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ABSTRACT: The following paper concerns the image of China and Japan in the Polish 
geographical compendia published during the reign of Augustus III (1734–1764). Their 
authors, unlike missionaries (whose accounts were the main sources of their works) 
were dilettantes rather than true Orientalists, but their compendia reflect the reception 
of more sophisticated Oriental studies within the wider Polish society.
In those works the Chinese, despite their alleged “idolatry,” were supposed to surpass 
Europeans in many areas such as politics, moral philosophy or crafts. Polish compen-
dia also include some information about Oriental religions (Confucianism, Buddhism, 
Daoism) as well as certain interesting details on day-to-day life of the Chinese and 
the Japanese.
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Wiele napisano o aktywności polskich misjonarzy, szczególnie jezuitów, w Azji 
Wschodniej (Konior 2013; Nguyen 2006; Miazek-Męczyńska 2015). Stosunkowo niewiele 
miejsca poświęcono jednak recepcji ich działalności w kraju (Nguyen 2006, s. 256–288), 
niemal wcale nie zajmowano się zaś tym, co niebędący misjonarzami polscy autorzy 
wiedzieli i pisali o Azji1. Mniej jeszcze napisano o obrazie Azji w drukowanych po polsku 
dziełach o tematyce ogólnogeograficznej (Wasilewska-Dobkowskia 2006, s. 168–170).

Informacji o Azji, zwłaszcza zaś o Chinach i Japonii, jest w staropolskiej literatu-
rze geograficznej wiele. Pojawiają się one już w polskim przekładzie dzieła włoskiego 
jezuity Giovanniego Botera (Botero 1613). Prawdziwy rozkwit staropolskiej literatury 
geograficznej przypada jednak na wiek XVIII, zwłaszcza na czasy panowania Augusta III 
(1734–1764).

Geografia świata była nie tylko tematem osobnych dzieł (jak Świat we wszystkich 
swych częściach… przyszłego prymasa, Władysława Aleksandra Łubieńskiego, czy 
Compendium Geographiczne Wawrzyńca Józefa Sałtszewicza), ale i niezwykle ważnym 
elementem, dzieł o charakterze ogólnoencyklopedycznym (jak Nowe Ateny… dziekana 
rohatyńskiego Benedykta Chmielowskiego, czy Compendium Mathematyczne Wojciecha 
Bystrzonowskiego). Kwestie geograficzne poruszano także w innych dziełach, np. bardzo 
popularnych wówczas kalendarzach, lecz ze względu na ograniczoną objętość niniejszego 
artykułu nie można uwzględnić w nim wszystkiego, co wówczas o Azji po polsku napisano. 
Zatem poniższy artykuł ograniczy się jedynie do analizy czterech wyżej wymienionych 
tytułów, zwłaszcza zaś Nowych Aten i Świata…, w których informacji geograficznych jest 
najwięcej. Warto tu wspomnieć, iż pierwsze dwa tomy Nowych Aten Chmielowski pisał 

1 O recepcji konfucjanizmu w literaturze, czy wręcz publicystyce, głównie niestety w czasach 
stanisławowskich pisze Jan Reychman 1964, s. 278–328.
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nie znając dzieła Łubieńskiego, w czwartym jednak nagminnie cytuje i parafrazuje całe 
ustępy ze Świata…, co wskazuje na pewną popularność tego dzieła. Innymi dziełami, 
które Chmielowski wykorzystuje jest China Ilustrata Athanasiusa Kirchera, a najpewniej 
także De Christiana Expeditione apud Sinas, Mattheo Ricciego. W jednym miejscu powo-
łuje się ponadto na portugalskiego kronikarza, João Barro (Chmielowski 1746, s. 609).

Wspólną cechą omawianych tytułów jest to, że ich autorzy w Azji nie byli, opisują ją 
opierając się na dziełach innych kompilatorów oraz relacjach podróżników i misjonarzy, 
zarówno sobie współczesnych jak i dawniejszych. Tak więc, obok żyjącego na przełomie 
XVII i XVIII wieku podróżnika włoskiego, Giovanniego Francisca Gemelliego, źródłem 
wiedzy o Państwie Środka był dla polskich autorów także „Paulus Venetus”, czyli Marco 
Polo. Należy przy tym dodać, iż omawiani autorzy nie zawsze wskazują skąd czerpią 
informacje, często trzeba znać jakieś dzieło, aby dostrzec, że jest w XVIII-wiecznej 
księdze cytowane. 

Autorzy omawianych kompendiów nie są orientalistami (nawet w tak szerokim rozu-
mieniu tego słowa jak, nigdy nieopuszczający Europy orientaliści-kompilatorzy pokroju 
Kirchera czy Andreasa Müllera), a jedynie erudytami chcącymi nakreślić na kartach 
swoich dzieł obraz całego świata (np. Konior 2013). Prace omawianych autorów nie 
były zaś pod kątem zawartości sinologicznej i japonistycznej analizowane chyba nigdy.

Rozpatrywane w niniejszym artykule dzieła omawiają geografię świata w porządku 
rzeczowym, kontynentami. Poza Bystrzonowskim, który rozpoczyna swój opis świata od 
Azji właśnie, wszyscy omawiani autorzy najpierw opisują Europę, potem Azję, Afrykę, 
na końcu zaś Amerykę.

Stosunek autorów do Azji jest cokolwiek ambiwalentny. Kluczowym dla pojęcia tej 
ambiwalencji jest zrozumienie ich percepcji Biblii. W XVIII-wiecznej Polsce (i w ogóle 
Europie) zasadniczo nie kwestionowano przedstawionej w Księdze Rodzaju historii ludz-
kości, świat ma więc dla wykształconych Europejczyków XVIII wieku zaledwie kilka 
tysięcy lat (wg. Nowych Aten powstał około roku 4116 roku p.n.e.; por. Chmielowski 
1745, s. 196–200). Tak samo autorzy nie kwestionują tego, że to w Azji położony był 
ogród Eden i to w Armenii, na górze Ararat, osiadła po Potopie Arka Noego, od którego 
wywodzą się wszyscy ludzie. Nadawało to Azji status kolebki ludzkości, uświetniony 
jeszcze tym, że to w Azji ma miejsce większość opisywanych w Biblii wydarzeń. 

Z drugiej strony, skoro według Biblii i Kościoła wszyscy ludzie są potomkami rozma-
wiającego z Jedynym Bogiem Noego, pierwotną religią ludzkości był więc monoteizm. 
Religie niemonoteistyczne trzeba było – odrzucając pierwotne jedynobóstwo – „wynaleźć”. 
Co więcej owo „wynalezienie” politeizmu, musiało być procesem dość gwałtownym, zwa-
żywszy jak szybko upowszechnił się on po Potopie. Dla katolickich autorów współcześni 
im Chińczycy, Indusi czy Indianie byli więc potomkami ludzi, którzy odrzucili wiarę 
w Jedynego Boga. Tym bardziej musieli być oni oburzeni prześladowaniami chrześcijan 
w krajach azjatyckich. Z drugiej strony, nadzieję na to, że większość Azjatów (zwłaszcza 
innych niż muzułmanie) uda się niebawem nawrócić na chrześcijaństwo budziły w kato-
lickich autorach entuzjazm i sympatię do braci w wierze in spe.

Nie można zapomnieć o przekonaniach politycznych autorów. Choć uważanie ich 
za bezkrytycznych zwolenników panującego w Polsce ustroju jest ryzykowne, sposób 
sprawowania rządów w większości państw azjatyckich postrzegają jako despotyczny. 
Z drugiej strony (jak wykażemy poniżej), w konfucjanizmie omawiani autorzy potrafili 
widzieć raczej rządy mędrców i uczonych niż tyranów.
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CHINY

Chiny zajmują w omawianych dziełach miejsce szczególne, ze wszystkich krajów 
azjatyckich tylko Imperium Osmańskiemu (łącznie z kontrolowaną przez Osmanów Zie-
mią Świętą) poświęcono na ich kartach więcej miejsca. Sądząc po długości rozdziałów 
opisujących Chiny, można odnieść wrażenie, iż interesują one polskich autorów bardziej 
niż (europejskie i katolickie) Hiszpania i Portugalia. 

Autorów zdumiewają rozmiary i populacja państwa Środka, Sałtszewicz pisze, że 
„państwo to w ludziach przenosi całą Europę, w którym 250 000 000 ludzi znajdować 
się ma” (1746, s. 115). Tę samą liczbę podaje także Łubieński (1740, s. 602), wskazując 
na jej źródło jezuitę francuskiego, Alexandra de Rhodes.

Polscy autorzy są nie tylko pod wrażeniem tego, jak wielu ludzi są w stanie Chiny 
wyżywić, ale i tego, jak dobrze zarządza się tam tak wielką populacją. Według Chmie-
lowskiego w Chinach nie tylko żyje 57 milionów2 zdolnych do noszenia broni mężczyzn, 
ale i cesarz chiński mógłby, gdyby chciał, tak wielu zmobilizować (Chmielowski 1746, 
s. 607). Bystrzonowskiego zdumiewa też, iż w Chinach są „miasta tak gęste budowne, 
obszerne [..] iż ledwie się nie stykają przedmieścia z sobą miast wielu”. Autor Informa-
cyi pisze też, iż „iednego miasta cyrkumferencya w murach iest na 15 na 18 mil” [mila 
polska to ok. 7 kilometrów – przyp. M.P.B.] (Bystrzonowski 1743, s. 232).

Zachwyt budzą również wielkie budowle. Sałtszewiczowi wiadomo o tym, iż w Chi-
nach znajduje się kanał „ieden na 200 mil z kamieniem ciosanym ocembrowany” (Sałtsze-
wicz 1746, s. 117)3. Tyle samo miał też mieć według Sałtszewicza Wielki Mur (Sałtszewicz 
1746, s. 116)4, o którym wspominają też inni autorzy. Według Chmielowskiego Muru 
broniło stale milion żołnierzy (Chmielowski 1746, s. 604), według Bystrzonowskiego 
„zaledwie” 100 000 (Bystrzonowski 1743, s. 232)5. Chmielowski wspomina z podziwem 
o chińskich drogach i poczcie:

Drogi maią wszystkie kamieniem usłane doły porównane góry demoliowane, skały przeko-
wane, Co stay 10 Słup stoi kamienny, przy każdym stoią Kuryerowie, aby jeden drugiemu 
podaiąc Pocztę, prędzej mógł Cesarski mandat exequit (Chmielowski 1746, s. 609, por. 
Łubieński 1740, s. 601).

Podziw graniczący z niedowierzeniem budzi u autorów sama dawność Chin. Łubieński 
pisze o tym, iż „Chinowie Chronologię swoię probuią od 4000 lat” (Łubieński 1740, s. 600, 
por. Chmielowski 1756, s. 533), według Chmielowskiego „królestwo SINARUM albo Chin, 
zostało fundowane od króla Fojus imieniem roku przed Narodzeniem Chrystusa 2952”, co 
czyniłoby je jednym z pierwszych królestw założonych po Potopie (jeszcze za życia Noego), 
„młodszym tylko od Egiptu” (Chmielowski 1745, s. 426, por. Chmielowski 1756, s. 533).

Dawność ta rozciąga się też na kolejną rzecz imponującą polskim duchownym, mia-
nowicie na wynalazki. Łubieński pisze, iż Chińczycy „naukę chimiczną znaią i umieją, 
którą Chinowie się chwalą umieć 4500 lat” (1740, s. 601). Autorom omawianych dzieł 

2 Bystrzonowski podaje podobną liczbę – 58 milionów, por. Bystrzonowski 1743, s. 232.
3 O tym samym kanale wspomina Gemelli 1715, s. 301.
4 Łubieński twierdzi, że mur ten miał 400 mil szerokości, nie ma jednak pewności, że chodzi 

mu o takie same mile jak Sałtszewiczowi, znany mu Gemelli wspomina o tym, że mur miał liczyć 
405 leguas hiszpańskich; Gemelli 1715, s. 323.

5 Warto dodać, iż obaj piszą te liczby słownie.
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wiadome jest, że tak proch jak i druk pochodzą z Chin, gdzie znano je już w czasach 
starożytnych (Łubieński 1740, s. 599).

Tak Łubieński jak i Chmielowski, nie tylko widzą w Chińczykach lud ceniący i roz-
wijający naukę, ale i skłonni są uważać, że nauka ta przewyższa europejską. Chmielowski 
pisze, iż Chińczycy to ludzie „w Medicynie, Architekturze, malowaniu, ciesielstwie, 
snycerstwie, haftowaniu Europeyskim Nacyom prym biorący” (1746, s. 608).

Łubieński zauważa, iż chińscy lekarze 

praktykują dobrze Cyrkulacyą krwi znaiąc w Człowieku wszystkie pulsy, junktury, żyły i są 
Doktorowie sławni łatwo mogąc rozeznać defekt Człowieka co go dolega (1740, s. 601).

O wykorzystywaniu przez chińskich lekarzy badania pulsu w diagnostyce pisał Michał 
Boym (2009, s. 104–106) i nie można wykluczyć, iż wzmianka ta może świadczyć 
o znajomości, a przynajmniej pośredniej recepcji przez Łubieńskiego pism tego wielkiego 
misjonarza i sinologa. Na recepcję Boyma wskazywałoby też zainteresowanie Łubień-
skiego florą Chin, min, pieprzem i liczi (1740, s. 600–601, por. Boym 2009, s. 127 
i 147–148; Boym 2005 s. 271–272 i 266).

O działającym w Chinach misjonarzu jezuickim, Michele Ruggierim, Chmielowski 
pisze, nie bez podziwu, że:

naprzód spenetrowawszy wielki Chińczyków gust w Matematyce sam też będąc w tym 
doskonały […] raritatibus Mathematicis skłonił umysł prezentując z Europy pobrane Zegar-
ki, godziny, bieg słońca Lunacyę pokazujące a przytym Mappy Geograficzne; odrysowane 
różne Państwa Insuły, o których i nie słyszeli Chińczykowie, a siebie mieli za Panów świata. 
Tak insynuowani w respekt Pański więcey z Europy na żniwo się pokazujące ewokowali 
Oyców przy rysowaniu Sfer Niebieskich, Pana inspirowali Niebieskiego (Chmielowski 
1746, s. 614, por. Kircher 1667, s. 98; Ricci 1618, s. 205).

Widać więc, iż, mimo swego podziwu dla cywilizacji chińskiej, Chmielowski świadom 
był przewagi Europy nad Państwem Środka w kartografii czy matematyce. Z wyższości 
Europejczyków na tych polach nie wynika jednak postrzeganie w Nowych Atenach Chin 
jako ogólnie względem Europy zapóźnionych. W narracji Chmielowskiego widać raczej 
podziw dla misjonarza, który wyzyskał miłość do matematyki i astronomii Chińczy-
ków, aby przybliżyć im katolicyzm. Co prawda mieli się oni mieć za „Panów świata”, 
a misjonarze pokazali im wyspy, których nie znali, jednak sam fakt, iż nauka i technika 
znajdowały ich uznanie świadczy poniekąd o tym, że są ludem uczonym. Należy dodać, 
iż autorzy polscy wspominają (choć bardzo lakonicznie) o niechęci odczuwanej przez 
Chińczyków wobec cudzoziemców, czy też o ich poczuciu wyższości względem nich 
(Chmielowski 1746, s. 608, Chmielowski 1756, s. 538, Łubieński 1740, s. 600), co czyni 
wyczyn Ruggieriego tym bardziej niezwykłym.

Tak ze zdumienia ogromem Chin, jak i przypisywania Chińczykom biegłości w naukach 
i sztukach wynika podziw autorów dla kējǔ, czyli obowiązującego w Chinach systemu 
egzaminów urzędniczych. Jak pisze Chmielowski:

Chiński Naród jest dobrze uczony, ten u nich zacniejszy kto nauką znacznieyszy ten Nobilis 
co ex arte notabilis. Nie korrupcya y rekommendacya, ale w nauce fundamentalność iest 
u nich do Godności Gradusem (Chmielowski 1746, s. 607–608). 
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System egzaminów mandaryńskich, jest więc dla autora Nowych Aten raczej merytokra-
tyczny niż despotyczny, są to dla Chmielowskiego rządy mędrców, uczonych. Różni to 
wyraźnie narrację Chmielowskiego od, znanego mu, a podkreślającego także ciemniejsze 
strony kējǔ, Mattheo Ricciego (por. Ricci 1618, s. 107).

Elementem despotycznym (choć, jak poniżej wykażemy, niekoniecznie tyrańskim) 
w ustroju Chin mógł być w opinii polskich autorów cesarz:

któremu Prawa Chińskie daią władzą absolutną 
1. że rozdaie Wakanse bez brania żadney zapłaty ani Podarunku, ale ich odbiera za 

naymnieyszy Exces.
2. Może Podatki stanowić kiedy chce, ale ich nigdy nie stanowi, bo mu wystarczaią bar-

dzo dobrze regulowane na zawsze, a podczas woyny mu też niebezpieczno stanowić. 
3. może według swoiey woli Pokóy czynić, y wypowiedzieć Woynę y wszelkie Traktaty 

czynić z Pogranicznemi. 
4. może deklarowić kogo chce Królem, czyli Cesarzem po swoiey śmierci, czyli starszego, 

czyli młodszego Syna, czyli też Cudzoziemca y może potym tegoż exkludować, ale 
z wielkiey przyczyny na co potrzebuie Konsensu Dworów Pekingskich.

5. może zmarłym dawać tytuły, honory, za świętych ich może kazać czcić, y za Bogów
6. może odmienić Charakter ięzyka, Imię Prowincyi, Miast, Familii, y wiele innych 

rzeczy może zabronić (Łubieński 1740, s. 599).

Jak więc widać nawet pierwiastki despotyczne we władzy cesarskiej są według 
Łubieńskiego w Chinach miarkowane przede wszystkim tym, że to państwo już jest tak 
dobrze rządzone, że żadnych więcej podatków cesarzowi zwyczajnie nie potrzeba. Co 
ciekawe sugestia, że jakieś „dwory pekingskie” muszą akceptować zmianę w sukcesji, 
sugeruje, że Łubieński w ogóle nie uważa władzy cesarskiej za niczym nieograniczoną. 
Poza tym nawet w nieograniczonej władzy rozdawniczej cesarza widzi polski senator coś 
z merytokracji, podkreślając, iż cesarz może odbierać stanowiska za „najmniejszy exces”.

Choć można wątpić czy Łubieński byłby zadowolony gdyby polski król mógł swobod-
nie wypowiadać wojny, czy składać z urzędu senatorów (nie mówiąc o ogłaszaniu ludzi 
bogami, choćby i pośmiertnie), to nie wydaje się, aby uważał chińską władzę za tyrańską. 
W bardzo podobnych słowach, co rządy chińskiego cesarza, opisuje polski senator władzę 
królów francuskich (Łubieński 1740, s. 167). Do tyranii w dziele Łubieńskiego bardziej 
podobna jest już (chrześcijańska w końcu) Rosja, niż Chiny (1740, s. 493).

Także Chmielowski, choć podkreśla wspaniałość dworu cesarskiego i cześć odda-
waną cesarzowi (1746, s. 605–606), nie odmalowuje chińskiej władzy jako tyrańskiej. 
W odróżnieniu od Łubieńskiego, w jego narracji ważniejszy zdaje się być udział we 
władzy urzędników. Według autora Nowych Aten: 

Senat albo Rada sekretna Cesarska składa się z kilku Osób Kolai zwanych, którzy nad 
wszystkich Państwa Officyalistów są najwyższemi, wszystkie Państwa interesa z Monarchą 
decydujący (Chmielowski 1746, s 606).

Można by powiedzieć, iż władza cesarska w Chinach to według polskich autorów 
despotyzm, ale nie tylko nie tyrański, lecz wręcz cywilizowany, dobrotliwy wobec swych 
poddanych, a przez egzaminy mandaryńskie, w polityce personalnej – merytokratyczny. 
W wypadku narracji Chmielowskiego można się zastanawiać czy, wbrew Kircherowi 
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(Kircher 1667, s. 166.), w ogóle uważa on Państwo Środka za rządzone despotycznie, 
gdy najwyższych urzędników cesarskich nazywa „senatem” i zaznacza, że decydują oni 
z monarchą „wszystkie Państwa interesa”. Warto przy tym zaznaczyć, że rozbudowana 
etykieta i widoczne oznaki czci nie musiały w rozumieniu polskich autorów implikować 
władzy absolutnej. Nad polskimi królami noszono baldachim tak, jak nad monstrancją 
z Najświętszym Sakramentem (Markiewicz 2007, s. 44), a władza ich nie była absolutna 
ani za takową nie uchodziła, choć okazywano im formę czci zarezerwowaną poza tym 
wyłącznie dla bóstwa.

Poza owym „senatem” Chmielowski wskazuje, że w Chinach jest:

[…] innych 5 Konsiliów, czyli Senatów w których są prezydentami Głowami Chamzu 
i z dwiema Assystentami po prawej ręce Kozilan, po lewej Yeuxilan nazwanymi. Pierw-
sze z tych Rad jest Konsilium Lipu, to iest Rada Królestw, prowincyi Chińskich, Drugie 
Konsilium Hopu, to iest Królewskich Prowentów, Publicznych expens, trzecie Konsilium 
Limpu, to jest Obrządków, Zwyczajów, do Religii id Pisma należących, gdzie prym biorą 
Astronomowie do ustanowienia czasu, Świąt Kalendarza Czwarte Collegium Pimpu, alias 
Rada Woyny albo Pokoiu. Piąte Collegium Kumbu alias Trybunał Sprawiedliwości, sprawy 
kryminalne sądzący, karzący. Apellacya od wszystkich idzie do Cesarza i ich nieodmienna 
decyzya czy to moderamen (Chmielowski 1746, s. 606, por. Łubieński 1740, s. 599; Ricci 
1618, 53–55; Pimpaneau 2001, s. 273).

Obaj autorzy posiadają ponadto pewną wiedzę na temat chińskiej administracji „w tere-
nie”. Łubieński pisze, że:

Przytym są postanowieni w Prowincyach Vice-Królowie, y w Miastach Gubernatorowie 
którzy się generalnie zowią Mandarynami y dystyngwowani są na 9. Rangow wszystkich 
Zaś iest 13647. y wszyscy bydź powinni Doktorami Filozofii, nie rządzą nigdy w tey 
Prowincyi w ktorey są urodzeni, y co 3. lata bywaią odmieniani, po Funkcyach Zaś skoń-
czonych examinuią ich Dwory, y według zasług promowuią ich wyżey, albo poniżaią albo 
prywuią. Ciż Mandarynowie obligowani są co rok sprawować się z ich defektów, dla czego 
naznaczaią Dwory Inspektorow sekretnych, do wszystkich Prowincyi dla obserwowânia 
ich Akcyi (Łubieński 1740, s. 599).

Co ciekawe, Łubieński widzi w możliwości skasowania wyroku mandarynów przez cesa-
rza wręcz zabezpieczenie przed samowolą urzędników, podkreślając, iż dwór cesarski 
może złagodzić ich wyroki.

Chmielowski również wspomina, iż pomiędzy urzędnikami kontrolującymi administra-
cję lokalną w Chinach jest „Visitator reginae albo clementiae Więźniów, Winowayców 
sprawy na szalę biorący i często uwalniający” (Chmielowski 1746, s. 607, por. Pimpaneau 
2001, s. 274; Ricci 1618, s. 305). Wyraźnie widać więc, iż w władzy cesarskiej duchowni 
polscy widzą pierwiastek miłosierny. Wie też, że „We wszystkich bowiem Królestwach 
i Prowincyach Chińskich są własne Kollegia, w których zasiada Tutam to jest Vice-Rex” 
(Chmielowski 1746, s. 607, por. Ricci 1618, s. 61).

Polscy autorzy szanują też konfucjanizm na płaszczyźnie obyczajowej, chwaląc cnotli-
wość chińskich kobiet, czy szacunek jaki Chińczycy żywią do rodziców. Za dobry obyczaj 
Chmielowski uważa… krępowanie kobietom stóp. Opisuje to w następujący sposób:
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Białogłowy u nich za te są piękne miane, które maleńkie y nóg szczupłych, dla tego 
ieno się urodzi Córka, zaraz ią, osobliwie nogi biorą w prasy, aby nie rosły, przyszłemu 
iey szczęściu drogę ścieląc, czynią to iuż lat 2800, częścią naśladuiąc Tachię Cesarzową 
Żonę Chei Cesarza, częscią też zabiegając Dam wszędziebylstwu i bieganiu, czego przy 
subtelnych iak laseczki nie dokażą nogach (Chmielowski 1746, s. 608, por. Ricci 1618, 
s. 94; Kircher 1667, s. 115).

Przejawem chińskiej czci wobec rodziców jest dla Chmielowskiego chiński rytuał 
pogrzebowy, który opisuje dość dokładnie:

ieno który bowiem umrze, zaraz krewni w białe ubrani szaty przy ciele klękają z smutną 
posturą na dół oczy spuściwszy, Portret umarłego nad ciałem jego postawiwszy weneruią 
jak Bożka, stypę sprawuią przez dni 14. Co dzień stół suto zastawując przy licznej ilumi-
nacyi y turyfikacyi. Po tych Domowych ceremoniach trunnę pod drogim puklerzem albo 
umbrelą 40 albo 50 Osób wziąwszy zanoszą do grobu za Miasto, tam grób otworzywszy 
szaty nieboszczyka albo nieboszczki palą ku czci iego albo iey znowu stół przepysznemi 
zastawiają potrawami, cukrami trunkiem aż ad facietatem każdego: resztę potraw na ciało 
zmarłego na drogę niby prowiduiąc go chlebem rzucają. Grób potym zawierają, nad nim 
Portret zmarłego postawiwszy cum elogio, gdzie co rok Dzieci i Sukcessorowie, ten 
Ceremoniał czynić powinni (Chmielowski 1746, s. 610).

W opisie tym widać pewną troistość. Chiński rytuał pogrzebowy wydaje się Chmie-
lowskiemu zarazem właściwy (jako przejaw szacunku dzieci do rodziców), egzotyczny, 
jak i nieco zabobonny, jako sprzeczny z nauką Kościoła. Ambiwalencję tę jeszcze lepiej 
widać w odniesieniu do Konfucjusza i dawnych chińskich władców.

Trzeba zrozumieć, iż pierwsi władcy byli zdaniem polskich autorów, jako bliscy 
potomkowie Noego, monoteistami. Łubieński pisze, że:

[…] ieden ich[Chińczyków – M.P.B.] Król y Fundator zwany Wouwan trzeciey linii sam 
sakryfikował ofiary według dawnego zwyczaiu. Pobożność zaś była ich Królów taka, 
że sami konserwowali robaczki iedwabne, z których iedwabiów sami robili materye, na 
ornamenta Ołtarzów y na suknie Xięży, ale potym wprowadzone bałwochwalstwo tak, 
że cały Kray napełniony bałwanami i maią na 1000 000 Bonzów albo Xięży (Łubieński 
1740, s. 599).

Chmielowski posuwa się w przypisywaniu dawnym Chińczykom monoteizmu jeszcze 
dalej pisząc, że 

FOH YUS, a po nim YAUS w lat 200 po potopie, ieszcze za życia Noego Monarchie 
Chińską fundowali (Noe żył lat 950) iednego Boga cześć rozszerzyli (Chmielowski 1756, 
s. 533). 

Także Konfucjusz według dziekana rohatyńskiego

Bałwanom się nie kłaniał, dopieroż Atheismum w Chinach ignotum nie znał (Chmielowski 
1756, s. 534). 
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Choć Konfucjusz jest według katolickich autorów wielkim filozofem, to kult jego 
osoby jest już jednak przez nich, jako przejaw bałwochwalstwa, potępiany (Chmielowski 
1746, s. 611). Charakterystyczne jednak, że nawet potępiając konfucjański kult Chmie-
lowski nazywa go, za przykładem misjonarzy, „sektą literatów” (Chmielowski 1746, 
s. 611, por. Thecla 2002, s. 86–117), konfucjanizm może być dlań bałwochwalstwem, 
ale jest to, w odróżnieniu od taoizmu czy buddyzmu, idolatria zarezerwowana dla ludzi 
wykształconych – „Magistratów Mieyskich y Bakałarzów” (Chmielowski 1746, s. 611).

Mniej przychylny jest autor Nowych Aten Lao Tse, którego nazywa „Lanzu”:

był Filozof a raczey Czarnoksiężnik Egipski, w ten czas gdy y Konfucyusz żyiący o któ-
rym trzymali że lat 80 był w żywocie macierzyńskim y urodził się starym, jakoż to słowo 
Lanzu znaczy Mędrca starego. Sekta ta głupia swoim Sekwitom Ray obiecuie; Kapłani 
a raczey Ofiarnicy tey Sekty największą maią dewocyą Czartów z Domów wypędzać, 
których rysuią atramentem w dziwney postaci, do drzwi przybiiaią y cudownym wrzaskiem 
wypędzają z obyścia (Chmielowski 1746, s. 611–612).

Chmielowski, opisuje więc taoistyczne egzorcyzmy. Opis ten podobnie jak informacje 
na temat Lao Tse (łącznie z przypisywaniem mu związków z Egiptem), pochodzi z China 
Ilustrata Kirchera (Kircher 1667, s. 133–134). Warto zaznaczyć, iż Chmielowskiemu 
wiadomo, że tak Konfucjusz jak i Lao Tse żyli w VI wieku p.n.e.

Niechęć polskich autorów budzi też buddyzm, mają oni świadomość, że jest tym samym 
„bałwochwalstwem”, które panuje w innych krajach azjatyckich np. Japonii (Chmielow-
ski 1746, s. 611). Mnichów buddyjskich określają oni wszędzie mianem bonzów, co ma 
etymologię właśnie japońską. Świadomi indyjskich korzeni tej religii, nie do końca są też 
w stanie rozróżnić buddyzm od hinduizmu, widząc na przykład, że w obu tych religiach 
występuje wiara w reinkarnację (Chmielowski 1746, s. 595–596; Kircher 1667, s. 148). 
Łubieński dokładniej opisuje wierzenia buddystów pisząc o religii mieszkańców Syjamu:

W Boga zaś osobliwszego wierzą, ten Bóg ma bydź dusza człowiecza, która wydoskona-
liwszy się z ciała do ciała przechodząc, y uformowawszy fobie ciało lekkie przenoszące się 
w momencie w nayodlegleysze mieysca, dopiero dysponuie rzeczami y odprawiwszy swoię 
powinność przez 100. lub 1000. lat y więcey, ciało się to psuie, a dusza idzie do Nieba, 
potym drugi Bóg teyże fabryki następuie, y tak daley (por. Chmielowski 1746, s. 602).

Jako przejęci duchem kontrreformacji księża, tak Łubieński czy Chmielowski nie mogą 
nie mieć pretensji do Chińczyków o to, że po przeszło stuleciu nawracania nie zostali 
chrześcijanami. Chmielowski – co charakterystyczne, w części swego dzieła dotyczącej 
bałwochwalstwa, nie zaś Chin – pisze: 

Chińczykowie zaś lubo nie raz piękniej Chrześciańską Religią niżeli swoią Chińszczyzną 
światu wsławieni nie raz ią przywiąwszy ut Luna w tej mierze mutabiles, co raz od niej 
deficiunt. Gdzie tedy prawdziwey Religij nie zakwitnoł nigdy albo zakwitnowszy uwiądł 
honor, pełne były y są Chińskie domy, chałupy podwórza ulice Rynki, mieysca publiczne, 
a dopiero ich Bałwochwalnice ne dicam Kościoły, theatra Deastrów Miedzianych, Spie-
żowych, Marmurowych, Drzewianych, Glinianych (Chmielowski 1745, s. 17).
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Co ciekawe w tej (najwcześniejszej!) części swego dzieła Chmielowski znowu wspo-
mina o egipskiej proweniencji bałwochwalstwa jako takiego, jak również utożsamia pewne 
bóstwa czczone przez Chińczyków z bogami antycznymi (Wenerą, Marsem Eskulapem, 
etc.) (Chmielowski 1745, s. 17, por. A. Kircher 1667, s. 130).

Tak jak osiągniecia cywilizacyjne, a nawet etyka Państwa Środka polskich duchownych 
zachwycają, tak niechrześcijański kult jest dla nich potępioną w Biblii idolatrią. Autorzy 
nie tracą jednak nadziei na to, że Chińczyków uda się nawrócić, odnotowują skwapliwie 
istniejące w Chinach katolickie biskupstwa (Bystrzonowski 1743, s. XXXVIII; Łubieński 
1740, s. 600; Chmielowski 1756, s. 532).

Pomiędzy jezuitami zasłużonymi w ewangelizacji Chin Chmielowski wymienia, nie 
tylko wspomnianych już Ricciego i Ruggeriego, ale i Boyma (Chmielowski 1746, s. 613). 
Od Boyma (2009, s. 193–196) – choć w Nowych Atenach znalazła się za pośrednic-
twem Kirchera (1667, s. 35) – pochodzi wzmianka o steli z Xi’an (Chmielowski 1746, 
s. 613–614.). Z Nowych Aten dowiadujemy się też, że 

sama Cesarzowa przez X. Andrzeja Kofflera nawrócona, imię wziąwszy Heleny a Syn 
imię Konstantego, wysłana Legacya do Rzymu od nowo ochrzczonego Monarchy przez 
X. Boyma Polaka roku 1650 (Chmielowski 1746, s. 613–614, por. Kircher 1667)6.

Problemy w chrystianizacji Chin Chmielowski wiąże z obaleniem dynastii Ming 
przez Mandżurów, jak też konfliktem o ryty chińskie, który dość dokładnie opisuje 
(1756, s. 533–534), twierdzi jednak że będące jego pokłosiem prześladowania ustały 
(Chmielowski, s. 535).

Wspomniawszy o Mandżurach wypada zaznaczyć, że autorzy polscy są świadomi tego, 
iż Państwo Środka zostało podbite przez „Tatarów”, jak nazywają w zasadzie każdy lud 
Wielkiego Stepu, od graniczących z Rzecząpospolitą Tatarów Krymskich po Mandżu-
rów właśnie. Bystrzonowski pisze, że „chan Tatarski został wezwany przez Chińczyków 
w czasie wojny domowej, po czym sam się cesarzem obwołał” (1743, s. XXXVIII). 
Chmielowski w jednym miejscu sugeruje, że najeźdźcy mieli pochodzenie nie mandżur-
skie a tybetańskie czy mongolskie, jednak wspomina również o tym, iż wezwano ich „na 
uspokojenie rebelii” (1745, s. 16). Łubieńskiemu wiadomo, że Tatarzy weszli do Chin 
przez prowincję, którą nazywa „Leaotung” co odpowiada półwyspowi Liatung w pro-
wincji Liaoning, a zatem części Chin graniczącej z Mandżurią (1740, s. 605). Przyszły 
prymas wspomina też o wprowadzonych przez dynastię Qing prawach dotyczących fryzur:

Tatarowie zawoiowawszy Chinę nic nie odmienieli Praw tamecznych które zastali, Edykt 
tylko wydali żeby Chinowie po Tatarsku się golili, y stroili, Który tak zmieszał całe 
Państwo że wielu woleli Głowy pozbyć iak brody” (Łubieński 1740, s. 601, por. Chmie-
lowski 1756, s. 535).

Podbój Chin przez „Tatarów” Łubieński tłumaczy tym, że sami Chińczycy są „handel 
kochający do nauk y sztuk wszelakich applikuiący się, w siłach zaś woiennych barzo 
słabi, dla czego Tatarowie wiele profitowali” (1740, s. 600). 

Chmielowski zna imiona pewnych władców qingowskich Kangxi (Cangby), Yongzheng 
(Jung-Ching), Qianlong (Kienlong). Wiadomo mu też, że Yongzheng zmarł w 1735, zaś 

6 Proemium ad lectorem (niepaginowany wstęp oraz strony 99–100).
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imię panującego w jego czasach Qianlonga oznacza „niebiańską obfitość” (Chmielowski 
1746, s. 615).

Fakt dostrzeżenia przez omawiane źródła podboju Chin przez Mandżurów jest o tyle 
znaczący, że np. o upadku perskich Safawidów już milczą (choć przynajmniej Chmie-
lowskiemu znane były opisujące ten podbój pisma Krusińskiego!).

JAPONIA

O Japonii polskie źródła piszą mniej niż o Chinach, choć w dalszym ciągu więcej 
niż o innych państwach na wschód od Indii (np. Wietnamie, Birmie, Laosie, Syjamie, 
Tybecie czy, niemal nieobecnej w ich narracji, Korei).

Opisując obyczaje, religię, nawet język Japończyków autorzy bardzo często twierdzą, 
że są one takie jak w Chinach. Posuwają się nawet do sugerowania, iż Japończycy są 
potomkami Chińczyków [!] (Łubieński 1740, s. 606; Chmielowski 1756, s. 538). Chmie-
lowski pisze, że „Maniery i ięzyk przeymuią od Chińczyków sąsiadów” (Chmielowski 
1746, s. 621, por. Łubieński 1740, s. 607). Być może przekonanie o podobieństwie czy 
wręcz tożsamości japońskiego z chińskim wzięło się z używania przez Japończyków ide-
ogramów chińskich. Jakkolwiek ciężko byłoby określić Japonię jako posiadającą tę samą 
kulturę i język co Chiny, to z punktu widzenia Europejczyka obie te cywilizacje musiały 
być dużo bardziej podobne do siebie, niż którakolwiek z nich do cywilizacji europejskiej. 
Wziąwszy pod uwagę encyklopedyczny charakter obu dzieł, należałoby to przybliżenie 
oceniać nieco łagodniej. Łubieński zresztą wymienia pewne różnice w obyczaju (fryzurze 
i sposobie kłaniania się) między Chińczykami a Japończykami (1740, s. 607).

Obaj polscy duchowni opisując cechy Japończyków podkreślają jednak nieco inne 
cechy niż w wypadku Chińczyków. Chmielowski pisze „nacya tameczna iest dowcipna 
przemyślna y do okrutnych akcyi skłonna” (1746, s. 620). Łubieński zaś twierdzi, że 
Japończycy „są wzrostu wysokiego, mocni y trwali, okrutni, źli, woienni” (1740, s. 606). 

Właśnie owa wojenność jest tym, co Japończyków w narracji polskich autorów najbar-
dziej różni od Chińczyków przedstawianych jako naród rozmiłowany raczej w sztukach 
i naukach niż wojnie. Chmielowski czyni wręcz porównanie pomiędzy Japończykami 
a Chińczykami pisząc, że „żołnierz tuteyszy od czasów Imperatora Taykosamy bitniey-
szy od Chińskiego, dla tego, Chińczyk go nie zaczepia” (1746, s. 623). Cesarz japoński 
dysponuje według Chmielowskiego ponad 200-tysięczną armią (1746, s. 623).

W przeciwieństwie do Chin, w kontekście których nie piszą o broni, jedynie o orga-
nizacji i liczebności wojska czy o Wielkim Murze, w wypadku Japonii obaj autorzy 
chętnie wyliczają jakim to orężem władają Japończycy. „Broń ich pistolety, Łuk, strzały 
y dwie szable u boku nawet y w domu y kopije letkie” (Chmielowski 1746, s. 620, 
por. Łubieński 1740, s. 606). Widać więc, że Chmielowski wie, iż są pomiędzy Japoń-
czykami samurajowie (nazwy tej nie używa) noszący przy sobie dwie „szable” (czyli 
Daishō, choć tego terminu też nie zna) (Chmielowski 1746, s. 620, por. Łubieński 1740, 
s. 606), Chmielowski wie też, że u Japończyków „Szlachta i Panowie [golą – M.P.B.] 
całą głowę zostawiwszy kosmyk w środku” (Chmielowski 1746, s. 620, por. Łubieński 
1740, s. 606). Zwraca uwagę opisanie przez Chmielowskiego japońskiego stroju przy 
pomocy bardzo swojskich dla polskiej szlachty porównań. Japończycy nie tylko używają 
szabel, ale „wdziewaią kaftany, albo półkontusze przypasane, spodnie jedwabne aż do 
ziemi wiszące” (1746, s. 620). Widać więc, iż polski autor stara się opisać wygląd miesz-
kańców Kraju Kwitnącej Wiśni poprzez porównania do stroju polskiego, choć zaznacza 
też różnice, np. spodnie z jedwabiu.
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Owa „wojenność” i okrucieństwo Japończyków wiązały się w narracji polskich auto-
rów z cechą pozytywną, mianowicie surowym karaniem przestępców7. W drugim tomie 
Nowych Aten Chmielowski twierdzi, że naród japoński „kryminalistów szubienicą karze 
krzyżową, nie przybiiaiąc do niey ale łańcuchami lub powrozami krępując, a potym serce 
lub oba boku przebiiaiąc” (1746, s. 620)

Łubieński pisze, że „Japonowie są wzrostu y stanu wysokiego, mocni y trwali, okrutni 
źli woienni, zażywają przeciw nieprzyjacielowi wszelkiego oręża ognistego, szabel kopiy, 
strzał, nienawidzą kłamstwo, kradzierz, obmowy i przysięgi […] sprawiedliwość zupełna 
w ich rządzie panuie” (1740, s. 606). Marsowa surowość i okrucieństwo Japończyków 
mają więc w tej narracji posmak szlachetnej, zgoła rzymskiej lub spartańskiej surowości 
wobec kłamców i złodziei, prowadzącej do sprawiedliwych rządów. Kontrastuje to jednak 
bardzo z przypisywanym rządom chińskim miłosierdziem, które również jest w polskich 
encyklopediach chwalone. Paradoks ten może wynikać ze źródeł z jakich korzystają 
Łubieński i Chmielowski, może jednak również nie być paradoksem dla samych autorów. 
Surowe karanie autentycznych zbrodniarzy nie wyklucza miłosierdzia wobec oskarżonych 
zaledwie o występki, albo uwzględniania okoliczności łagodzących, tam gdzie one zacho-
dzą. Różny „geniusz” obu nacji może też sprawiać, że wobec Chińczyków sprawdza się 
łagodność, a „skłonnych do okrutnych akcyi” Japończyków trzeba karać surowiej. Poza 
tym miłosierdzie władz chińskich przedstawiane jest jako przeciwwaga dla samowoli 
urzędnika, możliwość apelacji do władzy wyższej od wyroków władzy niższej, swoisty 
despotyczny check and balance, zaś surowość Japończyków wobec kryminalistów poka-
zana jest jako wynikająca z ich szlachetnej pogardy dla złodziei i oszustów. 

Osiemnastowieczni polscy duchowni byli zapewne dużo bardziej tolerancyjni wobec 
różnorodności systemów prawnych i politycznych, niż ludzie XXI wieku, ale w religii 
Japończyków widzieli głównie bałwochwalstwo. Co więcej, było to w ich oczach bał-
wochwalstwo gorsze od chińskiego. Chmielowski pisze, że mieszkańcy Kraju Kwitnącej 
Wiśni „w Religii są iedni z Chińczykami, więcey tylko oprócz chińskich maiąc Deastrów” 
(1746, s. 621). Warto zwrócić uwagę, iż o ile religie chińskie autorzy dzielą na konfu-
cjanizm, buddyzm, taoizm i, ewentualnie bliżej nie sprecyzowane „bałwochwalstwo”, 
o tyle w religii Japonii widzą tylko dwa ostatnie elementy.

Chmielowski (ponownie czerpiąc informacje głównie od Kirchera) potrafi wskazać 
kilka ciekawych cech religii japońskich. Wie na przykład, że Japończycy czczą „AMIDĘ, 
do niego Koronki, Rożańce z tych słów formując Namu Amida, Buth, to iest Szczęśliwy 
Amido zbaw nas” (Chmielowski 1745, s. 17). Wspomina też o tym, że:

Trzymaia że Ray Amidy Bożka ich odległy od Japonii na 30 milionów mil, dokąd Dusze 
ich prędzey zaiść niemogą, aż za lat 3. Dla tego aby Dusze w tę daleką puszczaiąc się 
drogę posiliły się, postanowili w Sierpniu Święto, w którego Wigilią w nocy lampani 
y różnym światłem oświecają ulice y drogi, weścia i budynki iak najpiękniey stroią, około 
pułnocy obchodzą ulice, niby to gościnne Dusze witając, zapraszając (1746, s. 621, por. 
Kotański 1963, s. 88–90; Kircher 1667, s. 138–139).

7 Cokolwiek dziś myśli się o karze śmierci i o karach mutylacyjnych, Chmielowski bywał ich 
adwokatem. Np. w rozdziale nt. Persji pisze: „Matkom wolno Córki zabiiać złapane na excessie. 
Oycom wolno poucinać ręce synom porywającym się na nich. A ieśliby który uderzył ramię ucięte 
miewa; ieśliby Rodziców hańbił i szpecił ięzyk urzynaią. Tych by Praw do Polski potrzeba; gdzie 
Rodziców nullus honor, osobliwie u chłopstwa” (Chmielowski 1756, s. 524).



MIKOŁAJ P. BORKOWSKI108 NR 2

Charakterystyczne, że tak jak politeizm chiński opisuje (znów za Kircherem) Chmie-
lowski przez porównanie do antyku, tak samo chcąc pokazać hedonizm Japończyków 
pisze o nich, że „są Epicuraei, to iest szczęście w roskoszach świata zakładający” (1746, 
s. 621, por. Kotański 1963, s. 88–90; Kircher 1667, s. 138–139, por. Kircher 1667, s. 138). 
Jednocześnie Chmielowski opisując bałwochwalstwo chińskie widzi w nim zabobon, 
ewentualnie odbicie praktyk czarnoksięskich, zaś w wypadku opisywania wierzeń japoń-
skich idzie zaś dalej i dostrzega w nich nie tylko ludzki przesąd, ale zgoła samorzutną 
interwencję sił piekielnych.

Złe Duchy tu wiele dokazują z temi Filiis tenebrarum: wchodzą w ciała ludzkie, trapiąc 
ie okrutnie; spytani coby zać byli powiadaią się bydź naprzykład Królami wołów, rzek, 
koni grożący, że, póty nie wyidą z ciała póki by mu Kościoła wystawić nie deklarowa-
li. Kto się stawi szatanowi nierzetelnym w obietnicy znowu go ma w sobie Gościem 
(Chmielowski 1746, s. 622). 

Przynajmniej część informacji o aktywności sił nieczystych w Japonii Chmielow-
ski zaczerpnął z dzieła jezuity hiszpańskiego Jose de Acosty, działającego pod koniec 
XVI wieku (1746, s. 622–623; Acosta 1590, s. 368)8.

Bezpośrednią przyczyną prześladowania chrześcijan w Japonii jest jednak według 
polskich autorów, nie działanie sił szatańskich, ale

złość iednego Holendra podobno Kalwina, dla przypodchlebienia się Cesarzowi Japońskie-
mu, czyli przez zazdrość rozkwitłey Wiary S. wykorzeniła ią z stamtąd, bo ten Zdrayca 
zmyśliwszy sobie niby znaleziony lift w okręcie Portugalskim, zamykaiący w sobie sposób 
zawoiowánia tey Monarchii przez pomoc Chrześcian, oddał go Cesarzowi, ten bezrozumny, 
y bezbożny bałwochwalca zaprawdę uwierzył zmyśloney bayce, y wszystkich wiernych 
Chrześcian bez excepcyi żadnego, y żadney, wyciąć kazał, co się miało stać na początku 
ostatniego Wieku (Łubieński 1740, s. 606, por. Chmielowski 1756, s. 539).

W wypadku Chin, o brak postępów chrystianizacji obwinia się inwazję Mandżurów, 
natomiast w Japonii przyczyną tego miałyby być kłamstwa Holendrów, którzy zwiedli 
naiwnych Japończyków. Japoński „cesarz”, jest w tej opowieści oczywiście bezrozum-
nym i bezbożnym tyranem, jednak winę za prześladowania chrześcijan ponoszą przede 
wszystkim Holendrzy. Taki punkt widzenia można dostrzec w ówczesnej Europie, nawet 
tej protestanckiej (por. Swift Jonathan 1787, s. 178–179; s. 248–251).

Opowieść o Holendrze winna zwrócić uwagę czytelnika na inne zagadnienie – pol-
scy autorzy nie zawsze rozróżniają sioguna i cesarza. Takie rozróżnienie da się jednak 
dostrzec w narracji Łubieńskiego, według którego

Te wszystkie Wyspy były rządzone przez iednego Daira, który był wraz Głową Świeckiego 
y Duchownego Rządu ale nie masz nad 186. lat, iak domowe Woyny zburzyły ten Rząd 
y rozdzieliły Państwo na 66. Królestw, […] Roku 1550. wznowił się ieden Cesarz pod 
Imieniem Cubo który te Królestwa redukował na Prowincye, nie zostawiwszy powagi 
inszey Sukcessorom Daira tylko Rząd Duchowny do Religii należący, y to Państwo roz-
dzielił na 7 Prowincyi wielkich (Łubieński 1740, s. 606).

8 Chmielowski niewątpliwie korzystał nie z hiszpańskiego oryginału a jakiegoś łacińskiego lub 
nawet polskiego tłumaczenia, którego jednak nie udało mi się zidentyfikować. 
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„Cubo” lub „Cubosama”, to tytuł odpowiadający siogunowi (Morejon 1621, s. 59). 
Nie wiadomo jednak o jakiego sioguna chodzi. Najbardziej prawdopodobny wydaje się, 
formalnie nie piastujący tej godności, Oda Nobunaga. Daira z kolei pochodzi od japoń-
skiego Dairi – pałac cesarski.

Chmielowski pisze z kolei, że „do teraźnieyszey potencyi Japonię przyprowadził 
Taykosama, podłego urodzenia, ale w obrotach y sztukach woiennych nie skomparowa-
ny żołnierz” (Chmielowski 1746, s. 623). „Taykosama” odpowiada imieniu pod jakim 
misjonarze hiszpańscy znają Toyotomiego Hideyoshi (Morejon 1621, s. 1–2). Zwraca 
uwagę, że o ile w wypadku Chin Chmielowski podaje imię aktualnie panującego cesarza, 
tak najpóźniejszym wydarzeniem, o jakim wspomina pisząc o Japonii, jest męczeńska 
śmierć polskiego misjonarza Wojciecha Męcińskiego SJ w roku 1643 (1756, s. 540), czyli 
wydarzenie sprzed stu lat. Prześladowania chrześcijan, jak i ograniczenie przez siogunat 
kontaktów z cudzoziemcami sprawiają, że polscy autorzy, czerpiący informacje głównie 
od misjonarzy, nie dysponują świeższymi informacjami o Kraju Kwitnącej Wiśni.

PODSUMOWANIE

Choć polscy misjonarze wnieśli wkład w rozwój orientalistyki europejskiej (por. Kir-
cher 1667, s. 7–10; 34–42; 100–102; 225; Krusiński 1728), japonistyka ani sinologia 
w Polsce XVIII wieku nie istniały. Istniały jednak Chiny i Japonia w świadomości 
polskich kompilatorów. Ich dzieła wydane drukiem, mimo pewnej nieporadności, zawie-
rały sporo prawdziwych informacji na temat polityki, historii i kultury Azji. Poczucie 
wyższości, jakie autorzy mają wobec Azjatów, ogranicza się do wiary, iż katolicyzm jest 
religią prawdziwą, zaś kulty dalekowschodnie – bałwochwalstwem. Poza tym przewaga 
Europy nad Chinami sprowadza się do paru technicznych wynalazków (np. zegara), 
lecz w wielu dziedzinach (medycyna, architektura, zarządzanie państwem) to Chińczycy 
górują nad Europą. Nawet co do moralności, azjatyccy „bałwochwalcy” mogą według 
autorów przewyższać chrześcijan. Stąd nadzieja polskich duchownych na nawrócenie Azji, 
nadzieja mącona prześladowaniami, lecz sycona przekonaniem katolickich duchownych 
o mądrości Chińczyków czy uczciwości Japończyków.

W omawianych dziełach Chinom poświęca się więcej miejsca niż Japonii, która opisywana 
jest często poprzez porównanie do Chin, niejako przy pomocy Państwa Środka. W Japończy-
kach widzą jednak autorzy lud bardziej od Chińczyków rycerski, mniej zaś uczony.

Autorów polskich interesuje organizacja polityczna krajów Azji, poświęcają jednak 
także uwagę praktykom religijnym, a nawet życiu codziennemu jej mieszkańców.

Wyraźna jest też recepcja na polskim gruncie dzieł Michała Boyma, dokonuje się 
ona jednak przeważnie za pośrednictwem China Ilustrata Kirchera, niemniej sama postać 
Boyma jest, przynajmniej Chmielowskiemu, dobrze znana. Zarazem przerabianie przez 
Chmielowskiego całych fragmentów China Ilustrata pokazuje, że zasięg oddziaływania 
Kirchera (a przez niego i Boyma) był znacznie szerszy, niż się o tym sądzi9, wykorzystanie 
zaś takich autorów jak Acosta czy Barro pokazuje, że na polskich autorów oddziaływały 
również przekłady dzieł hiszpańskich i portugalskich.

9 Nguyen (2006, s. 268) wyraża pogląd, iż China Ilustrata była dziełem „luksusowym” i prze-
znaczonym „raczej dla zamożnych i wpływowych osób, dla władców europejskich, którzy mogli 
udzielić pomocy i wsparcia misji chińskiej”. Nawet jeśli dzieło Kirchera pierwotnie miało tak wąski, 
elitarny krąg odbiorców, to za sprawą Chmielowskiego pewne zawarte w nim treści zostały rozpo-
wszechnione poza tak wąską grupę.
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