
11 wrze nia 2001 r., jak wszyscy pami tamy, cztery wype nione paliwem samo-
loty pasa erskie, zosta y zaraz po starcie, porwane przez terrorystów, by po paru 
chwilach roztrzaska  si  o bli niacze wie e World Trade Center oraz Pentagon1, 
symbole ameryka skiej prosperity i pot gi. Dzi ki transmisjom telewizyjnym wi-
dzowie na ca ym wiecie stali si  wiadkami tej tragedii. Stali si  nimi równie  
mieszka cy Chi skiej Republiki Ludowej, coraz aktywniej w czaj cy si  w pro-
cesy globalne.

Chi skie media szeroko prezentowa y i komentowa y na gor co wydarzenia 
z Nowego Jorku2 i Waszyngtonu, jak równie  pó niejsze formowanie si  koalicji 
antyterrorystycznej i wojn  w Afganistanie. W adze ChRL udzieli y polityczne-
go poparcia Ameryce w jej kampanii antyterrorystycznej, a w rezultacie nast pi o 
od dawna niewidziane ocieplenie w stosunkach mi dzy dwoma gigantami. Mo -
na postawi  jednak pytanie: co o tym wszystkim s dz  zwykli Chi czycy? Jakie 
stanowisko zajmuj  wobec tego pozornego sprawdzania si  hipotezy Samuela P. 
Huntingtona o zderzeniu cywilizacji, o konfrontacji Zachodu, uosabianego tu przez 
pot g  Stanów Zjednoczonych z fundamentalistami pretenduj cymi do roli repre-
zentantów �cywilizacji Islamu�?

Szkic ten stanowi prób  odpowiedzi na te pytania, cho by cz stkow , a przed-
stawia rezultaty badania ankietowego przeprowadzonego w Nankinie w czerwcu 
i lipcu 2002 roku. Dotyczy o ono wyobra e  Zachodu i stosunku do niego studen-
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1 Czwarta maszyna, jak pami tamy, spad a w okolicach Pittsburgha nie osi gn wszy celu, naj-
prawdopodobniej dzi ki bohaterskiej akcji pasa erów.

2 W okresie tym autor przebywa  w Chinach, w Nankinie na studiach j zyka chi skiego.



tów chi skich3. Jedno z pyta  rozszerzonej wersji tego badania (pytanie 11) doty-
czy o odczu  wobec ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone.

4

Dla uzyskania mo liwie szczerych odpowiedzi, niewypaczonych przez auto-
cenzur  wobec �bia ego cudzoziemca�, reprezentanta � wiata Zachodu�, autor nie 
bra  bezpo redniego udzia u w pracy ankietowej i nie kontaktowa  si  osobi cie 
z badanymi studentami. Ankiety zosta y rozprowadzone w ród nich przez zaprzy-
ja nione chi skie studentki, które nast pnie zwraca y ju  wype nione kwestiona-
riusze. Autor chcia  bowiem, aby Chi czycy wypowiadali si  w sposób nieskr po-
wany, przebywaj c w swym naturalnym rodowisku, niezaburzonym obecno ci  
cudzoziemca-obserwatora, co mog oby w sposób bardzo istotny mody kowa  ich 
odpowiedzi. 

Pami tajmy, e zgodnie z dominuj cymi w Chinach stereotypami, wiat Zacho-
du jest w du ym stopniu uto samiany z �Ameryk �, z któr  kontakty s  najszerzej 
rozwini te, fascynuj c  szczególnie m odzie  chi sk . W rezultacie ka dy �bia y� 
(nazywa si  ich obecnie laowai, dos ownie: �szanowny cudzoziemiec�, co ma cha-
rakter neutralny) jest zazwyczaj brany za Amerykanina. T umaczenie, e badacz 
pochodzi z Europy, i to jeszcze centralnej, wymaga oby wielu obja nie  i kompli-
kowa oby niepotrzebnie ca  sytuacj . Natomiast w przypadku uto samiania go 
z Ameryk , zgodnie z chi skimi regu ami grzeczno ci, znacznie zredukowana by-
aby liczba wypowiedzi krytycznych wobec Ameryki i Zachodu, czy wr cz ma-

nifestuj cych niech  wobec nich, zatem obraz by by wypaczony i o wiele bar-
dziej �ró owy�.

Studentom zadano pytanie:
 �W zwi zku z atakiem terrorystycznym na USA twym odczuciem jest��
Tu podawano cztery opinie, prosz c o zaznaczenie jednej, najbli szej opinii 

osoby badanej.

3 Pierwsza faza tych bada  zosta a przedstawiona w t. 4 �Azji-Pacy ku�. Druga ich faza jest pod-
staw  pracy magisterskiej przygotowywanej przez autora, po powrocie z Chin, w Instytucie Socjo-
logii Uniwersytetu Warszawskiego.

4 Szko a ta odpowiada w przybli eniu polskiej Akademii Sztuk Pi knych. 



Tabela nr 1

Wybrane odpowiedzi Liczba osób

a) Bin Laden dobrze zrobi 28
b) Po cichu si  ciesz 14
c) Nie mam adnych odczu 29
d) Bardzo wspó czuj  Ameryce 30

Jedna osoba nie odpowiedzia a na powy sze pytanie, a dwie osoby zaznaczy-
y po dwie odpowiedzi (a. b. oraz a. d.). Ponadto dwóch studentów i studentka nie 

znalaz o w a ciwej dla siebie odpowiedzi, zaznaczaj c, i  wspó czuj  jedynie lu-
dziom (nie pa stwu). Wreszcie, jeden ze studentów, równie  nie udzieli  odpowie-
dzi dopisuj c: wszystkie odpowiedzi nie s  racjonalne, nie mo na odpowiedzie  
tak albo nie. Mamy wi c cznie 6 respondentów, którzy nie odpowiedzieli wprost 
i jeden brak danych.

Pytanie wzbudzi o w ród studentów kontrowersje, pojawi y si  te  inne dopiski. 
Trzech studentów i cztery studentki podkre li o swe wspó czucie dla ludzi, a nie dla 
kraju, (osoby te udzieli y jednak odpowiedzi, w przeciwie stwie do wspomnianej 
powy ej trójki). Dwie respondentki dopisa y: zas uguj  na odp at , oraz zemsta (ba-
oying). Jedna z respondentek dopisa a nawet w duchu buddyjskim: za dobro otrzy-
muje si  dobro, a za [wyrz dzone] z o � z o.

Jak wida , 10 respondentów zaznaczy o �wspó czucie ludziom, a nie krajowi�, 
co nasuwa wniosek, e maj  oni wobec Ameryki, jako pa stwa, negatywne odczu-
cia. Sk onni s  wspó czu  mieszka com Nowego Jorku, Waszyngtonu, czy pasa-
erom porwanych samolotów, ale nie Stanom Zjednoczonym.

Analizuj c wyniki podane w tabeli nr 1 widzimy, e cznie a  42 osoby wy-
razi y mniejsze lub wi ksze zadowolenie z dzia a  terrorystów. W grupie 108 re-
spondentów ma wi c Ameryka oko o 40% osób wyra nie jej niech tnych. Wyst -
puje przy tym lekka przewaga tych ostatnich, wspó czuje jej bowiem o 12 osób 
mniej, tylko 30. 

Jak wida  te , wyst puje spora grupa �oboj tnych� wobec wydarze  z 11 wrze-
nia, a  29 osób. Tak wi c badana grupa dzieli si  na mniej wi cej trzy równe cz -
ci, �zadowolonych z ataku�, �oboj tnych� i �wspó czuj cych�, z niewielk  prze-

wag  tych pierwszych.
Ciekawe jest zestawianie wyników przy uwzgl dnieniu zmiennej � p ci respon-

dentów, co okazuje si  do  istotne.



Tabela nr 2

ODPOWIEDZI Kobiety M czy ni Razem

Bin Laden dobrze zrobi 9 19 28
Po cichu si  ciesz 5 9 14
Nie mam adnych odczu 14 15 29
Bardzo wspó czuj  Ameryce 18 12 30

Widzimy wi c wyra n  przewag  m czyzn w ród manifestuj cych niech  wo-
bec USA ( cznie 28 studentów na 42 osoby deklaruj ce, e �Bin Laden dobrze zro-
bi �, albo w duszy odczuwaj ce satysfakcj  z ataku na WTC). Zarazem wyst puje 
przewaga kobiet (18 studentek na 30 osób) w grupie wspó czuj cych Ameryce.

cznie, po ród tych którzy jako  wyrazili �najbli sz  ich odczuciom� opini  
(przy uwzgl dnieniu dopisków i odpowiedzi po rednich), a  ponad po owa stu-
dentów wyrazi a niech  do Stanów Zjednoczonych, ale tylko nieco ponad 30% 
studentek. Tak wi c w ród studentów (m czyzn) o wiele silniejsze s  nastroje an-
tyameryka skie, a mniejsza jest sk onno  do wspó czucia, wyra niejsza w ród 
dziewcz t.

 Do pewnego stopnia mo na by to chyba t umaczy  charakterem kobiet i ich 
cechami psychicznymi, które determinuj  wi ksza sk onno  do wspó czucia o a-
rom, czy te  silniejsz  niech  wobec aktów przemocy. Wa n  rol  odgrywa jednak 
z pewno ci  zainteresowanie polityk , z pewno ci  wi ksze w ród studentów5 ni  
studentek. W rezultacie postrzega  oni mogli wydarzenia z 11 wrze nia g ównie 
przez pryzmat polityki (w tym szeroko dyskutowanej rywalizacji mi dzy China-
mi, a USA), zamiast w kontek cie emocji � zwyk ej empatii wobec o ar. Otwar-
ta pozostaje jednak kwestia wi kszej sympatii dziewcz t wobec Zachodu, a wi c 
przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, jak te  zwi zanej z tym otwarto ci na 
p yn ce stamt d nowinki oraz mody.

Spróbujmy zatem odpowiedzie  na pytanie, co determinuje do  silne antyamery-
ka skie nastroje w ród badanej grupy respondentów. Z pewno ci  jest to wynikiem 
pewnych czynników politycznych i historycznych, a przede wszystkim kon iktu 
interesów mi dzy Chinami, a USA. Do  popularne s  obecnie teorie o rywalizacji 
ameryka sko-chi skiej6, manifestuj cej si  np. w kwestii zjednoczenia Chin (sprawa 

5 Polityka postrzegana jest wci  w Chinach jako przede wszystkim domena m czyzn.
6 Tego typu opinie popularne s  równie  w Stanach Zjednoczonych. Spora grupa polityków po-

strzega Chiny jako przysz ego przeciwnika, nie wyklucza nawet nowej zimnej wojny z nimi. Przy-
pomina si  w tym kontek cie skandale z  nansowaniem ameryka skich kampanii wyborczych (de-
mokratów) przez osoby i  rmy zwi zane z Chinami, czy te  rozwini te rzekomo na ogromn  skal  



Tajwanu), czy te  w próbach hamowania wzrostu gospodarczego Chin i ich awan-
su do rangi supermocarstwa. Wielu studentów (i nie tylko oni) w a nie w ten spo-
sób postrzega polityk  USA wobec Chin. Co wi cej, takiemu spojrzeniu na polityk  
USA sprzyja umacnianie si  postaw patriotycznych, czy niekiedy wr cz nacjona-
listycznych.

 W ostatnich latach w stosunkach ameryka sko-chi skich mia y miejsce dwa po-
wa ne incydenty bardzo negatywnie odebrane przez opini  publiczn  w Chinach. 
Pierwszym by o zniszczenie ameryka skim ostrza em rakietowym ambasady chi -
skiej w Belgradzie, drugim za  kolizja ameryka skiego samolotu szpiegowskiego 
z chi skim my liwcem (po raz pierwszy opinia publiczna dowiedzia a si  wtedy 
o lotach szpiegowskich si  USA). W rezultacie zgin  chi ski pilot Wang Wei, przed-
stawiany w mediach jako bohater, a samolot ameryka ski awaryjnie l dowa  na 
wyspie Hainan. Wydarzenia te sprzyja y ugruntowaniu bardzo negatywnych opinii 
o antychi skiej orientacji ameryka skich d e  do hegemonii w wiecie.

W ród odpowiadaj cych dwie osoby, jak pami tamy, dopisa y s owo �zemsta�. 
Wydaje si , e chodzi o im w a nie o pomszczenie zniszczonej ambasady chi -
skiej w Belgardzie, co bole nie uderzy o w dum  narodow , tym bardziej, i  w a-
dze ChRL na incydent ten zareagowa y bardzo pow ci gliwie (do  powszechnie 
oskar ano je wr cz o �wyprzeda  godno ci narodowej�), jak te  o inne przejawy 
�prze ladowania� i �poni ania� Chin. O wiele mniej istotne, z perspektywy chi -
skiej ulicy, czy uczelni, by y za  niew tpliwie cierpienia Arabów, Palesty czyków, 
czy innych ludów Trzeciego wiata, wynikaj ce z politycznych czy gospodarczych 
dzia a  USA. Jest te  bardzo w tpliwe, by �sprawa� lansowana przez Bin Lade-
na i muzu ma skich fundamentalistów mog a zyskiwa  zwolenników w ród m o-
dych Chi czyków (oczywi cie inaczej mo e przedstawia  si  sytuacja w ród mu-
zu ma skich mniejszo ci etnicznych tego kraju). Niew tpliwie wielu Chi czyków 
widzi w Stanach Zjednoczonych, supermocarstwo d ce do wiatowej domina-
cji, czy te  ju  utrwalaj ce sw  pozycj  hegemona, wtr caj cego si  w wewn trz-
ne sprawy wielu pa stw, mi dzy innymi Chin7. 

 Tak wi c 28 osób, które stwierdzi o, e Bin Laden dobrze zrobi , mog o kiero-
wa  si  odczuciami, i  jest to sprawiedliwe ukaranie �ameryka skiego hegemo-
nizmu�. Do  szeroko wypowiadane s  opinie, e je li USA nie porzuc  swej he-
gemonistycznej polityki, która przysparza im wielu wrogów w ca ym wiecie, to 
nieuchronnie czeka ich odwet (ponownie ze strony Bin Ladena, Iraku, albo Ko-
rei Pó nocnej).

Mo na chyba stwierdzi , e resentymenty wobec USA s  do  silne, aczkol-
wiek nie s  one przewa aj ce. Trudno nie dostrzec, jak liczna jest jednak grupa 

wykradanie przez Chiny zaawansowanych technologii z USA, w tym nuklearnych i rakietowych. 
Patrz s awny raport Coxa.

7 Odr bn  spraw  jest, na ile ten stereotyp jest rezultatem samej polityki USA, a na ile skutkiem 
o cjalnej propagandy, czy te  oddzia ywa  idei nacjonalistycznych.



osób �wspó czuj cych Ameryce�, mimo wspomnianego powy ej problemu tajwa -
skiego (�sztucznego podtrzymywania przez USA odr bno ci tej wyspy�, czy na-
wet �rz dz cej ni  renegackiej kliki�), incydentów w Belgradzie i w s siedztwie 
wyspy Hainan. Jak wspomniano, wi kszo  tej grupy stanowi  studentki. Mo -
na by zaryzykowa  twierdzenie, e jest to grupa o wiele mniej wyra nym obli-
czu politycznym, kieruj ca swe wspó czucie bardziej ku o arom ludzkim, ni  ku 
Ameryce jako krajowi. Zapewne nawet w ród nich trudno by o by znale  osoby 
popieraj ce polityk  USA w wiecie. Z nastrojami takimi musz  si , rzecz jasna 
liczy  coraz bardziej kr gi rz dz ce, nawet je li poniek d � z rozmaitych powo-
dów � przyczynia y si  do narastania tendencji patriotycznych, czy wr cz nacjo-
nalistycznych.

Trzeba te  zarazem pami ta  o bardzo silnych w Chinach ameryka skich wp y-
wach kulturowych i gospodarczych. J zyk angielski, to najpopularniejszy j zyk 
obcy we wspó czesnych Chinach, a liczba studentów chi skich w USA na stypen-
diach rz dowych, i kszta c cych si  tam na koszt w asny, ro nie z roku na rok8. Do-
dajmy, e dla wielu otrzymanie takiego stypendium, albo zabiegi o wyjazd, to jedna 
z najwa niejszych spraw w yciu. Wp ywy ameryka skie s  wi c widoczne obecne 
we wszystkich trzech wyró nionych powy ej grupach. Trzeba wi c uwzgl dnia , 
e nawet �zadowoleni� z ataku na WTC (i �utarcia zarozumia ego nosa� Amery-

ce), mog  równocze nie pilnie uczy  si  angielskiego i stara  si  wszystkimi do-
st pnymi rodkami o jakie  stypendium w USA.

Jednocze nie nie mo na wykluczy , e osoby znajduj ce si  pod wi kszym 
wp ywem kultury ameryka skiej s  bardziej sk onne do wspó czucia o arom tra-
gedii z 11 wrze nia i maj  bardziej przyjazne uczucia wobec Ameryki. 

Z powy szych analiz mo na wysnu  zasadniczy wniosek: w ChRL wyst puj  
autentyczne i do  rozpowszechnione resentymenty wobec USA, aczkolwiek nie 
s  one dominuj ce. Odnotowa  warto pojawiaj ce si  rozdzielanie sprawy stosun-
ku do obcego pa stwa oraz jego polityki zagranicznej od postaw wobec zwyk ych 
Amerykanów i ludzkiego wspó czucia o arom oraz ich rodzinom.  

Zwraca uwag  do  liczna grupa osób deklaruj cych oboj tno  wobec trage-
dii z 11 wrze nia. By  mo e grupa ta by aby mniej liczna bezpo rednio po tamtych 
wydarzeniach, kiedy emocje w ca ym wiecie by y bardzo rozbudzone. Obecnie 
rozmaite kwestie osobiste i problemy w asnego kraju przys oni y zapewne wypad-
ki bez ma a sprzed roku. 

Autor zdaje sobie spraw , e szkic powy szy zaledwie sygnalizuje problemy 
o wielkiej donios o ci dla przysz o ci Chin i wiata. Szersze badanie recepcji wyda-
rze  z 11 wrze nia przez spo ecze stwo chi skie by yby bardzo interesuj ce i po y-
teczne dla analiz tego kraju. Powinny one bowiem uwzgl dnia  nie tylko pogl dy 

8 W 2000 r. studiowa o w USA oko o 100 tysi cy obywateli ChRL, a liczba ta stale ro nie. Dane 
z Peoples Daily Internet Edition.



w adz oraz o cjalne deklaracje, ale i spo ecze stwa. Wraz z procesami transforma-
cji systemu politycznego odgrywa  ono b dzie coraz wi ksz  rol  w polityce Chin, 
nawet zagranicznej. 

Dostrzegaj c zjawisko do  szerokiego wyst powania postaw mniej czy bardziej 
niech tnych Ameryce, trzeba oczywi cie pami ta  o ogromnych zmianach w tej dzie-
dzinie, jakie zasz y od ko ca lat 70. XX w. Nie tylko o cjalna propaganda przedsta-
wia a uprzednio USA jako yciowe zagro enie dla Chin, ale w Korei oraz w Wiet-
namie, czyli w bezpo rednim s siedztwie Chin, w krajach blisko z nimi zwi zanych 
historycznie, toczy y si  krwawe wojny, w które Chiny by y zaanga owane bezpo-
rednio, lub cho by tylko po rednio. 

To nak ada o si  na g bokie urazy z epoki kolonialnej. Przypomnijmy, e w Chi-
nach �biali cudzoziemcy� okazywali cz sto Chi czykom pogard  rasistowskiego typu, 
a ca y system polityczno-gospodarczy zapewnia  cudzoziemcom pozycje �panów�. 
Rewolucja komunistyczna w Chinach i proklamowanie ChRL by y do  powszech-
nie przedstawiane i traktowane jako po o enie kresu upo ledzeniu Chi czyków. 
Warto pami ta , e rasistowskiego typu upo ledzenie Chi czyków w brytyjskim 
Hongkongu i USA stosowano jeszcze do lat 60. ubieg ego wieku. Zatem nie cho-
dzi o jedynie o sprawy polityki mi dzypa stwowej, ale o powszechne poczucie, 
e Chi czycy jako naród s  pogardzani i prze ladowani. 

Wspó czesne pot pienia z zagranicy Chin za amanie praw cz owieka i brak de-
mokracji, w sytuacji gdy jaskrawo rozmija o si  to z odczuciami spo ecznymi, a kraj 
prze ywa  najwi kszy rozkwit w swych dziejach, za  swobody i prawa szybko si  
poszerza y � wpisywa y si  w ten historyczny kontekst. Nic tedy dziwnego, e od-
bierano je do  powszechnie jako nowe próby poni ania i szkalowania Chin, jak te  
narzucania im obcej hegemonii politycznej. Starsze pokolenia bulwersuje wr cz nie-
raz �nadmierna i szkodliwa okcydentalizacja kraju�. 

Demonta  systemu komunistycznego i obumieranie ideologii maoizmu wi za-
y si  z kolei z narastaniem nastrojów patriotycznych i z przeciwstawianiem idei 

walki klasowej oraz wiatowej rewolucji proletariackiej � ideologii rozwoju Chin, 
dbania o popraw  ycia narodu i przywracania im by ej wietno ci. Te opozycyj-
ne pocz tkowo koncepcje coraz szerzej przejmowa o nowe kierownictwo ChRL 
z Deng Xiaopingiem na czele. To pozwala poniek d zrozumie  fenomen intensyw-
no ci i powszechno ci nastrojów patriotycznych, szczególnie w ród m odzie y, nie-
raz maj cych nadal do pewnego stopnia charakter opozycyjny wobec w adz. Wie-
lu by ych aktywistów ruchu 1989 r. i dawnych rzeczników �demokratyzacji Chin� 
wspó cze nie dzia a w legalnych i pó legalnych ruchach nacjonalistycznych. Pro-
blem nastrojów antyameryka skich, oczywi cie we w a ciwej proporcji, nale a-



o by zatem rozpatrywa  w tym szerszym kontek cie bardzo z o onych przemian 
spo ecznych i ideologicznych we wspó czesnych Chinach. Stany Zjednoczone do 
pewnego stopnia sta y si  wr cz czynnikiem polityki wewn trznej w Chinach, 
a post puj ca amerykanizacja ycia codziennego anga uje mniej czy bardziej 
wszystkich wkraczaj c niemal do ka dego domu.


