
Grzegorz Wro ski

Ma gorzata Pietrasiak (red.), Fenomen Chin. Wy-
brane problemy polityki wewn trznej i zagranicz-
nej Chi skiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu ódzkiego, ód  2007, ss. 233.

Fenomen Chin jest zbiorem ró norodnych artyku ów, przygotowanym przez 
m ode pokolenie badaczy problematyki wschodnioazjatyckiej, nale cych do o rod-
ka ódzkiego i wspó pracuj cych z Zak adem Azji Wschodniej przy Wydziale Stu-
diów Mi dzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu ódzkiego. Warto odno-
towa  istnienie tej e grupy, gdy  wytwory jej pracy s  warto ciowe i kompetentne, 
a przy tym zachowuje dba o  o zachowanie bezpo redniego kontaktu z obiektem 
bada  oraz wie o  jego postrzegania. 

Wedle autorów inspiracj  dla tej publikacji by y dwa wydarzenia: wyprawa do 
Chin latem 2005 r. pod has em: Chiny dwóch rzek � studia nad komunikacj  mi -
dzykulturow  oraz konferencja Wspó czesne Chiny � kultura, polityka, gospodar-
ka z maja 2004 r. Zawiera ona wyniki prac ich uczestników oraz wspó pracuj -
cych z nimi badaczy. 

Zawarto  zbioru zosta a podzielona na dwie cz ci, traktuj ce odpowiednio 
o polityce wewn trznej i zagranicznej. W ca o ci tom koncentruje si  na wybra-
nych problemach wspó czesnych Chin w wymiarze wewn trznym i zewn trznym. 
Cz  pierwsza zawiera artyku y dokonuj ce przegl du struktury organów w adzy 
i sytuacji ch opstwa w kontek cie przemian gospodarczych oraz analizuj ce ró ni-
ce kulturowe w dzia alno ci gospodarczej, a tak e stosunek studentów chi skich 



do obcej kultury i j zyka. Dzia  drugi koncentruje si  na cywilizacyjnym oddzia-
ywaniu Chin w regionie, na wspólnocie chi skiej na Malajach w uj ciu historycz-

nym, chi skim nacjonalizmie i antyjapo skich nastrojach, modernizacji armii oraz 
roli pa stw arabskich w chi skiej polityce energetycznej.

Artyku  otwieraj cy tom, autorstwa Katarzyny Biniaszczyk i Tomasza Zagda-
na, przedstawia w skrócie system polityczny ChRL, skupiaj c si  na g ównych or-
ganach w adzy. W bardzo syntetycznej formie charakteryzuje system konstytucyj-
ny, parlament, system partyjny, administracj  centraln  i lokaln , g ow  pa stwa 
oraz w adz  s downicz . Maj c na uwadze ograniczon  obj to  artyku u, nale a-
o jednak rozwa y  zasadno  podejmowania si  omówienia tak szerokiej tematy-

ki w tak encyklopedycznej formie. Nie wszystkie informacje okaza y si  równie  
precyzyjne. Wzorem dla autorów powinna by  praca autorstwa Wojciecha Jakóbca 
i Jana Rowi skiego pt. System konstytucyjny Chi skiej Republiki Ludowej z 2006 r. 
Ponadto wykorzystywanie internetowej Wikipedii jako ród a w pracy naukowej 
budzi powa ne, i nie tylko moje, zastrze enia. 

Artyku  Dominika Mierzejewskiego (Problemy w cieniu sukcesu � sytuacja rol-
nictwa chi skiego na pocz tku XXI wieku) traktuje o sytuacji rolnictwa chi skiego 
w pocz tkach wieku w kontek cie nadzwyczajnych dokona  chi skiej transfor-
macji gospodarczej. Opieraj c si  na bogatych ród ach i danych statystycznych, 
w wi kszo ci chi skoj zycznych, autor kre li ma o optymistyczny obraz realiów 
chi skiej wsi, która pozostaje poza zasi giem inwestycji zagranicznych, b d cych 
jednym z g ównych stymulatorów chi skiego boomu. Z tego powodu poziom roz-
woju i dochodów regionów wiejskich w stosunku do miejskich oraz prowincji nad-
morskich wzgl dem interioru wykazuje znaczne i, niestety, stale pog biaj ce si  
dysproporcje. Mimo e ch opi stanowi  wi kszo  spo ecze stwa Chin, nie dyspo-
nuj  odpowiedni  reprezentacj  polityczn  oraz tytu em w asno ci do ziemi rolnej. 
Dlatego frustracja coraz cz ciej uzyskuje upust w formie, liczonych ju  w dzie-
si tkach tysi cy, protestów, buntów i star . W celu poprawy warunków gospoda-
rowania i bytowania w biedniejszych prowincjach w adze centralne realizuj  plan 
otwarcia na Zachód oraz bezpo rednio skierowany do regionów wiejskich pro-
gram san nong (d enie do poprawy warunków bytowych, stymulowanie wzrostu 
produkcji oraz podnoszenie poziomu ycia � s. 58). Zdaniem autora dopiero po 
doj ciu do w adzy Hu Jintao i Wen Jiabao problemy rolnictwa zacz to traktowa  
powa nie (s. 59). Na marginesie, ubieg oroczne plenum KC KPCh podj o wie-
le wa nych decyzji w tym zakresie, m.in. plan osi gni cia do 2020 r. podwojenia 
dochodów per capita w regionach wiejskich, zwi kszenia konsumpcji i eliminacji 
skrajnej biedy na wsi oraz ustanowienia mechanizmu integruj cego wzrost gospo-



darczy i rozwój spo eczny regionów miejskich z wiejskimi1. Jednak e istot  rze-
czy pozostaje ich rzeczywiste, a nie deklaratywne wdro enie.

Równie trafnie D. Mierzejewski konkluduje, e brak silnej reprezentacji rol-
ników w KPCh oraz pozostawanie poza nawiasem ycia politycznego, w przeci-
wie stwie do biznesu, który zgodnie z teori  trzech reprezentacji uzyska  uznanie 
polityczne, b dzie niew tpliwie wp ywa o negatywnie na stabilno  polityczn  
Chin (s. 61). 

Joanna Fornalczyk w artykule dotycz cym ró nic kulturowych w prowadze-
niu dzia alno ci gospodarczej zajmuje si  problemem odmienno ci kultur organi-
zacyjnych i ich konsekwencjami dla procesu gospodarczej ekspansji zagranicznej. 
Zetkni cie si  ró nych kultur organizacyjnych mo e prowadzi  do dwojakiego ro-
dzaju procesów: wyzwalania kreatywno ci dzia ania, a co za tym idzie � zwi k-
szania przewagi konkurencyjnej lub powstawania kon iktów. Dlatego konieczne 
jest poznanie kultury spo ecznej i organizacyjnej danego rynku (s. 66) oraz odpo-
wiednie zarz dzanie mi dzykulturowe. 

Jest to temat szczególnie istotny w wypadku Chin, gdy  mamy tu do czynienia 
nie tylko z kultur  bardzo odmienn  od zachodniej, ale i jedn  z g ównych gospo-
darek wiata. Zas uguje na podkre lenie praktyczne odniesienie si  autorki do do-
wiadcze  polskich przedsi biorców dzia aj cych w Chinach. Mimo e zastoso-

wana metoda badawcza w formie wywiadu nie jest reprezentatywna, gdy  obj a 
tylko pi  organizacji, to ogólna konkluzja autorki, wedle której niepowodzenia pol-
skich projektów wspó pracy na rynku chi skim wynikaj  z niskiej wiadomo ci roli, 
jak  odgrywa chi ska gospodarka w gospodarce wiatowej, a tak e z lekcewa enia 
odmienno ci chi skiej kultury (s. 69), wydaje si  bardzo trafna. 

Podobnie praktyczny charakter ma kolejny artyku  � autorstwa Joanny Fran-
kiewicz i Marty Miazek � który przedstawia analiz  stosunku studentów chi skich 
do j zyków obcych i kultury zachodniej. W badaniu zastosowano ankiety w j zy-
ku angielskim, przeprowadzone za po rednictwem Internetu w grupie 60 studen-
tów chi skich. Reprezentatywno  � zarówno wielko ci, jak i sposobu doboru pró-
by w tym badaniu � mo e by  kwestionowana, lecz maj c na uwadze utrudnienia 
w dost pie do respondentów, mo na j  uzna  za zadowalaj c . 

Przedmiotem badania by o okre lenie stosunku studentów chi skich do nauki 
j zyków obcych (m.in. liczba znanych j zyków, czas i sposoby nauki, motywa-
cje) oraz do wiadcze  z kultur  zachodni  (w formie ksi ki,  lmu, muzyki, tea-
tru, telewizji, Internetu oraz przyja ni i podró y). Zdaniem autorek wyniki bada  
wskazuj  na tendencj  rosn cego zainteresowania nauk  j zyków obcych oraz 
poznawania kultury zachodniej. Podkre laj  one istnienie sprz enia zwrotnego 
mi dzy poznawaniem kultury a nauk  j zyka obcego, i vice versa. Dostrzegaj c 

1 Por. http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90785/6513622.html (wej cie: 30.06.2009).



jednak powierzchowno  kontaktu m odzie y chi skiej z kultur  zachodni , pod-
daj  w w tpliwo  poziom zrozumienia obcej kultury i mentalno ci. W konklu-
zji stawiaj  bardzo wa ne pytanie o jako  kontaktów mi dzykulturowych nawi -
zywanych przez wykszta conych j zykowo Chi czyków � Czy bariera kulturowa 
nie oka e si  równie silna, jak wcze niejsza j zykowa? (s. 97). Miejmy nadziej , 
e nie pozostanie ono pytaniem retorycznym, lecz wzbogaci zasób tego rodzaju 

praktycznych studiów, w ród których znajduje si  ju  godne przypomnienia ba-
danie Tytusa Sierakowskiego z 2001 r., analizuj ce postrzeganie Zachodu przez 
m odych Chi czyków2.

Cz  zbioru po wi con  polityce zagranicznej otwiera artyku  prof. Ma go-
rzaty Pietrasiak, odnosz cy si  do szczególnego oddzia ywania cywilizacyjnego 
Chin w regionie Azji Wschodniej. Do najbardziej �eksportowych� (s. 101) ele-
mentów kultury chi skiej, które zosta y zaadaptowane przez pa stwa regionu oraz 
tworz  wspólny kr g cywilizacyjny, autorka zalicza przede wszystkim konfucja -
sk   lozo  i system organizacji spo ecznej, pismo ideogra czne i klasyczny j -
zyk chi ski, model rz dów i administracji. Wobec trudno ci w oddzieleniu tych 
elementów w kulturze poszczególnych krajów regionu, które s  rdzenne, a które 
importowane z Chin (s. 107), warto wskaza  na now  jako , jaka wy ania a si  
z promieniowania chi skiej cywilizacji, poddanej krytycznej asymilacji, mody -
kacji i dostosowywania do narodowej specy ki. Podstaw  regionalnej to samo-
ci jest przynale no  do odmiennego od zachodniego dziedzictwa cywilizacyj-

nego, czyli tradycji buddyjsko-konfucja skiej, w której dominuje kolektywizm, 
a nie zachodni indywidualizm; podstaw  jest rodzina, a nie jednostka; porz dek 
spo eczny jest hierarchiczny, a nie egalitarny; za  jednostki maj  przede wszyst-
kim obowi zki, a dopiero potem prawa. Pochodnymi tej tradycji s  tzw. warto ci 
azjatyckie oraz demokracja konfucja ska.

Dlatego zdaniem autorki, mimo i  Chiny podkre la y zawsze swoje pokojowe 
nastawienie, to jednak obawa przed ich dominacj  zawsze by a i nadal jest obecna 
w za o eniach polityki zagranicznej, istnieje bowiem troska, oparta na do wiad-
czeniach historycznych, i  wzrost wp ywów chi skich nale y kontrolowa  i zba-
lansowa  [�] (s. 121).

Go cinnie w zbiorze wyst pi  prof. Adam W. Jelonek, który przedstawi  burzli-
we losy wspólnoty chi skiej na Malajach. Nap ywowa ludno  chi ska na tym ob-
szarze wytworzy a specy czn  wspólnot , opart  na dwóch klasach spo ecznych: 
kupców oraz rzemie lników i robotników. Ró ni a si  wi c od typowej wspólno-
ty w Chinach w a ciwych; zabrak o w niej najliczniejszej w Pa stwie rodka gru-
py spo ecznej � ch opstwa oraz najbardziej powa anej warstwy uczonych-admini-

2 Por. Tytus Sierakowski, Zachód w oczach m odych Chi czyków. Badanie studentów Nankinu, 
�Azja�Pacy k� 2001, t. 4, s. 79�96. 



stratorów. Poza tym przedsi biorcy chi skiego pochodzenia szybko zdominowali 
lokaln  gospodark , monopolizuj c handel i us ugi, kopalnie i plantacje. 

Wa n  cech  wspólnoty by a zakorzeniona to samo  czno ci z Chinami, po-
g biana poczuciem braku nale nego uczestnictwa w yciu politycznym miejsca 
osiedlenia. Szczególnie trudna sytuacja Chi czyków w czasie okupacji japo skiej 
doprowadzi a do nasilenia wrogiego nastawienia do Malajów. Poparli wi c dzia a-
nia Malajskiej Antyjapo skiej Armii Ludowej (MPAJA), stworzonej przez Komu-
nistyczn  Parti  Malajów (notabene zdominowan  przez huaqiao � �zamorskich 
Chi czyków�) oraz nosili si  z zamiarem budowy republiki zdominowanej przez 
Chi czyków � (Chi skiej) Republiki Ludowej na Malajach (s. 141). Jednocze nie 
antykomunistycznie nastawieni cz onkowie chi skiej wspólnoty, staj c si  obiek-
tami prze ladowa , uciekali si  pod ochron  tajnych stowarzysze . Ostatecznie 
w 1957 r. powsta a niepodleg a Malezja, która w zamiarze brytyjskiej administracji 
kolonialnej mia a opiera  si  na wspó istnieniu narodów, w tym chi skiej mniej-
szo ci, w ramach jednego pa stwa, bez mo liwo ci pe nego zaspokojenia party-
kularnych aspiracji politycznych (s. 150). 

Autor w syntetycznej formie na wietli  ród a wzajemnej nieufno ci grup etnicz-
nych, które wielokrotnie doprowadza y do powa nych napi  w Malezji. Umo liwi  
zrozumienie analogicznego po o enia, w jakim si  znajduj  zasadniczo wszystkie 
chi skie wspólnoty w wi kszo ci krajów Azji Po udniowo-Wschodniej. 

Artyku  przygotowany przez Karola akowskiego na temat antyjapo skiego 
wymiaru chi skiego nacjonalizmu bardzo sprawnie charakteryzuje g ówne aspekty 
napi  w stosunkach Pekinu z Tokio. Pocz wszy od kwestii japo skich przeprosin 
za okres II wojny wiatowej, poprzez cyklicznie powracaj ce sprawy japo skich 
podr czników do historii oraz wizyt o cjalnych w wi tyni Yasukuni, a sko czyw-
szy na sporze terytorialnym o wyspy Senkaku/Diaoyutai.

Autor trafnie dostrzega nasilanie si  retoryki i przejawów chi skiego nacjona-
lizmu oraz widocznego o ywiania si  jego aktywno ci, cz cej si  z okre lony-
mi napi ciami w stosunkach chi sko-japo skich. Nie mo na si  jednak zgodzi  ze 
stwierdzeniem, e problem chi skiego nacjonalizmu wynika ze zmian, jakie w os-
tatnich latach zasz y w chi skiej polityce wewn trznej (s. 151). Nacjonalizm pod 
ró nymi postaciami niew tpliwie by  obecny w chi skiej to samo ci od zarania 
pa stwowo ci, jest on bowiem g ównym elementem chi skiego sinocentryzmu, 
etnocentryzmu czy o cjalnie preferowanego terminu patriotyzmu. A zatem nie jest 
istotne, jakiego poj cia u yjemy, gdy  ka dy Chi czyk nosi w sobie poczucie wy-
j tkowo ci swojego narodu-pa stwa. Mo na jedynie uzna , e nacjonalizm znacz-
nie si  nasila od pocz tków lat 90. XX w., a dzieje si  tak za spraw  konieczno-
ci znalezienia pewnego spoiwa dla polaryzuj cego si  spo ecze stwa chi skiego 

z powodu rosn cych dysproporcji spo ecznych i rozwojowych przy jednoczesnym 



bankructwie ideologii komunistycznej oraz wzmacnianiu si  pozycji Chin eman-
cypuj cych si  na forum mi dzynarodowym. W ten sposób nacjonalizm ma pe -
ni  wewn trz Chin funkcj  ideologiczno-propagandow , za  na zewn trz ma by  
potwierdzeniem przys uguj cego im �nale nego miejsca�. 

W pe ni zgadzam si  z autorem, e od pocz tków lat 90. XX w. rozpocz to kam-
pani  edukacji patriotycznej, której nominalnym celem jest odbudowa poczucia 
wspólnoty i dumy z chwalebnej przesz o ci, jednocze nie jednak w adze d  do 
wytworzenia swoistego nacjonalizmu pa stwowego, który mo e by  odgórnie ste-
rowany i wykorzystywany jako narz dzie w sporach z innymi pa stwami. Warto 
jednak podkre li , e antyjapo skie oblicze chi skiego nacjonalizmu nie jest jego 
jedynym obliczem, lecz tym najcz ciej ujawniaj cym si . Antyameryka skie wy-
st pienia po tragicznym zbombardowaniu Ambasady ChRL w Belgradzie równie  
wpisuj  si  w ten model zachowa .

Nie mog  si  jednak zgodzi  z uleganiem propagandzie w traktowaniu wielo-
miesi cznych szkole  wojskowych, na które byli kierowani studenci Uniwersytetu 
Peki skiego w latach 1989�1990, jako edukacji patriotycznej (s. 155). Nie nale y 
mie  z udze , e ich celem nie by o rozbudzanie mi o ci do ojczyzny, lecz szko a 
dyscypliny i kara za studenckie demonstracje na placu Tiananmen. 

Tomasz Kami ski w swoim artykule zajmuje si  kwesti  modernizacji chi -
skiej armii w kontek cie rewolucji w dziedzinie wojskowo ci (RMA). W ostat-
nich kilkunastu latach na polu walki nast pi y bardzo istotne zmiany, najbardziej 
widoczne w wykonaniu armii ameryka skiej, która od pierwszej wojny w Zatoce 
Perskiej zacz a odgrywa  rol  wiatowego andarma. Rewolucja ta polega prze-
de wszystkim na wykorzystywaniu najnowszej technologii informatycznej oraz 
zaawansowanego sprz tu w celu zwi kszenia efektywno ci i precyzyjno ci dzia-
a  wojskowych przy jednoczesnej redukcji ryzyka strat w kapitale ludzkim. Dos-

konale opisuje j  akronim C4IST (command, control, computers, communication, 
intelligence, surveillance, targeting) (s. 184). 

Zdaniem autora Chiny w ostatnich latach w istotny sposób modernizuj  swoje 
si y zbrojne, ale wci  pozostaj  na pocz tku procesu transformacji armii (s. 203). 
Dlatego w najbli szej perspektywie z pewno ci  nie stan  si  one mocarstwem 
wojskowym, mog cym podwa y  militarn  dominacj  USA, oraz nie b d  w sta-
nie zwi ksza  swojego zaanga owania militarnego w rozwi zywanie wiatowych 
kryzysów wobec braku adekwatnych mo liwo ci wojskowych (s. 202). W konse-
kwencji nale y si  równie  zgodzi  z opini  o dzi  jeszcze bardziej regionalnym 
ni  globalnym charakterze chi skiej doktryny strategicznej, której priorytetami 
s : uzyskanie dominacji wojskowej w Cie nienie Tajwa skiej, kontrola sytuacji 
na Morzu Po udniowochi skim oraz stopniowe osi gni cie zdolno ci do prowa-



dzenia misji interwencyjnych w kluczowych regionach w obronie chi skich inte-
resów gospodarczych (s. 201�202).

Zbiór zamyka artyku  autorstwa W odzimierza Cieciury, poddaj cy analizie 
kontakty Chin z pa stwami arabskimi z regionu Zatoki Perskiej na p aszczy -
nie wspó pracy energetycznej. Mimo e chi ska gospodarka w oko o 65% oparta 
jest na energii pozyskiwanej z w gla, to konsumpcja ropy naftowej stale ro nie, 
przewy szaj c nie tylko wewn trzn  poda , ale i plasuj c Chiny na drugim miej-
scu w wiecie z 8-procentowym udzia em (s. 205). Import z pa stw Zatoki Per-
skiej stanowi  41% ca kowitego importu ropy naftowej Chin w 2004 r. (s. 218). 
Jest wi c on szczególnie istotnym regionem pozyskiwania strategicznego surow-
ca energetycznego. 

W celu zabezpieczenia zagranicznych róde  energetycznych rz d Chin przyj  
rednio- i d ugoterminowy program energetyczny na lata 2004�2020, w którym 

k adzie nacisk na tworzenie spó ek joint venture przez pa stwowe korporacje naf-
towe bezpo rednio z zagranicznymi dostawcami (s. 208). Osi  artyku u jest charak-
terystyka stosunków Chin z Arabi  Saudyjsk , która od 2001 r. jest najwi kszym 
dostawc  ropy naftowej do Chin oraz dysponuje odpowiednimi zasobami surow-
ca, aby zaspokoi  potrzeby Pa stwa rodka. Mniej miejsca po wi cono wspó -
pracy Chin z Kuwejtem, która dzi ki kapita owi kuwejckiemu powinna umo li-
wi  Chi czykom uzyskanie technologii przetwarzania bliskowschodniego surowca 
w kraju. Rola innych pa stw arabskich, jak np. Sudanu, Omanu i Jemenu, zosta-
a jedynie zasygnalizowana. W aspekcie instytucjonalizacji stosunków chi sko-

-arabskich podkre lono znaczenie powo ania do ycia Forum Arabsko-Chi skiego 
oraz nawi zania wspó pracy przez Chiny z Rad  Wspó pracy Pa stw Zatoki Per-
skiej, które maj  s u y  promocji wzajemnej wymiany gospodarczej oraz rozwi -
zywaniu problemów, takich jak zawy anie cen ropy naftowej na rynkach wschod-
nioazjatyckich (azjatyckie aggio). 

Recenzowan  ksi k  warto poleci  jako rzetelnie przygotowany zbiór arty-
ku ów, w którym dominuj  materia y opracowane przez m odych badaczy proble-
matyki chi skiej, dope nione przez kilku dojrza ych autorów. Szczególnie istotny 
jest fakt, e pozycja ta jest w wi kszo ci wynikiem bezpo redniego do wiadczania 
Chin w ramach wyprawy naukowej. Parafrazuj c Konfucjusza, uzyska y w niej po-

czenie trzy sposoby zdobywania m dro ci: na drodze do wiadczania Chin, jako 
najbardziej gorzki ze sposobów; przez na ladowanie mistrzów, jako naj atwiejszy; 
oraz przez re eksj  w asn , która jest najszlachetniejsz  z metod. 


