to � wed ug ró -
nych róde  � waha a si  ona w granicach 10�20 tys.61 Liczebno  Polonii man-
d urskiej sukcesywnie zmniejsza a si  po odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci 
po I wojnie wiatowej i po kolejnych akcjach repatriacyjnych. 

Tak du a Polonia zamieszkuj ca Mand uri , a g ównie miasto Harbin, bardzo 
aktywnie uczestniczy a w yciu tamtejszej spo eczno ci, utrzymuj c jednocze nie 
kontakty z krajem. Nie ulega w tpliwo ci, e Polacy byli wspó twórcami ówczes-
nej, a tak e w jakim  stopniu i dzisiejszej, pozycji Harbinu � stolicy prowincji Hei-
longjiang i jednego z najwa niejszych o rodków gospodarczych i akademickich 
Chin Pó nocno-Wschodnich. W znacznym stopniu przyczynili si  oni do budowy 
i funkcjonowania tutejszej infrastruktury gospodarczej. Jak zaznacza cytowany 
przez nas wielokrotnie Marian Ka uski: �w historii gospodarczej chi skiej Man-
d urii du  rol  odegra y tzw. koncesje. Polacy byli w a cicielami przede wszyst-
kim koncesji le nej i górniczej�62. Koncesj  le n  posiada  W adys aw Kowalski. 
Na jej terenach funkcjonowa y tartaki, elektrownie oraz fabryka sklejek. Koncesj  
górnicz  natomiast posiada  Kazimierz Grochowski, posta  niezwykle zas u ona 
dla Harbinu. Na terenie swojej koncesji za o y  osad  górnicz  � Fort Grochowski, 
gdzie prowadzi  badania geologiczne i odkry  z o a ropy naftowej, w gla i z ota. 
Polacy byli te  za o ycielami nast puj cych przedsi biorstw w Mand urii: browa-
ru, m ynów parowych, fabryki dykty, fabryki kot ów parowych, fabryki wyrobów 
metalowych oraz bardzo dobrze prosperuj cej cukrowni w Aszyche. Cukier uzy-
skiwa o si  z buraków cukrowych, których upraw  w Mand urii wprowadzili Po-
lacy. Tu nale y wspomnie  o Lwie Cykmanie � cz onku Zwi zku Kupców i Prze-
mys owców Polskich oraz za o ycielu i w a cicielu cukrowni. Nie tylko stwarza  
miejsca pracy dla Polaków w Mand urii, ale tak e wspiera  nansowo polskie or-
ganizacje w Harbinie (w tym najwa niejsz , �Gospod  Polsk �) oraz polskie szko-
y w Mand urii. Pomocy nansowej udziela  tak e Szloma Skidelski, o c na bu-

dow  pierwszego polskiego ko cio a w Harbinie � parai w. Stanis awa63.

59 M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 40.
60 Ibidem, s. 59 i 77, E. Kajda ski, Korytarz�, s. 81; M. Cabanowski, op.cit., s. 41.
61 M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 77 i 80.
62 Ibidem, s. 41.
63 Ibidem s. 276, J. Rowi ski, Losy�, s. 206.



Polonia mand urska, a przede wszystkim harbi ska, by a niezwykle dobrze zor-
ganizowana pod wzgl dem spo ecznym, religijnym i naukowym. Wyrazem tego 
by o sukcesywne powstawanie polskich stowarzysze , polskich szkó , ko cio ów, 
towarzystw naukowych, przeprowadzanie akcji pomocy dla Polaków w Rosji i na 
ziemiach polskich. 

Pierwszym polskim stowarzyszeniem w Harbinie by  Komitet Ko cielny za o-
ony w 1901 r. Z uwagi na liczebno  polskiej emigracji w tym mie cie i fakt, e 

w znacznej wi kszo ci by a to emigracja wyznania rzymskokatolickiego, podj to 
starania wybudowania polskiego ko cio a. W tym celu za o ono w 1903 r. Rzym-
sko-Katolickie Towarzystwo Dobroczynno ci. Sytuacja po rosyjskiej rewo-
lucji 1905 r. sprzyja a temu przedsi wzi ciu. Pierwszy polski ko ció  powsta  
w roku 1909. W 1922 wybudowano drugi polski ko ció  katolicki w Harbinie 
oraz ko cio y w Manzhouli i Hailarze, zamieszka ych tak e przez liczn  Poloni 64. 
Pierwszym polskim duszpasterzem w Harbinie zosta  ksi dz W adys aw Ostrow-
ski. Rozwin  on dzia alno  charytatywn  polskich parai, by  inicjatorem i za-
o ycielem polskich szkó , internatów, ochronki dla dzieci, paraalnej biblioteki 

oraz wspó twórc  i redaktorem �Tygodnika Polskiego� � najd u ej ukazuj cej si  
w Harbinie polskiej gazety.

Najwa niejsz  organizacj  polonijn  w Mand urii by a za o ona w 1907 r. �Go-
spoda Polska�. Jak wskazuje M. Ka uski, �by a to centralna organizacja polska w Har-
binie i Mand urii, deklaruj ca si  jako stowarzyszenie apolityczne, ponadpartyjne, 
maj ce na celu ochron  spraw polskich i s u ce spo eczno ci polskiej. Stowarzysze-
nie mia o charakter kulturalno-o wiatowy, spo eczny oraz towarzyski�65. Pierwszym 
prezesem stowarzyszenia zosta  Wiktor Roman. Kolejnymi prezesami byli: Edmund 
Doberski, Konstanty Symonolewicz i Aleksander Hajwos66.

Ju  na pocz tku istnienia stowarzyszenia przy �Gospodzie Polskiej� zosta a 
otwarta pierwsza polska szko a podstawowa. W 1912 r. w Harbinie otwarto drug  
polsk  szkol  podstawow , przy za o onym w 1909 r. Towarzystwie w. Wincen-
tego a Paulo (mia o ono charakter charytatywny i o wiatowy), dzia aj cym przy 
parai w. Stanis awa. Mie ci a si  ona na terenie plebanii pierwszego polskiego 
ko cio a w Harbinie. W 1911 r. polskie szko y podstawowe utworzono w Manzhou-
li, Aszyche i Hailarze. W 1923 r. powsta a w Harbinie trzecia polska szko a pod-
stawowa (w dzielnicy Przysta , przy drugiej polskiej parai katolickiej w. Józa-
fata za o onej w 1922 r.), a wcze niej � w 1915 r. � pierwsze polskie gimnazjum, 
które w 1916 r. przyj o ocjaln  nazw  Gimnazjum Polskie im. Henryka Sienkie-
wicza67. Warto tu wspomnie , e jego absolwentem by  Teodor Parnicki, wybitny 

64 A. Jab o ska, K. Kr kowski, Z dziejów Polonii harbi skiej, �Przegl d Orientalistyczny� 1961, 
nr 2, s. 164.

65 M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 108.
66 Ibidem, s. 109.
67 Ibidem, s. 147.



polski powie ciopisarz, który swoje pierwsze kroki jako literat stawia  w harbi -
skim �Tygodniku Polskim�, publikuj c artyku  Henryk Sienkiewicz a Aleksander 
Dumas (ojciec). Studium porównawcze68.

Poza �Gospod  Polsk �, która niew tpliwie by a najwa niejsz  organizacj  po-
lonijn  w Harbinie, w Mand urii dzia a y te  inne stowarzyszenia. Wiele z nich by o 
jednak sekcjami �Gospody Polskiej�, jak np. ko o piewacze �Lutnia� (powsta-
o wraz z �Gospod  Polsk � w 1907 r.) czy za o one w 1930 r. i kierowane przez 

in . Grochowskiego Polskie Towarzystwo Wschodoznawcze. W siedzibie �Go-
spody Polskiej� mie ci o si  polskie harcerstwo, oddzia  PCK czy Zwi zek M o-
dzie y Polskiej. Inne polskie organizacje w Mand urii to: Stowarzyszenie Apostol-
stwa Serca Jezusowego (powsta e w 1913 r.), towarzystwo gimnastyczne �Sokó � 
(1917 r.), Polski Zwi zek Wojenny i inne, o których jeszcze b dzie mowa. 

Poza wspomnianym Polskim Ko em Wschodoznawczym, w Mand urii dzia a-
y jeszcze dwie polskie palcówki naukowe: Towarzystwo Badania Mand urii za-
o one w 1922 r., kierowane przez Miko aja Ko mina i Kazimierza Grochowskie-

go oraz utworzone w 1930 r. przez Konstantego Symonolewicza69 Polskie Ko o 
Akademickie Badania Chin, w ramach którego dzia ali polscy studenci harbi -
skich uczelni.

Polonia mand urska wydawa a polsk  pras , a tak e ksi ki. Z uwagi na ci gle 
zmieniaj ce si  warunki polityczne prasa ukazywa a si  do  nieregularnie, a wie-
le tytu ów mia o tylko kilka numerów. Szacuje si , e w ci gu 50 lat obecno ci Po-
laków w tej cz ci Chin wydano oko o 20 tytu ów polskiej prasy. Najwa niejsze 
z nich to: �Listy Polskie z Dalekiego Wschodu� (dwutygodnik), �Polski Kurier 
Wieczorny Dalekiego Wschodu� (dziennik), �Polski Kurier Wieczorny�, �Prze-
gl d� (dwutygodnik). Najd u ej ukazuj cym si  polskim czasopismem w Man-
d urii by  �Tygodnik Polski�, za o ony przez in . Grochowskiego. 

Harbi czycy wydali te  oko o 200 tytu ów polskich ksi ek. By y to g ównie 
podr czniki historii i geograi Polski, przeznaczone dla uczniów polskich szkó  
w Mand urii. W roku 1928 wydano w Harbinie ksi k  Kazimierza Grochowskie-
go pt. Polacy na Dalekim Wschodzie, opisuj c  dzieje Polonii w Chinach, Japonii, 
Filipinach, Indiach czy na Syberii na prze omie XIX i XX w. Najwi cej miejsca 
po wi ca autor Polakom w Chinach, a przede wszystkim Polonii mand urskiej. 

W ksi ce Grochowskiego znajduje si  te  bardzo interesuj cy fragment o Po-
lonii w Szanghaju w latach 20. XX w. Polonia szanghajska liczy a od 200 do 500 
osób. Grochowski ocenia j  bardzo krytycznie. Pisze: �zamo na i niby to inteligent-
na kolonia polska, nie zdoby a si  na aden powa niejszy krok, maj cy zaznaczy  

68 Ibidem, s. 131.
69 Posta  tego wybitnego Polaka, sinologa i dyplomaty, autora ksi ki: Moi Chi czycy. Osiem-

na cie lat w Chinach, przedstawia E. Kajda ski w ksi ce D ugi cie �, (K. Symonolewicz jest te  
autorem ksi ki Mira e mand urskie � przyp. red.).



jej polskie uczucie, a cho by tylko odr bno  narodow . Przyczyna tkwi w tym, 
e [�] sk ada a si  [�] z osób wychowanych pod wp ywem �kultury rosyjskiej�. 

[�] Drug  przyczyn  by  kierunek materialistyczny i pogo  za zyskiem�70. Gro-
chowski niew tpliwie odnosi s ab  dzia alno  Polaków w Szanghaju do niezwy-
kle pr nie dzia aj cej Polonii mand urskiej. Podkre la, e w Szanghaju istnia a 
tylko jedna polska instytucja � Polski Komitet Opieki nad Polakami i tylko dwie 
polskie rmy handlowe. Podkre la te , e otwarty w 1919 r. konsulat w Szangha-
ju, ze wzgl du na bierno  szanghajskiej Polonii, musia  zosta  zlikwidowany. 
Oczywi cie nie mo na wykluczy  wp ywu na ten punkt widzenia typowych dla 
polskich rodowisk emigracyjnych podzia ów i antagonizmów. Opinie Grochow-
skiego pozwalaj  jednak na bardziej obiektywne spojrzenie na chi sk  Poloni  
i w pewnym sensie j  desakralizuj . 

Obecno  Polaków w Mand urii przypada na bardzo burzliwy okres w dzie-
jach Chin, jak równie  Europy. W 1899 r. wybucha powstanie Bokserów skierowa-
ne przeciwko cudzoziemcom, b d ce odpowiedzi  na zaborcz  polityk  traktato-
w  mocarstw zachodnich, Rosji i Japonii wobec Chin. Polska emigracja kolejowa 
znalaz a si  w dwuznacznej sytuacji. Z jednej strony, jej obecno  nie by a dowo-
dem zaborczej polityki Polski, której wówczas nie by o na mapie Europy, z dru-
giej jednak Polacy znale li si  w Mand urii za spraw  Rosji, a budowa Kolei 
Wschodniochi skiej, w której uczestniczyli Polacy, niew tpliwie by a realizacj  
mocarstwowej polityki Petersburga i form  kolonizacji coraz s abszego Cesarstwa 
Chi skiego. Jednak, jak podkre la M. Ka uski, Chi czycy zdawali sobie spraw , 
e obecno  Polaków w Mand urii nie jest przejawem polskiego ekspansjonizmu, 

tylko wynikiem rosyjskiej mocarstwowo ci, której Polacy i Polska, podobnie jak 
Chi czycy i Chiny, s  oarami71. Wzajemne stosunki polsko-chi skie w Harbinie 
i innych polskich skupiskach w Mand urii (g ównie w Hailarze, Aszyche i Man-
zhouli) uk ada y si  w zasadzie poprawnie.

Kolejny bardzo burzliwy i zarazem dramatyczny moment dla Polonii w Man-
d urii przypada na lata 1904�1905. W 1904 r. wybucha wojna rosyjsko-japo ska 
o chi sk  Mand uri  i kontrol  nad Kore . Polacy zostali zmuszeni do czynne-
go udzia u w tej wojnie po stronie rosyjskiej. Ocenia si , i  w tej wojnie walczy o 
w Mand urii ok. 50�60 tys. Polaków, wcielonych przymusowo do armii carskiej. 
By o tam wielu wybitnych ocerów, którzy pó niej, w listopadzie 1918 r., znale li 
si  w szeregach odrodzonego Wojska Polskiego stanowi c jego wy sz  kadr  o-
cersk  (w tym wielu w randze genera ów)72. Wiele tysi cy zgin o. W tym sen-
sie ta cz  Chin Pó nocno-Wschodnich jest zapewne najwi kszym bezimiennym 
polskim cmentarzem na Dalekim Wchodzie (oczywi cie, je li nie liczy  Syberii). 

70 K. Grochowski, Polacy na Dalekim Wschodzie, Harbin 1928, s. 32�33.
71 M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 45�51.
72 Ibidem, s. 73�76.



Warto przypomnie , i  w ród Polaków, którzy znale li si  w szeregach carskiej 
armii w wojnie rosyjsko-japo skiej, by  m ody lekarz, Janusz Korczak (1878-
�1942), pó niejszy znany pisarz, opiekun dzieci warszawskiego getta. By a to sy-
tuacja praktycznie bez wyj cia, Polacy byli przeciwni motywom dzia a  obu stron 
koniktu. Jednak z uwagi na bolesne do wiadczenia rosyjskie, postrzegaj c Rosj  
jako zaborc  Polski, mand urska Polonia okazywa a yczliw  neutralno  Japo-
nii. M. Ka uski ocenia  ten stan nast puj co: �Zniewoleni przez Rosj  Polacy stali 
si  szczególnie ulubionym »mi sem armatnim« imperializmu rosyjskiego. [�] 
Nie ulega w tpliwo ci, e niech  Polaków do walki za obc  spraw  przyczyni a 
si  w sporym, je li nie du ym, stopniu do kl ski Rosji w Mand urii. [�] Sympa-
tie Polaków by y po stronie Japo czyków�73. 

Warunki ycia Harbi czyków poprawi y si  po rewolucji 1905 r. w Rosji, kie-
dy to carat zgodzi  si  na przyznanie wi kszych praw Polakom. Wtedy w a nie Po-
lonia mand urska zacz a zak ada  polskie stowarzyszenia, szko y, parae� Po 
wybuchu I wojny wiatowej, a potem rewolucji bolszewickiej, do Mand urii na-
p yn a kolejna grupa polskich uchod ców. Wówczas to w a nie utworzono w Har-
binie Polski Komitet Ratunkowy Dzieci Dalekiego Wschodu, który odegra  nie-
ocenion  rol  w ratowaniu polskich sierot i bezdomnych dzieci, b kaj cych si  
po Syberii po rewolucji pa dziernikowej w Rosji. Dzi ki Komitetowi uratowano, 
jak podaje Ka uski, 875 dzieci74.

Po odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci w 1918 r. w Harbinie powsta a or-
ganizacja polityczna reprezentuj ca Polaków w Azji � Rada Polityczna Dalekie-
go Wschodu i Syberii. Dzia a  te  Polski Komitet Narodowy, który zajmowa  si  
sprawami przyznawania polskiego obywatelstwa mand urskiej Polonii. Sprawa 
przyznawania polskiego obywatelstwa okaza a si  bardzo trudna z uwagi na po-
staw  Rosji w stosunku do Polaków, szczególnie po kl sce w bitwie warszawskiej 
w 1920 r. Jak pisze M. Cabanowski, Polacy w Mand urii �musieli dokona  wybo-
ru: czy zachowa  dotychczasowe podda stwo, czy te  zadeklarowa  przynale -
no  do nowo powsta ego pa stwa polskiego�75. Wahanie Harbi czyków w spra-
wie obywatelstwa wynika o z niepewno ci co do przysz ych losów odrodzonej 
Polski, jak i sytuacji politycznej w porewolucyjnej Rosji. 

W marcu 1920 r. przyjecha a do Harbinu delegacja w adz II Rzeczpospolitej. 
W tym samym roku zacz  tu urz dowanie polski konsulat. Jego pierwszym sze-
fem zosta  Micha  Morgulec. Równocze nie powsta  polski konsulat w Szanghaju. 
Jak podkre la M. Ka uski, �ustanowienie konsulatów w Chinach wyprzedzi o in-
dywidualne uznanie de iure Polski ze strony Chin, co nast pi o 27 marca 1920 r.�76 

73 Ibidem, s. 115, 117, 119, 122.
74 Ibidem, s. 78.
75 M. Cabanowski, op.cit., s. 45.
76 M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 91.



Pod koniec 1920 r. Chiny zawiesi y dzia alno  polskich konsulatów ze wzgl du 
na brak ocjalnych stosunków dyplomatycznych mi dzy obu pa stwami. Konsu-
lat w Harbinie, teraz po nazw  Delegatury RP, funkcjonowa  jednak nadal, a Mi-
cha  Morgulec do 1922 r. pozostawa  szefem placówki w randze Wysokiego De-
legata RP. 

W 1920 r. mia a miejsce pierwsza repatriacja do Polski Polaków z Mand u-
rii. Sta a si  ona mo liwa dopiero po zako czeniu dzia a  wojennych w wojnie 
1920 r. Repatriacj  organizowa a Komisja Powrotowa, dzia aj ca przy Delegaturze 
RP w Harbinie. W wyniku pierwszej akcji do Polski wróci o oko o 300 osób77.

Druga akcja repatriacyjna zosta a przeprowadzona w 1924 r. Zosta a wymu-
szona sytuacj  powsta  po zawarciu chi sko-radzieckiego porozumienia wpro-
wadzaj cego zasad  parytetu, dotycz cego zatrudnienia na kolei. Parytet dotyczy  
Chi czyków i Rosjan, za  Polacy, trac c prac , decydowali si  na powrót do kra-
ju. Szacuje si , e w latach od 1924 do 1925 do Polski wróci o oko o 400�500 
Polaków z Mand urii78. Warto odnotowa , e pod tym porozumieniem ze strony 
rosyjskiej widnieje podpis zast pcy Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych 
ZSRR Lwa Karachana (1889�1937), urodzonego w Polsce, zwi zanego z polskim 
ruchem rewolucyjnym � SDKPiL i zes anego na Syberi . By  on pierwszym am-
basadorem Rosji Radzieckiej w niepodleg ej Polsce, a pó niej tak e jej pierwszym 
przedstawicielem w Chinach (1923�1927). Stracony zosta  w czystkach stalinow-
skich 1937 r., m.in. pod zarzutem �szpiegostwa na rzecz pa skiej Polski�. 

Rok 1932 to kolejny burzliwy okres w dziejach Polonii harbi skiej. Rozpocz  
si  wówczas pierwszy etap wojny chi sko-japo skiej, w wyniku której Mand uria 
znalaz a si  pod panowaniem japo skim. Japo czycy chc c stworzy  pozory legal-
no ci swojej obecno ci w Mand urii, utworzyli na jej terenie pa stwo znane pod 
nazw  Mand ukuo (w j z. chi .: Manzhouguo, w dos ownym t umaczeniu � Pa -
stwo Mand urów lub Pa stwo Mand urskie), które rzekomo mia o by  polityczn  
emanacj  narodu mand urskiego. W rzeczywisto ci by  to twór sztuczny, ca kowi-
cie zale ny od Japonii. Mand urska Polonia automatycznie znalaz a si  w grani-
cach nowego pa stwa. Polska, z uwagi na liczn  Poloni  na terenach nowego pa -
stwa, postanowi a je uzna , chocia  stara a si  ten akt przeci ga  i kamuowa . 
Ocjalne stosunki dyplomatyczne z Mand ukuo zosta y nawi zane w 1938 r., ale 
wcze niej na terenie tego marionetkowego pa stewka funkcjonowa a polska pla-
cówka dyplomatyczna � harbi ski konsulat. Formalnie podlega  on Poselstwu (a 
od 1937 r. ambasadzie) RP w Tokio79. 

W roku 1935 Japonia zmusi a Rosj  do sprzeda y Kolei Wschodniochi skiej. 
Japo czycy nie zezwolili Polakom na prac  na kolei ani w kolejowej administra-

77 Ibidem, s. 82.
78 M. Cabanowski, op.cit., s. 65, M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 82.
79 M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 93.



cji. Rozpocz a si  tym samym trzecia akcja repatriacyjna Polonii mand urskiej. 
W 1935 r. wyjecha o z Mand urii oko o 500 Polaków80.

Koniec II wojny wiatowej i odradzanie si  pa stwa polskiego wywo a y w ród 
chi skiej Polonii podzia , dotycz cy sprawy uznania polskich w adz. Cz  Polo-
nii zdawa a sobie spraw , e rz d w Warszawie pochodzi z radzieckiego nadania. 
Osi  podzia u by a tak e ró nica zda , co do obecno ci ZSRR w Mand urii po 
1945 r. Polski Komitet Opieku czy zadeklarowa  jednak lojalno  Rz dowi Tym-
czasowemu w Warszawie. 

Dnia 8 grudnia 1945 r. Polski Komitet Opieku czy uleg  rozwi zaniu, a na jego 
miejsce powsta  Polski Komitet Obywatelski. 22 lutego 1949 r. do Harbinu przyje-
cha  przedstawiciel polskiego rz du w Warszawie Jerzy K ossowski w celu przy-
gotowania ostatecznej repatriacji. W czwartej akcji powrotu do kraju repatriowa-
o si  oko o 800 harbi czyków81. Po repatriacji z 1949 r. pozosta o w Mand urii 

oko o 450 Polaków, którzy za o yli Zrzeszenie Obywateli Polskich w Chinach, 
istniej ce do roku 1963.

Pierwsi Polacy zacz li osiedla  si  w Chinach poza Mand uri  w latach 80. i 90. 
XIX w. Zamieszkiwali w Szanghaju, a tak e w Tianjinie i Pekinie. W przededniu 
I wojny wiatowej ich liczb  oceniano na ok. 200 osób, wi kszo  z zaboru ro-
syjskiego. Liczba naszych rodaków wzros a o kilkaset po rewolucji bolszewickiej 
(1917�1918). Gros stanowili uchod cy z Rosji. Nowe skupiska polonijne powsta-
y w Wuhanie i Qingdao. Po zako czeniu I wojny wiatowej wielu powróci o do 

Polski lub wyjecha o do Australii. W Szanghaju od 1917 r. dzia a a organizacja 
polonijna Zwi zek Polaków w Chinach, Dom Polski, a tak e Zwi zek M odzie y 
Polskiej. By a te  polska paraa, w której w latach 1939�1949 proboszczem by  
o. Bazyli Piotrowski (bernardyn). Wydawano w asne pismo � dwutygodnik �Echo 
Szanghajskie� (ukazywa  si  on w latach 1936�1949). W przededniu II wojny wia-
towej liczb  Polaków zamieszka ych w pozamand urskich skupiskach miejskich 
(g ównie w Szanghaju i Tianjinie) oceniano na 500�600 osób. Najwybitniejszym 
Polakiem zwi zanym z Szanghajem by  twórca nowoczesnego hutnictwa polskie-
go � in . Tadeusz S dzimir (1894�1989). To w a nie w tym mie cie, w jego fabry-
ce wyrobów metalowych, narodzi a si  na prze omie lat 20. i 30. XX wieku nowa 
koncepcja cynkowania i walcowania blach stalowych (m.in. system walcowania na 
zimno). W ród najbardziej znanych przedstawicieli Polonii szanghajskiej nale y 
wspomnie  m.in. dwóch pó niejszych ministrów II Rzeczpospolitej � in . Jerzego 

80 Ibidem, s. 83.
81 Ibidem, s. 101.



Iwanowskiego (w 1918 r. zosta  powo any na ministra przemys u i handlu, w rok 
pó niej na kierownika resortu pracy i opieki spo ecznej) oraz prawnika Zygmunta 
Jastrz bskiego (wybitnego bankowca, w latach 1922�1923 ministra skarbu). Se-
natorem RP (w latach 1938�1939) by  Stefan Lelek, dzia acz niepodleg o ciowy 
PPS, który przez pewien czas przebywa  w Szanghaju po ucieczce z wi zienia we 
W adywostoku82. Z Szanghaju pochodzi te  Andrzej Mandalian (ur. w 1926 r.), 
znany poeta, t umacz i scenarzysta lmowy. 

 
Pomimo braku ocjalnych kontaktów dyplomatycznych mi dzy Polsk  a Chi-

nami, w 1920 r. ustanowiono urz d Wysokiego Komisarza Rzeczpospolitej Pol-
skiej na Syberi  i Daleki Wschód, z siedzibami w Szanghaju i Harbinie. W Szang-
haju funkcj  komisarza pe ni  Józef Targowski, a nast pnie Karol Pindor i Jerzy 
Barthel de Weydenthal, a w Harbinie � wspomniany ju  Micha  Morgulec. Usta-
nowienie przedstawicielstwa polskiego w Chinach jeszcze przed nawi zaniem o-
cjalnych stosunków dyplomatycznych by o konieczne z uwagi na liczn  Poloni  
oraz rozpocz t  akcj  repatriacyjn  harbi czyków do kraju. 

Chiny uzna y Polsk  de iure 27 marca 1920 r. Przed nawi zaniem ocjalnych 
stosunków dyplomatycznych Chiny i Polska zawar y dwa traktaty, gdy  w Chi-
nach obowi zywa a zasada nawi zywania stosunków tylko z pa stwami, z który-
mi Chiny podpisa y traktat83. 19 maja 1928 r. delegat Karol Pindor podpisa  Traktat 
o przyja ni i handlu z rz dem lokalnym gen. Zhang Zuolina. Podpisano go ponow-
nie 18 wrze nia 1929 r., tym razem z rz dem Republiki Chi skiej w Nankinie, pod 
zmienion  nazw  Traktat o handlu i nawigacji wraz z protoko ami dodatkowymi; 
regulowa y one kwestie konsularne i wzajemne prawa obywateli drugiej strony na 
terenie pa stwa przyjmuj cego, a tak e sprawy dotycz ce przyznania klauzuli naj-
wy szego uprzywilejowania84. Tym razem stron  polsk  reprezentowa  Jerzy Bar-
thel de Weydenthal. 1 lipca 1930 r. podpisano tak e protokó  dodatkowy, regulu-
j cy status prawny kolonii polskiej. 

Na stosunki polsko-chi skie k ad y si  cieniem stosunki polsko-japo skie. Dy-
plomacja II Rzeczpospolitej, upatruj c zagro enie w dwóch s siadach Polski � 
Niemcach i ZSRR, prowadzi a polityk  równowagi w stosunkach z tymi pa stwa-
mi, poszukuj c jednocze nie zabezpiecze  przed ich agresywn  polityk . Z racji 

82 Ibidem, s. 19�22, K. Wo niakowski, Polonia chi ska w latach 1987-1949 i jej ycie kultur-
alno-literackie, �Przegl d Polonijny� 1976, nr 1.

83 M. Nowak-Kie bikowa, Japonia i Chiny w dyplomacji II Rzeczypospolitej, �Dzieje Najnow-
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z ych stosunków radziecko-japo skich, wynikaj cych z rywalizacji obu pa stw 
o wp ywy w Chinach, postrzega a Japoni  jako sojusznika przeciw ZSRR. To jed-
nak e pogarsza o relacje II Rzeczpospolitej z Chinami. Agresja Japonii na chi -
sk  Mand uri  w 1931 r. zaostrzy a sytuacj  w stosunkach polsko-chi skich. Jak 
podkre la prof. Maria Nowak-Kie bikowa, �Polska usi owa a zaj  krytyczne sta-
nowisko wobec agresora, z drugiej jednak strony nie chcia a zra a  Japonii�85. 
Polska dyplomacja t umaczy a swoje stanowisko konieczno ci  ochrony Polonii 
mand urskiej oraz stosunkami II RP z ZSRR.

W 1933 r. ustanowiono ocjalne stosunki dyplomatyczne mi dzy Polsk  a Chi-
nami. Polskim pos em w Nankinie zosta  Jerzy Barthel de Weydenthal, chi skim 
w Warszawie � Frank W. Ching-lun Lee86.

Stosunki polsko-chi skie pogorszy y si  ponownie w 1937 r. po rozpocz ciu 
wojny chi sko-japo skiej. Polska dyplomacja nie zgadza a si  na sankcje przeciw-
ko Japonii, czego wyrazem by y g osowania delegata polskiego Tytusa Komarnic-
kiego w Lidze Narodów. Sytuacj  w stosunkach polsko-chi skich pogorszy o tak e 
po rednie uznanie przez rz d II RP ustanowionego przez Japo czyków na tere-
nie chi skiej Mand urii marionetkowego pa stewka Mand ukuo. Odpowiadaj c 
na zarzuty Chin, strona polska podkre la a, e nie nast pi o uznanie de iure rz du 
w Changchunie (stolica Mand ukuo), cho  równocze nie dano wyra nie do zrozu-
mienia jego w adzom, e formalna wymiana not mi dzy szefami przedstawicielstw 
dyplomatycznych Polski i Mand ukuo w Tokio jest pocz tkiem nawi zania sto-
sunków. Wywo a o to gwa towne protesty ze strony chi skiego MSZ. Po tym ak-
cie rz d narodowy w Nankinie zerwa  stosunki dyplomatyczne z Warszaw .

Od 1937 r. polska dyplomacja zacz a postrzega  Japoni  nie tylko jako sojusz-
nika przeciw ZSRR, ale równie  mediatora, rzecznika polskich interesów i rozjem-
c  w ewentualnym konikcie polsko-niemieckim. Jednak ju  wówczas, po utwo-
rzeniu paktu antykominternowskiego i ukszta towaniu si  osi Rzym�Berlin�Tokio, 
stosunki polsko-japo skie uleg y znacznemu pogorszeniu. Minister Józef Beck nie 
zgodzi  si  na wst pienie Polski do paktu, konsekwentnie realizuj c polityk  rów-
nowagi w stosunkach z Niemcami i Zwi zkiem Radzieckim. Agresja hitlerowskich 
Niemiec na Polsk  we wrze niu 1939 r. i brak poparcia dla Polski ze strony Japo-
nii powa nie och odzi y stosunki mi dzy Warszaw  a Tokio, ale nie doprowadzi y 
do zerwania stosunków dyplomatycznych.

W stosunkach polsko-chi skich okresu mi dzywojennego szczególne zas ugi 
dla przyjaznej wspó pracy pomi dzy naszymi narodami wniós  prof. Ludwik Wi-
told Rajchman (1881�1965), bakteriolog, wybitny dzia acz niepodleg o ciowy, 
który powróci  do kraju w 1918 r. z Wielkiej Brytanii87. W latach 1921�1939 by  

85 M. Nowak-Kie bikowa, op.cit., s. 246.
86 Ibidem, s. 243.
87 By  on za o ycielem (1919) i d ugoletnim dyrektorem (do 1931 r.) Pa stwowego Zak adu Hi-

gieny.



dyrektorem Departamentu Zdrowia w Lidze Narodów (LN) i w tym charakterze 
przebywa  w 1926 r. w Chinach. Po powrocie do Genewy przedstawi  program po-
mocy dla Chin w zakresie opieki zdrowotnej. Ponownie przebywa  w Chinach na 
zaproszenie rz du narodowego w listopadzie i grudniu 1929 r., prowadz c badania 
nad organizacj  systemu s u by zdrowia oraz kwarantanny w portach tego kraju. 
W wyniku jego raportu oraz stara  Liga Narodów podj a prac  nad reorganiza-
cj  s u b kwarantanny. W czasie kolejnego kilkumiesi cznego pobytu w Chinach 
(1930�1931), zosta  przyj ty przez gen. Czang Kai-szeka oraz jego najbli szego 
wspó pracownika, szefa resortu nansów � T. V. Songa. W rozmowach przedstawi  
im swój rozwini ty projekt reorganizacji chi skiego systemu opieki zdrowotnej. 
Zosta  powo any na doradc  ministra Zdrowia Narodowego Rz du Chin. Przed-
stawiony przez L. W. Rajchmana program pomocy by  realizowany przez grup  
ekspertów LN w Nankinie pod jego kierownictwem (1933�1934). Jego dzia al-
no  i nieskrywane sympatie wobec Chin spotka y si  z bardzo ostrymi atakami ze 
strony w adz japo skich. W styczniu 1939 r., po rezygnacji z pracy w LN w Gene-
wie, wyjecha  do Chin, gdzie zosta  powo any na doradc  rz du ds. ochrony zdro-
wia. Po agresji hitlerowskiej, a nast pnie radzieckiej na Polsk  i �czwartym roz-
biorze� Polski, L. W. Rajchman powróci  do Europy. Uda  si  nast pnie do USA, 
gdzie z ramienia rz du RP w Londynie by  delegatem ds. pomocy Polsce i polskim 
uchod com. Pozostawa  w cis ych, przyjacielskich stosunkach z T. V. Songiem, 
który reprezentowa  rz d Republiki Chi skiej w Stanach Zjednoczonych88. 

Innym polskim ekspertem Ligi Narodów, pracuj cym w Chinach jako delegat 
jej Sekcji Komunikacji i Transportu, by  in . Mieczys aw Szcz sny-Ok cki (1882-
�1952). Za zas ugi po o one dla rozwoju i modernizacji chi skiego transportu dro-
gowego (m.in. by  za o ycielem Centralnego Biura Komunikacji Drogowego) zo-
sta  odznaczony Orderem Ja niej cego Nefrytu89. 

Znacz cy wk ad w tworzenie i organizacj  nowoczesnego systemu o wiaty 
wnie li pracuj cy z ramienia Ligi Narodów jako eksperci: wietny pedagog � au-
tor najlepszego polskiego elementarza, prof. Marian Falski (1881�1974) oraz wy-
bitny polski sinolog, profesor Witold Jab o ski (1901�1957). Pierwszy pracowa  
w Chinach w 1931 r., drugi � w latach 1930�1932 i 1936�1938. Prof. W. Jab o ski 
by  te  wyk adowc  j zyka francuskiego i literatury francuskiej na czo owych uni-
wersytetach sto ecznych: Qinghua i Yanqing. W czasie swoich podró y po Chinach 
zwiedzi  prowincje Hebei, Henan, Shanxi, Sichuan i Yunnan. Podobno przew dro-
wa  pieszo ponad 1500 km. Poza wieloma pracami sinologicznymi o charakterze 
stricte naukowym napisa  te  Dziennik podró y po Chinach, który opublikowa-
no w 1958 r. pt. Ze wspomnie  podró nika. Profesor Jab o ski wniós  ogromny 

88 M. Nowak-Kie bikowa, op.cit., s. 208.
89 K. Symonolewicz, Polak twórc  nowoczesnej sieci komunikacyjnej w Chin, �Kurier Poran-

ny� 1936, nr 28.



wk ad w ukszta towanie i rozwój polskiej sinologii. Od 1934 r. by  zwi zany z ka-
tedr  sinologii na Uniwersytecie Warszawskim, któr  kierowa  do 1957 r. 23 lipca 
tego  roku, podczas kolejnej wyprawy naukowej, zmar  w Pekinie. Inni znani si-
nologowie polscy, którzy przebywali w Chinach w latach 30. to m.in.: prof. Boh-
dan Rychter (ur. 1891) z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a nast pnie 
z Uniwersytetu Warszawskiego, Jan Godzimir Jaworski (1903�1945) czy prof. 
ks. Franciszek Bia as (1878�1936), który sp dzi  Chinach 15 lat, a w latach 1933-
�1936 by  profesorem socjologii na katolickim Uniwersytecie Furen w Pekinie. 
To on za o y  czasopismo sinologiczne �Monumenta Serica�90, ukazuj ce si  do 
dnia dzisiejszego. Znany te  jako autor pracy: Konfucius und sein Kult (ukaza a 
si  w Pekinie i Lipsku w 1928 r.). Inny polski naukowiec to ksi dz prof. Andrzej 
Krzesi ski (1884�1964) z Uniwersytetu Warszawskiego � efektem jego wyjazdów 
studyjnych do Azji Wschodniej (w tym do Chin) by y m.in. Badania nad kultur  
Dalekiego Wschodu na tle podro y dooko a wiata i Daleki Wschód w obrazach. 
Album z podro y dooko a wiata. Prace te ukaza y si  w Warszawie w przededniu 
wybuchu II wojny wiatowej.

W okresie mi dzywojennym w Pa stwie rodka przebywali tak e znani polscy 
literaci i dziennikarze, jak Aleksander Gzowski-Junosza, autor ksi ek: Przez taj-
gi i stepy i Pod s o cem Azji, czy Aleksander Janta-Po czy ski (1908�1974), któ-
ry jako korespondent �Gazety Polskiej� przebywa  w Chinach w 1933 r. Efektem 
tego pobytu by  zbiór reporta y: Ziemia jest okr g a, który ukaza  si  w Warszawie 
w 1936 r. Przypomnijmy, i  �chi skie korzenie� maj  dwaj wybitni polscy pisarze 
zwi zani losami lub urodzeni na tej ziemi: Teodor Parnicki (1908�1988) i Andrzej 
Mandalian. Ojciec T. Parnickiego, in ynier pracuj cy w Rosji, zgin  w czasie re-
wolucji bolszewickiej, a 12-letni Teodor znalaz  si  w Harbinie jako bezdomna 
sierota. Do Polski wróci  w 1928 r. W Chinach przebywa  Marian Walentynowicz 
(1896�1967), znany ilustrator ksi ek dla dzieci Kornela Makuszy skiego i rze -
biarz Albin Maria Boniecki-Bo cza.

Pierwszym polskim muzykiem, który koncertowa  w Chinach, by  podobno pia-
nista Antoni K tski (1817�1889). Jego reczital odby  si  w Szanghaju. Na pocz tku 
lat 20. w Szanghaju, Tianjinie, Kantonie i Hongkongu koncertowa a Jadwiga Za-
leska-Mazurkowa (ur.1879), która w 1918 r., po ucieczce z obj tej rewolucj  Ro-
sji znalaz a si  w Japonii. Po niej wyst powali tak e w salach koncertowych miast 
chi skich tak znani piani ci jak Ignacy Friedman (1882�1948), a w 1935 r. � wia-
towej s awy wirtuoz, Artur Rubinstein. Nie sposób tak e nie wspomnie  wyst pów 
genialnego skrzypka urodzonego w Wilnie � Jaschy Heifetza (1901�1987). 

90 Obecnie dyrektorem Instytutu �Monumenta Serica� w Sankt Augustin k. Bonn, wydaj cego 
wspomniane czasopismo, jest ks. Roman Malek, polski werbista, wybitny znawca chi skiej kultu-
ry � przyp. red.



Wydarzeniem medialnym by o w 1935 r. przybicie do redy w Szanghaju � 
w trakcie swej wyprawy dooko a wiata � polskiego agowego aglowca �Daru 
Pomorza�, uwiecznione we wspomnieniach jej uczestników91. 

Okres mi dzywojenny przyniós  znaczne o ywienie dzia alno ci polskich za-
konów i zgromadze  w Chinach. Najaktywniejsi byli misjonarze polscy w. Wi-
centego a Paulo, którzy jako pierwsi podj li ponownie dzia alno  ewangeliczn . 
Stanowili najliczniejsz  grup . Obok nich dzia ali dominikanie, krótko salwatoria-
nie, franciszkanie92, werbi ci. W akcje misyjne w Chinach od ko ca XIX w. by y 
tak e zaanga owane polskie siostry zakonne. Najliczniej reprezentowane by y sio-
stry zakonne nale ce do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Marii. 
W latach 1910�1949 pracowa y 32 osoby w 11 o rodkach misyjnych w Wuhanie, 
Tianjinie i Pekinie. Ostatni o rodek zosta  zlikwidowany w czasie �rewolucji kul-
turalnej� w 1966 r., po szturmie czerwonogwardzistów na siedzib  misji. Mniszki 
i ich prze o ona, s dziwa s. Olga Fedorowicz, która od 1934 r. bra a udzia  w ak-
cji misyjnej w Chinach, zosta y po brutalnych przes uchaniach deportowane pod 
policyjn  eskort  do Hongkongu. Sposób potraktowania obywateli Polski spowo-
dowa  ostry protest Ambasady PRL w Pekinie.

W Polsce emigracja chi ska pozostawa a nieliczna. G ównie byli to robotni-
cy z powiatu Qingtian w prowincji Zhejiang, wys ani do Francji w czasie I wojny 
wiatowej, którzy nast pnie przez Niemcy dotarli do Polski i osiedlili si  w odzi 

i w prawobrze nej Warszawie na Pradze93.

II wojna wiatowa przynios a stopniowe zbli enie polsko-chi skie. Nie nast -
pi o to jednak natychmiast. Praktycznie przez ca y okres o wrze nia 1939 r. a  do 
grudnia 1941 r. utrzymywano stosunki dyplomatyczne z Japoni  i dro ne kana-
y kontaktów, a nawet � za zgod  rz du emigracyjnego w Londynie � kontynu-

owano wspó prac  wywiadów obu pa stw. Polski konsulat w Harbinie z pewnymi 
ograniczeniami dzia a  nadal. Polacy nie byli w zasadzie obiektem prze ladowa  
ze strony w adz okupacyjnych. Po ataku japo skim na Pearl Harbour polski rz d 
na emigracji zerwa  11 grudnia stosunki dyplomatyczne z Japoni . Spowodowa-
o to zasadnicz  zmian  dotychczasowych relacji. Nast pi o ich drastyczne och o-

91 S. Kosko, Przez trzy oceany, F. Kuleschutz, Rejs dooko a wiata i T. Meissner, Dooko a wiata 
na Darze Pomorza. Ukaza y si  one w Warszawie w 1936 r.

92 W 1930 r. o. Maksymilian Kolbe zabiega  bezskutecznie o otworzenie placówki polskich fran-
ciszkanów w Szanghaju. Planowa  wydawanie w tym najwi kszym mie cie Chin �Rycerza Niepo-
kalanej� w j zyku chi skim.

93 R. S awi ski, op.cit., s.162.



dzenie. W 1943 r. rz d londy ski wycofa  swoje uznanie dla Mand ukuo i nawi za  
stosunki dyplomatyczne z guomindangowskim rz dem narodowym w Chongqingu. 
Podniesiono wówczas rang  placówek w obu pa stwach do szczebla ambasad94. Ze-
rwanie stosunków dyplomatycznych z Japoni  wywo a o ostr  reakcj  Tokio i spo-
wodowa o pogorszenie po o enia Polonii na obszarach okupowanych Chin, szcze-
gólnie w Mand urii. Przede wszystkim zlikwidowano konsulat. Nie móg  zast pi  
jego roli i funkcji utworzony 15 grudnia 1941 r. przez konsula Jerzego Litewskie-
go spo eczny Polski Komitet Opieku czy, na czele którego stan  Albin Czy ewski. 
Pewnym osi gni ciem dyplomatycznym by o uznanie go przez w adze Mand ukuo 
za ocjaln  reprezentacj  spo eczno ci polskiej; nie mog o to oczywi cie nast pi  
bez przyzwolenia Tokio. Fala represji w pierwszym rzucie dotkn a ocerów pol-
skiego wywiadu wojskowego, z którymi Japo czycy wspó pracowali. Wprowa-
dzono system kartkowy, zwi kszono obci enia podatkowe i kontrybucje. W lad 
za tym rozpocz y si  konskaty nieruchomo ci i mienia. W adze Mand ukuo 
wprowadzi y na wzór przepisów hitlerowskich obowi zek noszenia przez Polaków 
na zewn trznych ubraniach ó tych znaczków z numerem i literami PO (obywa-
tel polski). Takie same oznakowania obowi zywa y na drzwiach wej ciowych do 
ich domów i mieszka . W sierpniu 1942 r. zamkni to ostatnie polskie czasopismo 
w Mand urii �Tygodnik Polski�, w lad za tym w ko cu grudnia 1943 r. nakaza-
no zamkni cie polskiego gimnazjum w Harbinie. Japo czykom nie uda o si  jed-
nak przeprowadzi  operacji maj cej na celu pozbawienie polskiego obywatelstwa 
mieszkaj cych w Mand urii Polaków i w ten sposób zmienienie ich statusu praw-
nego na bezpa stwowców, co pozwoli oby na wcielanie ich do armii. Generalnie, 
Polonia mand urska od zaj cia przez Japo czyków Chin Pó nocno-Wschodnich 
zajmowa a wobec okupantów stanowisko zdecydowanie niech tne95. 

Po wybuchu II wojny wiatowej Polonia mand urska zaanga owa a si  w ak-
cje pomocowe dla walcz cej Polski, a wielu Harbi czyków zg osi o gotowo  do 
walki i ch  wyjazdu na front. Pocz tkowo planowano, e Polacy b d  walczy  we 
Francji. Ostatecznie 15 Harbi czyków walczy o w Samodzielnej Brygadzie Strzel-
ców Karpackich gen. Stanis awa Kopa skiego pod Tobrukiem i Monte Cassino. 
W ród nich by  Jan Zanozi ski � attache kulturalny w Harbinie. Zanozi ski, któ-
ry nie móg  by  ocjalnie odwo any z funkcji dyplomatycznej z powodu zerwania 

czno ci z krajem, zwróci  si  do szefa placówki w Harbinie i Tokio o udzielenie 
urlopu bezp atnego, aby �móg  s u y  Ojczy nie�96. Harbi czycy walcz cy w Bry-
gadzie gen. Kopa skiego zostali za zas ugi w walce odznaczeni orderem Virtuti 
Militari, Krzy ami Walecznych i Krzy ami Zas ugi z Mieczami.

94 E. Kajda ski, Korytarz�, s. 146.
95 J. Mondry, Polska walcz ca i Japonia, �Zeszyty Historyczne� 1985, nr 71.
96 M.. Cabanowski, op.cit., s. 92; M. Ka uski, Polacy w Chinach�, s. 180.



W ród uczestników wojny antyjapo skiej po stronie oary agresji nie zabra-
k o tak e Polaków, zgodnie z ich wiecznie yw  maksym : �za wolno  wasz  
i nasz .� W ród nich by  as lotnictwa wojskowego, absolwent s ynnej Szko y Or-
l t w D blinie, uczestnik wojny obronnej 1939 i bitwy o Angli , jeden z dowód-
ców legendarnego dywizjonu 303 � p k Witold Urbanowicz (1908�1996)97. W la-
tach 1941�1943 by  zast pc  attache lotniczego Ambasady RP w Waszyngtonie, 
jednak e praca w dyplomacji niezbyt mu odpowiada a. W 1943 r. wst pi  jako 
ochotnik do s ynnej 14. Floty Powietrznej USA, odpowiadaj c na propozycj  jej 
dowódcy gen. Claire Lee Chennaulta, aby obj  dowództwo klucza lotniczego 
�Lataj cych Tygrysów� na froncie chi skim98. W walkach nad Chinami str ci  
11 japo skich samolotów, co w po czeniu z operacjami w Europie da o mu im-
ponuj cy bilans zestrzelenia 28 maszyn bojowych wroga. W Chinach przebywa  
pó tora roku (od 1943 do po owy 1944 r.). Szczegó owy opis tego epizodu swo-
jego ycia pozostawi  w ksi ce: Ogie  nad Chinami, znanej tak e pod tytu em 
Lataj ce Tygrysy99. 

Inny przyk ad, to polscy lekarze i piel gniarki pracuj ce w wojskowych szpi-
talach Chin w czasie wojny antyjapo skiej (1937�1945). Najbardziej znane na-
zwiska to: lekarz, pó niejszy dyplomata Stanis aw Flato (chi skie nazwisko: Fu 
Lato) oraz dr Leon Kamieniecki i jego ona Monika (piel gniarka), którzy pra-
cowali w szpitalach wojskowych w prowincji Hunan. By o jeszcze co najmniej 
dwóch polskich lekarzy, ale ich nazwisk nie uda o nam si  ustali . Dr Flato nale a  
do ludzi o niepospolitych yciorysach100. Urodzi  si  w Warszawie w 1910 r. Pod-
j  studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, przerwa  je i kontynuowa  
w Pary u, ale na medycynie. Zwi zany by  z ruchem lewicowym. Dzia a  w or-
ganizacji studentów ydowskich �Kampf�. By  cz onkiem KPP (Komunistycz-
nej Partii Polski) i FPK (Francuskiej Partii Komunistycznej). W 1936 r. wyjecha  
do Hiszpanii. Wzi  udzia  jako ochotnik w wojnie domowej po stronie Republi-
ki jako lekarz wojskowy. Tam wst pi  do Komunistycznej Partii Hiszpanii (KPH). 
Po zwyci stwie gen. Franco zosta  internowany we Francji. Przyj  propozycj  
przedstawicieli rz du chi skiego i wraz z grup  lekarzy wyjecha  do Chin. Sta  na 
czele mi dzynarodowego zespo u lekarzy wojskowych. Pracowa  w szpitalach na 
terenach kontrolowanych przez rz d narodowy. Zwi zany z Komunistyczn  Par-

97 E. Kajda ski, D ugi cie �, s. 341�462; R. Badowski, op.cit., s. 900. 
98 14. Flota Powietrzna USA operowala nad Chinami, Indochinami i Birm . Jej baza znajdowa a 

si  w po udniowej prowincji chi skiej Yunnan. Szerzej por. Col. C. L. Chennault and Flying Tigers, 
Beijing 2003 (w j zyku angielskim i chi skim). 

99 Ogie  nad Chinami ukaza  si  w wydawnictwie Znak w Krakowie w 1963 r. (niektóre frag-
menty by y ocenzurowane). W 1980 r. w Lublinie wydano �Lataj ce Tygrysy�.

100 A. Halimarski, Wang Yan, Pami ci dr Stanis awa Flato, �Problemy Dalekiego Wschodu� 
(kwartalnik IKS PAN) 1988, nr 3, s. 90�96 oraz tych samych autorów Polak. Doktor Fu La-to, �Po-
lityka� 1988, 27.08.; tak e: S ownik biograczny dzia aczy polskiego ruchu robotniczego. Tom III, 
Warszawa 1987.



ti  Chin (niektóre ród a utrzymuj , i  by  jej cz onkiem), utrzymywa  kontak-
ty z ówczesnym przedstawicielem KC KPCh przy rz dzie narodowym w Chong-
qingu � pó niejszym czo owym przywódc  ChRL � Zhou Enlaiem101. Nazwiska 
Moniki i Leona Kamienieckiego widniej  na pami tkowym obelisku w prowincji 
Hunan, wystawionym jako wyraz wdzi czno ci narodu chi skiego dla lekarzy eu-
ropejskich ratuj cych chorych i rannych w czasie wojny antyjapo skiej. Niestety, 
powojenne losy obojga s  nieznane.

Z okresu II wojny wiatowej pochodzi jeszcze jeden niezwykle wa ny epizod 
w naszych wzajemnych stosunkach. Chodzi o uratowanie du ej grupy Polaków 
pochodzenia ydowskiego; uratowali si  oni z holocaustu w Szanghaju102. G ów-
ne fale uchod ców nap yn y do najwi kszego miasta Chin, znajduj cego si  
pod okupacj  japo sk  w okresie od jesieni 1939 do wybuchu wojny na Pacyku 
w grudniu 1941 r.103 Byli to g ównie ydzi z Polski, Czechos owacji, W gier, Ru-
munii i trzech pa stw ba tyckich zaanektowanych przez ZSRR. Co si  tyczy oby-
wateli Polski pochodzenia ydowskiego, którzy znale li si  Szanghaju, przybywa-
li oni falami: pierwsza bezpo rednio tu , przed i po agresji na Polsk  we wrze niu 
1939 r. (via Zwi zek Radziecki kolej  transsyberyjsk  przejecha o legalnie ok. 150 
osób). Wstrz saj c  by a gehenna 1100 ydów polskich i ich �droga krzy owa� do 

101 Po powrocie do Polski w 1945 r. zajmowa  kierownicze stanowiska w II Oddziale Sztabu Ge-
neralnego. Represjonowany w okresie stalinowskim. Wi ziony i torturowany w os awionym Depar-
tamencie X w wi zieniu przy ul. Rakowieckiej. Podobno zwolniono go, gdy przebywaj cy z pierw-
sz  wizyt  w Polsce (26�28 lipca 1954 r.) premier Zhou Enlai zapyta  B. Bieruta o losy �pewnego 
polskiego lekarza o chi skim nazwisku Fu Lato [polskiego imienia i nazwiska nie pami ta ], któ-
ry udziela  pomocy lekarskiej mojej chorej onie w Chongqingu� (ówczesnej tymczasowej stolicy 
i siedzibie rz du narodowego w czasie wojny z Japoni ). W ci gu 24 godzin od tej rozmowy dr S. 
Flato mia  zosta  zwolniony z izolatki wi ziennej, poddany terapii medycznej, która mia a poprawi  
jego op akany stan zyczny oraz mia  otrzyma  mieszkanie na ul. Belwederskiej, aby ewentualnie 
móg  podj  chi skiego go cia. W latach 1957�1964 S. Flato by  radc  i ministrem pe nomocnym 
w Ambasadzie Polski w Pekinie. Cieszy  si  w Pekinie wysokim powa aniem i szacunkiem jako 
�sprawdzony przyjaciel Chin�. Po powrocie do kraju pe ni  funkcj  wicedyrektora Departamentu II 
(Azja) w MSZ (1964�1968). Usuni ty z pracy, pad  oar  czystki antysemickiej w 1968 r. Zmar  
w 1972 r. O chi skim epizodzie swego ycia wspomina  rzadko. By  to cz owiek niezwykle dyskret-
ny i pow ci gliwy, o rzadko spotykanej skromno ci. 

102 Z o y o si  na to szereg przyczyn. Szerzej por. J. Rowi ski, Losy diaspory ydowskiej�
103 Zdaniem badaczy chi skich w okresie pomi dzy 1933 a ko cem 1941 r. w Szanghaju zna-

laz o schronienie cznie oko o 30 tys. ydów. Wed ug raportu Szymona Wiesenthala miasto to 
przyj o wi cej uchod ców ydowskich ni  Kanada, Australia, Nowa Zelandia, RPA i Indie � ra-
zem wzi te (A. Grobma, D. Landes, Genocide. Critical lssues of the Holocaust, Los Angeles 1983, 
s. 299). Prof. Izrael Gutman w Encyklopedii Holocaustu podaje, e do Japonii oraz znajduj cej si  
pod jej okupacj  cz ci Chin � przede wszystkim Szanghaju, dotar o od listopada 1938 r. do sierp-
nia 1941 r. ponad 18 tys. ydów europejskich. Natomiast w okresie pomi dzy pa dziernikiem 1940 
a lipcem 1941 r. � 3489 uchod ców ydowskich. W tej grupie 2178 osób pochodzi o z Polski (w tym 
ok. 500 rabinów i jeszybotów).



tego miasta. W ród tej grupy uciekinierów polskich znalaz a si  niemal w pe nym 
sk adzie ok. 400-osobowa grupa s uchaczy (jeszybotów) i wyk adowców Kolegium 
Talmudycznego. Dzi ki interwencji ameryka skiej diaspory ydowskiej uda o im 
si  ju  z okupowanej przez Armi  Czerwon  Litwy, gdzie znale li si  po upadku 
Polski, kolej  transsyberyjsk  dotrze  do W adywostoku. Nast pi o to po zap a-
ceniu 200 dolarów od osoby w adzom radzieckim. Stamt d statkiem udali si  do 
Japonii, a nast pnie � po odmowie w adz ameryka skich udzielenia im wiz wjaz-
dowych � pop yn li do Szanghaju104. Wkrótce po przybyciu warszawskie Kole-
gium Talmudyczne podj o zaj cia w murach budynku starej synagogi przy ulicy 
Bowuguan (Muzealnej). Kolejne grupy przybywa y do Chin po podpisaniu poro-
zumienia pomi dzy rz dem RP w Londynie a rz dem ZSRR (Umowa Sikorski-
�Majski). W lipcu 1941 r. w adze radzieckie wyrazi y zgod  na repatriacje obywa-
teli polskich zes anych na Syberi , do Kazachstanu i innych miejsc odosobnienia 
w ZSRR. Wed ug bada  polskiego historyka Piotra aronia ponad 10 tys. obywateli 
polskich pochodzenia ydowskiego mia o wyjecha  z ZSRR do Chin i innych kra-
jów Azji105. W zwi zku z rosn cym nap ywem uchod ców z Polski, w tym bardzo 
licznej grupy pochodzenia ydowskiego do Japonii, w pa dzierniku 1940 r. w To-
kio powo ano do ycia Polski Komitet Pomocy Oarom Wojny. Latem 1941 r. ich 
liczb  oceniano na ponad 2,5 tysi ca. Dzi ki wysi kom ambasadora RP w Tokio 
Tadeusza Romera wi kszo  z nich uda a si  do USA, Ameryki Po udniowej i rod-
kowej oraz Australii i Nowej Zelandii; kilkusetosobowa grupa wyjecha a do Szang-
haju. W dniu 26 pa dziernika 1941 r. Tadeusz Romer, po zako czeniu swej misji 
w Japonii i zamkni ciu Ambasady RP w Tokio, wyjecha  do Szanghaju, gdzie obj  
stanowisko ambasadora RP w misji specjalnej na Dalekim Wschodzie. Przez rok, 
z ramienia rz du RP w Londynie, by  opiekunem uchod ców Polski w tym mie-
cie106. Wi kszo  ydowskich przybyszy z Polski nale a a do Zwi zku Polaków. 

Wed ug szacunkowych ocen, w latach 1941�1945 w Szanghaju mieszka o ponad 
2000 obywateli polskich. W ród polskich ydów stosunkowo wielu by o rabinów, 
st d ich wp yw na ycie gminy szanghajskiej sta  si  znacz cy. Po zako czeniu 
II wojny wiatowej ydzi zacz li masowo wyje d a  z Chin107. Co si  tyczy oby-
wateli polskich, nieliczna grupa zdecydowa a si  na powrót do kraju. Sprawami ich 

104 Wiosn  1941 r. organizacje ydowskie z ZSRR i Europy Zachodniej zorganizowa y w Szang-
haju specjalny Komitet Pomocy swym pobratymcom (EJC).

105 P. aro , Ludno  polska w Zwi zku Radzieckim w czasie II wojny wiatowej, Warszawa 
1990. 

106 E. Pa asz-Rutkowska, A. T. Romer, Historia stosunków polsko-japo skich 1904�1945, War-
szawa 1996, s. 157�176.

107 W okresie od 1945 do 1951 r. opu ci o ten kraj ok. 28 tys. Izraelitów (g ównie z Szanghaju i Tian-
jinu). Wi kszo  uda a si  do USA, Kanady, Ameryki Po udniowej i RPA, Australii i Nowej Zelandii. 
Nieliczni powrócili do Europy, a oko o 5�6 tys. uda o si  do nowo powsta ego pa stwa Izrael.



wyjazdów zajmowali si  bezpo rednio utrzymuj cy sta y kontakt z Ambasad  Pol-
ski radca prawny Zwi zku Obywateli Polskich w Szanghaju � p occzanin Janusz 
Buki oraz kurator, tak e zamieszka y w tym mie cie, Jerzy Ginblat108.

W latach wojny antyjapo skiej przebywa  w Chinach jako korespondent wo-
jenny Feliks Topolski � wybitny polski malarz, absolwent Warszawskiej Szko-
y Sztuk Plastycznych (od 1935 r. mieszkaj cy na sta e w Londynie). Jego album 

Holy China ( wi te Chiny) wydany w ukazuj cej si  od 1953 r. serii Kronika To-
polskiego, zawiera faksymile jego rysunków wykonanych w czasie podró y po 
tym kraju109.

W dniu 5 lipca 1945 r. rz d Republiki Chi skiej wycofa  uznanie dla rz du 
RP na emigracji (londy skiego) i uzna  Tymczasowy Rz d Jedno ci Narodowej 
w Warszawie.

108 K. Wo niakowski, Polonia chi ska w latach 1897�1949 i jej ycie kulturalno-literackie, �Prze-
gl d Polonijny� 1976, nr 1.

109 T. Pobóg-Malinowski, Feliks Topolski w Almanachu Polonii 1976, Warszawa 1976.


