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Jerzy Zdanowski

WPROWADZENIE

Drodzy Czytelnicy!

Kierujemy do Państwa kolejny – już dwunasty – numer „Krakowskich Studiów 
Międzynarodowych” poświęcony krajom kultur pozaeuropejskich. Tym razem jest 
on poświęcony Azji i tej części tego kontynentu (wschodnia i południowo-wschod-
nia), która została objęta wpływami konfucjanizmu. Tematyka numeru nawiązuje 
do ważnego i aktualnego zjawiska, jakim jest coraz silniejszy wpływ kultury na 
szeroko rozumianą sferę stosunków międzynarodowych. Kultura stała się „subtel-
na siłą” (softpower) i ważnym instrumentem polityki zagranicznej. Wiele państw 
skutecznie wykorzystuje osiągnięcia artystyczne, technologiczne, sportowe i kuli-
narne do promowania swojego wizerunku i konkurowania z innymi państwami na 
polu polityki i gospodarki. 

Elementem kultury są ideologie. Państwa i organizacje międzynarodowe, 
partie polityczne oraz grupy nacisku odwołują się do ideologicznych treści w celu 
pozyskania nowych zwolenników i umocnienia swojej pozycji na arenie między-
narodowej. Przykładem może być islamizm – ideologia, która wyrosła z kultury 
świata islamu i w jednych państwach stała się ideologią państwową, w drugich 
została zepchnięta do podziemia ze względu na powiązania z terroryzmem, ale 
w każdym przypadku wykazuje ogromną siłę w pobudzaniu do działań. 

Konfucjanizm to równie potężna siła, która jako ideologia i zbiór zasad 
etycznych od wieków oddziałuje na społeczeństwa Azji Wschodniej i Południo-
wo-Wschodniej. W Chinach, gdzie konfucjanizm się narodził, przez wiele stuleci 
był ideologią państwową i tworzył ramy dla rozwoju społecznego. Po 1949 r. został 
wyparty z przestrzeni publicznej przez maoizm, ale w ostatnich czterech dekadach 
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powrócił na scenę polityczną, aby stać się – według jednych – nowym drogowska-
zem dla społeczeństwa chińskiego, objętego procesami gwałtownej transformacji, 
a według innych – instrumentem w rękach rządzącej w Chinach partii komuni-
stycznej, służącym do stabilizowania procesów społecznych, charakteryzujących 
się w warunkach gospodarki wolnorynkowej wysoką dynamiką. 

Zagadnienia te, z racji ich nośności we współczesnym świecie, znajdują 
odbicie w artykułach zawartych w tym numerze „Krakowskich Studiów Między-
narodowych”. Łukasz Gacek omawia wpływ konfucjanizmu na formowanie się 
ideologii państwowej w Chinach w XX w., podkreślając przy tym znaczenie kon-
frontacji konfucjanizmu z ideami Zachodu na przełomie XIX i XX w. Teresa Ło-
zińska analizuje wpływ konfucjanizmu na kształtowanie się ideologii politycznych 
Czang Kaj-szeka i Mao Zedonga. Joanna Wardęga omawia procesy społeczne 
w Chinach pobudzone przez program modernizacji po 1978 r. i rozpatruje te zjawi-
ska w aspekcie kultury chińskiej. W kolejnym artykule Artur Kościański prowadzi 
rozważania o demokratycznym potencjale konfucjanizmu i jego roli w kształto-
waniu systemu politycznego w Chinach. Malwina Bakalarska pisze o Instytutach 
Konfucjusza w Afryce, podkreślając, iż ich funkcjonowanie tworzy korzystny dla 
Chin klimat polityczny i sprzyja umacnianiu się wpływów chińskich w krajach 
afrykańskich. Joanna Guzik odnosi się do zagadnienia miejsca kobiety w kulturze 
Japonii i jej roli w rozwiązywaniu problemów społecznych związanych ze starze-
niem się społeczeństwa japońskiego. Natomiast Nicolas Levi analizuje system po-
lityczny w Korei Północnej i wskazuje na czynniki kulturowe ważne w formowa-
niu się tego systemu. O Korei Północnej traktuje również następny artykuł, pióra 
Theo Clémenta. Autor analizuje przyczyny i uwarunkowania ograniczonej libera-
lizacji gospodarczej i odnosi się do zagadnienia kulturowych czynników rozwoju. 
Z kolei o Tajwanie i uwarunkowaniach polityki zagranicznej tego państwa pisze 
Ewa Trojnar. Michał Lubina omawia politykę zagraniczną Birmy, a zwłaszcza sto-
sunki tego państwa z Koreą Północną w aspekcie podobieństw kultury politycznej 
w obydwu państwach. Część tę zamyka artykuł Eleny Pawęty i Chung-Yu Chiu 
o możliwościach i ograniczeniach działalności koncernów międzynarodowych na 
rynku chińskim. W następnej części numeru znajdujemy artykuł Katarzyny Brata-
niec o egipskich organizacjach kobiecych i polityce władz egipskich wobec orga-
nizacji pozarządowych. 

Poświęcając ten numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” Azji 
i konfucjanizmowi, mamy w pamięci profesora Romana Sławińskiego, wybitne-
go sinologa i znawcę Chin, którzy związany był z Krakowską Akademią im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego przez wiele lat. W listopadzie 2015 r. minął rok 
od Jego śmierci i im więcej czasu mija od Jego odejścia, tym bardziej odczuwam 
brak Profesora i coraz bardziej zdaję sobie sprawę, jak wyjątkową postacią był 
w świecie badań nad Chinami. Pisze o tym profesor Marianne Bastid-Bruguière, 
wybitna francuska uczona z Institut de France w Paryżu, która poznała profesora 
Sławińskiego w czasach, kiedy studiował w Pekinie. Uderza przede wszystkim 
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wszechstronność zainteresowań i wielowątkowość prac badawczych nad Chinami, 
które prowadził. Był z wykształcenia językoznawcą i znał doskonale nie tylko ję-
zyk klasyczny, ale również wiele dialektów. Docenił to w swoim czasie sam Mao 
Zedong. Profesor Sławiński tłumaczył wówczas rozmowę chińskiego przywódcy 
z polskimi władzami państwowymi. Mao Zedong przeszedł, jak to miał w zwycza-
ju, w trakcie rozmowy z języka klasycznego na dialekt prowincji Hunan, z której 
pochodził. Kiedy zrefl ektował się, że mówi w dialekcie, przekonał się, że tłuma-
czowi rozumienie jego wypowiedzi nie sprawia najmniejszego kłopotu. Zapytał 
wtedy: „Kim jest ten młody człowiek, który rozumie dialekt hunański?”. Wiadomo 
było, że wielu Chińczyków z otoczenia Przewodniczącego nie rozumiało go, kiedy 
mówił w rodzimym dialekcie. Tak się złożyło, że młody badacz Roman Sławiński 
znał ten dialekt.

Interesował się nie tylko językiem. Historia, polityka, kultura, a także go-
spodarka Chin były przedmiotem zainteresowań i badań Profesora. Jego poglądy, 
opinie i spostrzeżenia na te zagadnienia stanowiły inspirację dla wielu badaczy 
Chin, z których część jest autorami materiałów zawartych w numerze.

Z wielu pasji badawczych profesora Sławińskiego w ostatnich latach można 
wymienić przynajmniej dwie. Pierwszą stał się konfucjanizm, a zwłaszcza jego 
najnowsze barwy i odcienie. Profesor wytrwale poszukiwał i odkrywał je w tek-
stach naukowców chińskich, dokumentach państwowych, archiwach i w życiu co-
dziennym mieszkańców współczesnych Chin. Był pod tym względem wytrawnym 
badaczem i wnikliwym obserwatorem. Ważny był dla Niego najmniejszy szczegół. 
Drobne zmiany personalne na szczeblach drabiny urzędniczej miały duże znacze-
nie przy formułowaniu wniosków natury ogólnej. Podczas moich rozmów z Nim 
odniosłem wrażenie, że był raczej sceptyczny co do możliwości odrodzenia się 
konfucjanizmu pod nadzorem komunistycznych władz. Tak wnioskował po zbada-
niu wielu tekstów tzw. nowej fali konfucjanizmu w Chinach. Jego prace nad naj-
nowszą historiografi ą chińską stanowią nieoceniony wkład do światowych badań 
nad Chinami współczesnymi.

Drugą pasją Romana M. Sławińskiego były mniejszości Chin Południo-
wych. Badania terenowe wśród ludów Miao i Tudjia, które prowadził i w których 
miałem okazję uczestniczyć1, zakładały poznanie charakteru przemian w tożsamo-
ści kulturowej tych mniejszości w dobie globalizacji i przyspieszonej transforma-
cji ekonomiczno-społecznej w Chinach. Badania te nie zostały jednak zakończone 
i można tylko mieć nadzieję, że ktoś z grona uczniów Profesora podejmie je w nie-
dalekiej przyszłości. Poświęcamy Mu ten numer.

1 Na ten temat szerzej patrz: R. Sławiński, J. Zdanowski, Etnosy i wierzenia religijne Chin 
Południowych w okresie transformacji na przykładzie prowincji Hunan, KSM 2015, nr 3, s. 191–202.


