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Na granicy kultur − mniejszości narodowe a stosunki
międzynarodowe ChRL

Chińska Republika Ludowa jest państwem wieloetnicznym – oficjalnie
uznaje 55 mniejszości narodowych (chiń. shaoshu minzu, dosł. nieliczne narodowości), oprócz większościowej grupy Chińczyków Han, samej
w sobie bardzo niespójnej, zwłaszcza pod względem językowym, ale też
trybu życia czy wielu praktyk kulturowych. Etniczna sytuacja w Chinach
jest pełna paradoksów: z jednej strony mniejszości – wszystkie 55 łącznie
– stanowią mniej niż 9% społeczeństwa ChRL, ale te niecałe 9% to ponad
120 milionów ludzi. Mimo że „stosunkowo nieliczne”, to jednak mniejszości zamieszkują prawie 40% powierzchni państwa (oczywiście tereny
im oficjalnie przypisane zawierają ogromne połacie ziem niezamieszkanych i w ogóle do zamieszkania się nienadających, takich jak pustynie
Takla Makan czy Gobi lub znaczna część Wyżyny Tybetańskiej)1.
Większość z grup mniejszościowych w ChRL zamieszkuje szeroko pojęte pogranicza państwa chińskiego. Tak zwane Chiny właściwe (najgęściej
zaludniony obszar Chin, historycznie wchodzący w skład państw chińskich
przez ostatnich 1500 lat), czyli obszar zajmujący baseny Huang He (Rzeki
Żółtej), Huai He, Jangcy i Xi Jiang (Rzeki Zachodniej), lub inaczej mówiąc,
tereny od Pekinu na północy do Kantonu na południu, ze wschodnią granicą na wybrzeżu pacyficznym, a zachodnią na linii Gór Sinotybetańskich, są
w znacznej mierze „czysto hanowskie” (z wyjątkiem południowo-zachodniego zakątka prowincji Yunnan−Guizhou−Guangxi, efektywnie włączonych do Chin za czasów dynastii Ming2). Chiny zewnętrzne, czyli Tybet
(wraz z terenami historycznego Khamu, dołączonymi do prowincji Sichu1
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an w 1959 roku), Xinjiang, Qinghai i Mongolią są zsinizowane w znacznie
mniejszym stopniu, a jeśli Hanowie mają na nich przewagę liczebną, to jest
to wynik emigracji w ostatnich trzydziestu latach. Wyjątkiem w Chinach
zewnętrznych jest Mandżuria, historycznie niechińska, lecz ze względu
na klimat sprzyjający rolnictwu typu chińskiego intensywnie przez Hanów kolonizowana od końca XVIII wieku3. Hanowie zdecydowanie tam
dominują, a Mandżurowie, największa lokalna (i jedna z najliczniejszych
w ogóle, licząca niemal 10 milionów członków) mniejszość, są praktycznie w pełni zsinizowani. Pozostałe grupy są nieliczne (kilka−kilkanaście
tysięcy) i nieznaczące (słabo rozwinięte gospodarczo), z wyjątkiem około
dwumilionowej grupy Koreańczyków (mniejszość Chaoxian).
Dochodzimy tu do zasadniczego tematu tego artykułu – omówienia
trzech przykładów ponadlokalnej i ponadnarodowej roli mniejszości narodowych w Chinach: Koreańczyków, Huiów i Ujgurów. Wszystkie odgrywają rolę ponadlokalną, choć tylko jedna ma swoje państwo poza granicami ChRL. Postaram się pokazać, że posiadanie państwowości nie jest
konieczne, by odgrywać rolę „międzynarodowego łącznika”. W państwach
funkcjonują takie grupy transgraniczne jak Mongołowie, Rosjanie, Kazachowie, Kirgizi, Tadżycy, Uzbecy, Tajowie, Laotańczycy i Wietnamczycy.
W przypadku Afganistanu, Pakistanu, Indii, Nepalu, Bhutanu i Birmy
sytuacja jest nieco bardziej złożona. We wszystkich tych przypadkach
mamy do czynienia z mniejszościowymi grupami transgranicznymi, aczkolwiek o różnej liczebności. Pakistan, Nepal, Bhutan, a także na znacznej długości granicy Indie są bardzo skutecznie odgrodzone barierą gór.
Wschodnia część granicy indyjsko-chińskiej i granica z Birmą to obszar
znacznego mieszania się kultur: Tybetańczycy, Moinba, Jingpo (Kachinowie), Wa (Va), Yi (Lolo), Miao (Hmong) to tylko nieliczne przykłady
grup mniejszościowych mieszkających „w poprzek” tej granicy, a także
dalej na wschód, na pograniczu z Laosem i Wietnamem.

Granica bliskich kultur
Koreańczycy (chiń. Chaoxian4) na szerszą skalę zaczęli osiedlać się
w Mandżurii już około 1880 roku, gdy rząd qingowski otwarł dla nich granicę, by zrównoważyć wpływy rosyjskie – na tym przykładzie widać, jak
3

E. Rhoads, Manchus & Han: Ethnic Relations and Political Power in Late Qing and Early
Republican China, 1861−1928, Seattle 2000.
4
To wywodzące się od nazwy koreańskiej dynastii Choson określenie stosuje się obecnie
w języku chińskim do koreańskiej mniejszości w Chinach i do Koreańczyków z Korei
Północnej. Koreańczycy południowi to Han (Hanren), zapisywane innym znakiem chińskim
niż Chińczycy Han, stanowiący większość w ChRL.
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często mniejszości uwikłane były w szerszą politykę zagraniczną. W czasie japońskiej agresji na Mandżurię część Chińczyków postrzegała Koreańczyków jako „forpocztę inwazji”5. W rzeczywistości większość Koreańczyków z Mandżurii ucierpiała, ponieważ po ustanowieniu Mandżukuo
Japończycy wysiedlali ich (podobnie jak Chińczyków), by zrobić miejsce
dla japońskich kolonistów6. Większość Koreańczyków, pionierów zagospodarowywania Mandżurii, była ubogimi farmerami; jako tacy chętnie
wsparli komunistów. Udział w wojnie antyjapońskiej, potem w wojnie
domowej po stronie komunistów, i wreszcie ich zaangażowanie w wojnę
koreańską (osłonę flanki Chin) spowodowały, że rząd chiński uznał ich
za „modelową mniejszość” już w 1951 roku7.
Pozytywnie na ich ocenę wpływały także sukcesy w zagospodarowaniu
dotąd nieuprawianych terenów Mandżurii oraz zbliżony do Hanów styl
życia i cenione wartości, oparte głównie na konfucjanizmie. Koreańczycy
szczególnie znani byli ze swej konfucjańskiej postawy wobec edukacji: na
początku lat osiemdziesiątych byli najlepiej wykształconą ze wszystkich
grup w Chinach, o trzykrotnie mniejszym analfabetyzmie i trzykrotnie
wyższym odsetku ludzi po studiach, w porównaniu do średniej krajowej8.
Wszystko to sprawiło, że Koreańczycy i (całkowicie niemal zsinizowani)
Mandżurowie zostali, jako jedyne ze wszystkich mniejszości, uznani za
znajdujących się na tym samym poziomie rozwoju socjoekonomicznego
co większościowa grupa Han9.
Mimo swoich osiągnięć i stosunkowo częstego podejmowania karier
w strukturach rządowych czy wojsku pozostawali odrębną grupą, żyjącą
na północno-zachodnim pograniczu w kilku zwartych społecznościach
i mającą problemy ze zintegrowaniem się ze społeczeństwem chińskim
jako całością10.
Do lat osiemdziesiątych Koreańczycy odnosili umiarkowane sukcesy
ekonomiczne dzięki ścisłej współpracy w obrębie swej grupy, lecz gdy gospodarka Chin zaczęła się opierać na przemyśle i usługach, skoncentrowanych w miastach, Koreańczycy zaczęli przegrywać wyścig ekonomiczny11.
Na przemiany gospodarcze zareagowali podobnie jak Hanowie − wzmożoną emigracją do miast w poszukiwaniu pracy i zakładaniem własnych
5
F. Gao, ‘What It Means to Be a “Model Minority”: Voices of Ethnic Koreans in Northeast
China’, „Asian Ethnicity” 2008, no. 9, s. 55–67.
6
F. Dikötter, The Construction of Racial Identities in China and Japan Historical and
Contemporary Perspectives, Honolulu 1997, s. 159.
7
F. Gao, op. cit.
8
Si Joong Kim, The Economic Status and Role of Ethnic Koreans in China [w:] C.F. Bergsten,
In-bŏm Ch’oe (red.), Korean Diaspora in the World Economy, Washington, DC 2003, s. 101–127.
9
S. Harrell, Cultural Encounters on China’s Ethnic Frontiers, Seattle 1995, s. 26.
10
Si Joong Kim, op. cit.
11
F. Gao, op. cit.
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małych przedsiębiorstw. Dodatkowo ich sytuację poprawiło nawiązanie
w 1992 roku kontaktów między ChRL a Koreą Południową. Dla chińskich
Koreańczyków oznaczało to między innymi możliwość wyjazdów zarobkowych, z której wielu skorzystało. Z początkiem XXI wieku liczbę
chińskich Koreańczyków przebywających legalnie lub nie w Republice
Korei szacowano na 150−200 tysięcy. Większość pracowała nielegalnie,
podejmując prace, których lokalni Koreańczycy nie chcieli wykonywać.
Choć były to zajęcia brudne i niskopłatne, przynosiły kilkukrotnie wyższe dochody niż praca w ChRL12.
W czasie reform w Chinach Koreańczycy zaczęli się masowo przenosić do wielkich miast, zarówno prowincji północnych (Liaoning, Shenyang, Changchun), Pekinu i Tianjinu, lecz także do leżących dalej na
południe miast Shandongu. Migracje te były motywowane ekonomicznie – Koreańczycy znajdowali pracę w inwestujących w Chinach firmach
południowokoreańskich jako tłumacze, pośrednicy, regularni pracownicy, rzadziej partnerzy biznesowi. Drugim typem zatrudnienia był mały
i średni biznes, świadczący usługi na rzecz tych firm (restauracje, hotele,
kluby itp.). Trzecim – praca w firmach chińskich prowadzących interesy
z koreańskimi partnerami13.
We wszystkich tych przedsięwzięciach pełnili rolę pośredników, łączników między Chinami a Koreą; ich głównym atutem była dwujęzyczność. Dla Koreańczyków korzystna okazała się ich znajomość lokalnej
chińskiej sytuacji rynkowo-społeczno-politycznej14. Tę pozycję w przejściowej sferze między „Wielkimi Chinami” a „Wielką Koreą” Chaoxianowie zajęli bardzo szybko. Większość „Chińczyków” zatrudnionych przez
koreańskie firmy w początkowym okresie rozwoju stanowili właśnie
przedstawiciele tej mniejszości: 13 tysięcy w 1992 roku (roku normalizacji stosunków między krajami), rok później – już 20 tysięcy15. Trzeba
zaznaczyć, że rolę tę mogli pełnić w dużej mierze dzięki stosunkowo wysokiemu poziomowi wykształcenia, ułatwiającemu im odnalezienie się
w nowej sytuacji ekonomicznej, a w przypadku szybkich zmian – równie
szybkie przebranżowienie.
W miarę jednak rozwoju gospodarki i kontaktów koreańsko-chińskich
Chaoxianowie poczęli tracić swą rolę łącznika kulturowego. Koreańskie
firmy były czasem zawiedzione niedostateczną, w ich opinii, wydajnością
lokalnych pracowników koreańskiego pochodzenia oraz ich niską skutecznością w nawiązywaniu kontaktów z ważnymi partnerami po stronie
12

Si Joong Kim, op. cit.
Si Joong Kim, op. cit.
14
Ibidem.
15
W.A. Callahan, Contingent States: Greater China and Transnational Relations, Borderlines, vol. 22, Minneapolis 2004, s. 123.
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chińskiej, szczególnie w agencjach rządowych i wielkich przedsiębiorstwach państwowych. Chińscy Koreańczycy, znajdujący się na obrzeżu
społeczeństwa, nie mieli dostatecznie rozwiniętej siatki kontaktów. Także ich własne przedsiębiorstwa nie odnosiły wielkich sukcesów, pozostając na poziomie lokalnym16. Ponadto rozwój nauczania języków w obydwu krajach spowodował, że ich umiejętności przestały być unikalne.
Próba mocniejszego związania Chaoxianów z Koreą Południową nastąpiła przez zaoferowanie wszystkim zagranicznym Koreańczykom
(w tym chińskim) „trans-nacjonalnego obywatelstwa”, które dawałoby
im dostęp do wielu przywilejów, wynikających z obywatelstwa koreańskiego. Stanowcze protesty Pekinu doprowadziły do ograniczenia tego
projektu wyłącznie do byłych obywateli Republiki Korei, wykluczając
etnicznych Koreańczyków z Chin, Korei Północnej i Rosji. ChRL nie ma
zamiaru „oddawać” swoich obywateli komukolwiek. Nerwowość Chin
wzmagały też głosy koreańskich nacjonalistów, twierdzących, że leżąca
w granicach Chin Mandżuria jest kolebką narodu koreańskiego17. Chińscy Koreańczycy muszą sobie więc radzić z rosnącą falą nacjonalizmu
i w Korei, i w Chinach.

Granica kultur, nie krajów
Opisani Koreańczycy pasują do uznanych przez chińskie władze (a przez
to i przez badaczy) kryteriów wyróżniania minzu (narodowości). Kryteria te, przejęte z pracy Józefa Stalina, to wspólne terytorium, język, gospodarka i struktura psychiczna (kultura)18. Koreańczycy, zamieszkujący
pierwotnie zwarte terytorium, zwłaszcza w prefekturze Yanbian, mówiący po koreańsku, będący pionierami hodowli ryżu wśród ludów uprawiających inne zboża i posiadający swoje stroje, obrzędy i tym podobne
byli faktycznie „modelową mniejszością”, choć na określenie to zasłużyli
lojalnością wobec nowego państwa chińskiego, a nie dopasowaniem do
kryteriów etnograficznych.
Wiele innych chińskich mniejszości nie spełnia jednak jednego lub
więcej z wymienionych warunków. Szczególnym przypadkiem są Hui,
którzy nie spełniają… żadnych. Żyją rozproszeni po całych Chinach, od
północnego zachodu po Kanton i od Pekinu do Yunnanu. Mówią w lokalnych językach chińskich, w ogóle nie posiadając własnego języka; gospo16

Si Joong Kim, op. cit.
W.A. Callahan, op. cit., s. 123−124.
18
T.S. Mullaney, Coming to Terms with the Nation: Ethnic Classification in Modern China,
Berkeley 2011, s. 11.
17
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darują także w taki sam sposób jak ich chińscy sąsiedzi, z którymi są nadzwyczaj zintegrowani kulturowo. Jedynym czynnikiem odróżniającym
jest wyznanie: określa się ich czasem mianem „chińskich muzułmanów”,
ponieważ tradycyjnym ich wyznaniem był (lub jest) islam19.
Według chińskich antropologów Hui należą do najdłużej wyróżnianych w Chinach mniejszości20. Jednak utożsamienie Hui z czasów cesarstwa i teraźniejszej mniejszości Hui jest mocno problematyczne –
wcześniej hui oznaczał mniej więcej tyle, co „muzułmanin mieszkający
w Chinach”, a huijiao (dosł. „doktryna/religia hui”) oznaczała islam. Gdy
w początku XX wieku Sun Yat-sen zaproponował swój (wywodzący się
z qingowskich jeszcze teorii) projekt „Republiki Pięciu Narodów”, wymienił wśród nich Hanów, Tybetańczyków, Mongołów, Mandżurów i Hui
właśnie – przy czym równie poprawnie byłoby napisać „…i muzułmanów”,
ponieważ do kategorii „Hui” zaliczył on wszystkie muzułmańskie ludy
dawnego cesarstwa Qingów. Kategoria ta obejmowała zarówno zsinizowanych muzułmanów z Pekinu, jak i ludy Xinjiangu: Ujgurów, Yugurów,
Salarów itp., bardzo zróżnicowanych językowo i etnicznie21.
Proces klasyfikacji etnicznej (minzu shibie) przeprowadzony w ChRL
podzielił muzułmanów na dziesięć grup: dziewięć mówiących językami
turkijskimi i indoeuropejskimi na północnym zachodzie, i Huiów w Chinach wewnętrznych. Szczegółowe kryteria podziału były w większości
przypadków dyskusyjne, ale żadna z tych grup nie była tak niespójna
jak Hui, stanowiący połowę ze wszystkich muzułmanów w Chinach.
Obejmuje ona tak różne grupy jak: należący do sufijskich bractw Hui
z Ningxia; unikający wieprzowiny i czasem odwiedzający meczet Hui
z Pekinu; jedzący wieprzowinę ateistyczni Hui z południowo-wschodniego wybrzeża, którzy wciąż wspominają swoich (prawdopodobnie) islamskich przodków; a nawet grupy wyznających islam Tybetańczyków
i Mongołów, zaklasyfikowanych jako Hui z braku lepszego wyboru22.
Wszystkie te grupy, oprócz (mniej lub bardziej aktywnie) wyznawanej religii łączy oficjalna klasyfikacja państwowa jako mniejszości, z czym
związane są określone przywileje. Historycznie bardziej zsinizowane
grupy były też bardziej lojalne wobec państwa chińskiego niż odróżniający się gospodarczo i kulturowo i ciążący ku Azji Środkowej muzułmanie
z Xinjiangu. Hui są szczególnie krytyczni wobec ujgurskich ruchów se19
D.C. Gladney, The Making of a Muslim Minority in China: Dialogue and Contestation,
„Etudes Oriental” 1994, s. 113–142.
20
Hsiao-t’ung Fei, Toward a People’s Anthropology, China Studies Series, Beijing 1981.
21
D.C. Gladney, Clashed Civilizations? Muslim and Han Chinese Identities in the PRC
[w:] idem (red.), Making majorities: constituting the nation in Japan, Korea, China, Malaysia,
Fiji, Turkey, and the United States, East-West Center Series on Contemporary Issues in Asia and
the Pacific, Stanford 1998, s. 106–135.
22
Ibidem.

360

Na granicy kultur − mniejszości narodowe a stosunki międzynarodowe ChRL

paratystycznych23. Widoczne wśród nich ożywienie religijne, w tym pielgrzymki do Mekki i podejmowanie studiów islamskich za granicą, nie
zmieniło faktu, że Hui są, w większości, chińskimi patriotami24.
W przeszłości, gdy uważali się za prześladowanych, Hui potrafili zajadle walczyć z państwem chińskim25, a i w ostatnich latach zdarzały
się krwawe i gwałtowne konflikty między Hui a Hanami. Mimo to niektóre lokalne społeczności potrafiły wypracować metody porozumienia
i przez to Hui uważani są za bardziej godnych zaufania od muzułmanów
z Xinjiangu. Hui w wielu miejscach w Chinach odgrywali i odgrywają
rolę pośredników między dominującymi Hanami a „peryferyjnymi” obcymi: niezsinizowanymi muzułmanami z Azji Centralnej, Mongołami
czy Tybetańczykami26.
Tę rolę pośredników Hui odgrywają teraz na arenie międzynarodowej.
Islam jest jedną z pięciu oficjalnie uznanych religii, a muzułmanie stanowią 1−2% populacji27, co w przeliczeniu na liczby bezwzględne daje około 20 milionów ludzi, sytuując ChRL w gronie najludniejszych „państw
muzułmańskich”, a islamskie tradycje w Chinach sięgają 1300 lat wstecz.
Tradycja ta stała się (wraz z obecną, relatywnie tolerancyjną polityką religijną) ważnym elementem przetargowym w relacjach z bogatymi w ropę
i fundusze oraz przywiązującymi wielką wagę do religii państwami Bliskiego Wschodu.
Nie jest to rola nowa: gdy Chiang Kai-shek chciał w 1939 roku nawiązać
stosunki z krajami Bliskiego Wschodu, wysłał w roli emisariuszy do Turcji, Syrii i Egiptu dwóch ważnych Hui − Isę Yusufa Alptekina i Ma Fulianga. Ci sami wysłannicy pośredniczyli też między rządem w Chongqingu
a ujgurskim przywódcą Muhammadem Aminem Bughrą28. Współcześnie
Hui są pośrednikami między bliskowschodnimi inwestorami a Chinami,
przy czym jest to pośrednictwo dość interesujące.
W odróżnieniu od omawianych już Koreańczyków, Hui nie byli aż tak
dobrze wykształceni ani biegli w obydwu językach. Podtrzymywali natomiast pamięć o arabskich kupcach, od których część z nich być może
23
Idem, Islam in China: Accommodation or Separatism?, „The China Quarterly” 2003,
s. 451–467.
24
J.N. Lippman, White Hats, Oil Cakes, and Common Blood. The Hui in the Contemporary
Chinese State [w:] M. Rossabi (red.), Governing China’s Multiethnic Frontiers, Studies on
Ethnic Groups in China, Seattle 2004, s. 19–52.
25
B.A. Elleman, Modern Chinese Warfare, 1795−1989, London−New York 2001; Ho-dong
Kim, Holy War in China: The Muslim Rebellion and State in Chinese Central Asia, 1864−1877,
Stanford 2004.
26
J.N. Lippman, op. cit.
27
Chiny w CIA World Factbook, 2013, https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/ch.html#People (dostęp: 9.09.2013).
28
Hsiao-ting Lin, Modern China’s Ethnic Frontiers: a Journey to the West, Abingdon–New
York 2011.
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pochodziła, przybywających morzem i szlakiem jedwabnym; podtrzymywali – przynajmniej do pewnego stopnia – tradycje religijne i obyczajowe, i dzięki temu mogli zapewnić bufor kulturowy dla nowych przybyszy z krajów islamskich29. Wspomniałem o komforcie psychicznym,
jaki możliwość zjedzenia znajomych dań za nieduże pieniądze dawała na
przykład koreańskim biznesmenom, zwłaszcza reprezentującym małe
lub średnie przedsiębiorstwa, którzy nie mogli sobie pozwolić na najdroższe hotele i restauracje. O ileż proporcjonalnie większy jest komfort
psychiczny gości z Bliskiego Wschodu, kulturowo znacznie bardziej odległego od Chin, którzy mają świadomość, że nie naruszą zasad swojej
religii, ponieważ lokalne restauracje serwuje dania halal? Kraj tak pławiący się w wieprzowinie jak Chiny jest „szczególnie niebezpieczny” pod
względem kulinarnym dla prawowitych muzułmanów.
Co ciekawe, nie tylko Hui starali się wyjść naprzeciw potrzebom wyznających islam gości. Choć Chiny są krajem oficjalnie ateistycznym, to
chińskie władze bywają bardzo pragmatyczne. W 2004 roku w Yiwu, będącym centrum arabsko-chińskiego handlu, władze postanowiły wznieść
meczet, a następnie sprowadziły imama, wypłacając mu pensję sześciokrotnie przewyższającą średnią krajową. Budowa meczetu i obecność
wykształconego kaznodziei spowodowały szybki wzrost lokalnej społeczności praktykującej islam − ze stu osób do niemal tysiąca30.
Wzrost wymiany ekonomicznej spowodował rozwój szkolnictwa językowego. W początkowym okresie większość tłumaczy wywodziła się
z Hui, choć znali oni arabski klasyczny (fusha), a nie powszechne dialekty potoczne używane w krajach Bliskiego Wschodu. Klasyczny arabski
jest jednak językiem wysokiego prestiżu, bardzo cenionym przez Arabów
(innych muzułmanów, jako język Koranu), i choć w normalnej rozmowie
uchodzi za nazbyt formalny, jego użycie w kraju tak odległym geograficznie i kulturowo jak Chiny przydawało im atrakcyjności. Stąd decyzja
władz o dofinansowaniu szkół religijnych nauczających arabskiego była
w oczach Chińczyków równie racjonalna jak rozwój „cywilnego” szkolnictwa językowego i zachęcanie zarówno młodych Hui, jak i Hanów do
nauki arabskiego31. Inwestorzy bliskowschodni doceniają chińską dbałość o islamską kulturę i jej zabytki, która na kuwejckich biznesmenach
zrobiła takie wrażenie, że zainwestowali poważne sumy w xiameńskie
lotnisko i elektrownię wodną pod Fuzhou32.

29
B. Simpfendorfer, The New Silk Road: How a Rising Arab World Is Turning Away from the
West and Rediscovering China, Basingstoke–New York 2009, s. 14.
30
Ibidem, s. 15.
31
Ibidem, s. 145−147.
32
D.C. Gladney, op. cit., s. 112−113.
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Kłopotliwa granica
ChRL jest państwem oficjalnie ateistycznym i bardzo obawia się rozprzestrzeniania się fundamentalistycznych i radykalnych wersji islamu oraz
związanych z nim separatystycznych ruchów na zachodzie kraju. Władze
chińskie, nader niechętne obcym wpływom w sferze religijnej, godzą się
na remonty za bliskowschodnie pieniądze meczetów i same – jak wspomniano – dokładają się do budowy następnych, ale przede wszystkim na
terenie Chin wewnętrznych, wśród lojalnych wobec państwa chińskiego
Hui, bezpiecznie rozproszonych wśród hanowskiej większości.
Dużo ostrożniej władze podchodzą do północno-zachodnich mniejszości muzułmańskich, zamieszkujących Xinjiang, obszar, którego sama
nazwa („Nowe Pogranicze”) wskazuje na jego niedawną przynależność
do państwa chińskiego. Tamtejsze mniejszości są zdecydowanie odrębne
kulturowo, a nawet fizycznie od Chińczyków Han. Kazachowie, Tadżycy, Uzbecy i Kirgizi mają swoje suwerenne obecnie państwa, do których,
teoretycznie przynajmniej, mogą się odwoływać. Wcześniej posiadali autonomiczne, oficjalnie przynajmniej, republiki w ramach Związku
Radzieckiego, który zresztą, w okresie napięć chińsko-sowieckich, mienił się tych ludów przyjacielem33. W latach 1950−1962 nawet 100 tysięcy
przedstawicieli tych ludów zbiegło do ZSRR, w tym około 35−40 tysięcy
Ujgurów34.
Wspomniani Ujgurzy są najliczniejszym ludem w Azji Środkowej,
który nie posiada własnego państwa; Xinjiang to oficjalnie ich region autonomiczny. Panują wśród nich silne nastroje antychińskie i secesyjne.
W zbrojne działania zaangażowany jest minimalny odsetek Ujgurów, jednak ataki na chińskie posterunki zdarzają się regularnie. W 2008 roku,
gdy świat śledził tybetańskie protesty przeciw Olimpiadzie w Pekinie,
16 policjantów zginęło w zamachu w Xinjiangu35. Widoczny jest też
brak zaufania i silne napięcia między Hanami a Ujgurami, co przeja33
W tym miejscu warto zaznaczyć, że większą rolę w stosunkach chińsko-radzieckich
wzdłuż granicy Xinjiangu odgrywały wspomniane ludy turkijskie niż etniczni Rosjanie,
których niewielka grupa, mieszkająca głównie w dolinie rzeki Ili, jest także uznaną chińską
mniejszością (Eluosi zu). Działo się tak prawdopodobnie dlatego, że chińscy Rosjanie są
nazbyt nieliczni (ok. 15 tys.) i niezbyt ważni gospodarczo. Większość zamożnych i aktywnych
ekonomicznie Rosjan z takich enklaw jak np. Harbin wyjechała do Rosji lub na Zachód
z końcem lat czterdziestych XX wieku.
34
A. Kamalov, Uyghurs in the Central Asian Republics: Past and Present [w:] C. Mackerras,
M.E. Clarke (red.), China, Xinjiang and Central Asia: History, Transition and Crossborder
Interaction into the 21St Century, Routledge Contemporary China Series, 38, London−New York
2009, s. 115–132.
35
Chinese Border Assault Kills 16, BBC, 4.08.2008, section Asia-Pacific, http://news.bbc.
co.uk/2/hi/asia-pacific/7540138.stm (dostęp: 17.07.2013).
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wia się w okresowych falach zamieszek. Najgorszy od lat wybuch w lipcu 2009 roku kosztował życie – według oficjalnych danych – 197 osób,
a kolejnych 1721 zostało rannych; większość zabitych stanowili Chińczycy, ale aktywiści ujgurscy skarżyli się, że władze zaniżają liczbę zabitych
Ujgurów36. Do stycznia 2010 roku 26 osób zostało skazanych na śmierć
w związku z zamieszkami, a dziewięć następnych otrzymało wyroki dożywocia37. Znacząco wzmocniono siły bezpieczeństwa w regionie, a w samym Urumqi zainstalowano ponad 40 tysięcy kamer38. Reakcja rządu
chińskiego wpisuje się w schemat, który Elisabeth Van Wie Davis skomentowała, mówiąc, że opinie wygłaszane przez władze w Pekinie są
rozsądne, ale działania już nie39. Mimo zaangażowania wielkich sił sytuacja pozostaje niespokojna: w czwartą rocznicę wydarzeń z 2009 roku,
w kwietniu 2013 roku w Bachu zginęło 21 osób, w tym 15 policjantów
i urzędników40. Dwa miesiące później zamieszki w Luqkun koło Turfanu
spowodowały śmierć 35 osób: dwóch policjantów, 22 cywili i 11 napastników, zastrzelonych przez policję41. Pekin oskarżył o ataki separatystów
ujgurskich, sugerując, że co najmniej 100 z nich szkoliło się wśród rebeliantów syryjskich42.
Rząd centralny stawia na rozwój ekonomiczny, który ma złagodzić napięcia wynikające z nierówności ekonomicznych i ubóstwa. Jednak konkretne rozwiązania znacząco faworyzują obszary zajęte przez imigrantów hanowskich, którzy kontrolują większość przedsiębiorstw, w tym
wszystkie duże; niektóre z wdrażanych rozwiązań gospodarczych, takie
jak poszerzanie upraw bawełny, grożą naruszeniem delikatnej równowagi
ekologicznej w regionie43 (wykorzystanie szczupłych zasobów wodnych
36
E. Wong, J. Ansfield, Chinese President Visits Volatile Xinjiang, „The New York Times”,
26.08.2009, sekcja International-Asia Pacific, http://www.nytimes.com/2009/08/26/world/
asia/26china.html (dostęp: 17.07.2013).
37
Yu Le, L. Hornby, China Sentences Four More to Death for Urumqi Riot, Reuters, 26.01.2010,
http://uk.reuters.com/article/2010/01/26/uk-china-xinjiang-idUKTRE60P3HM20100126
(dostęp: 9.09.2013).
38
40,000 Cameras Keep Watch on China’s Urumqi, Google News, http://www.google.com/
hostednews/afp/article/ALeqM5ga3_wHMXBlX0nMPacpMjq8geGW8g (dostęp 17.07.2013).
39
E. Van Wie Davis, Uyghur Muslim Ethnic Separatism in Xinjiang, China, „Asian Aﬀairs:
An American Review” 2008, no. 35, s. 15–30.
40
China’s Xinjiang hit by deadly clashes, BBC News, 24.04.2013, http://www.bbc.co.uk/
news/world-asia-22276042 (dostęp: 9.09.2013).
41
Chi-yuk Choi, Death Toll from Xinjiang Attacks Rises to 35, „South China Morning
Post”, http://www.scmp.com/news/china/article/1270696/death-toll-xinjiang-attacks-rises-35
(dostęp: 9.9.2013).
42
Unveiled threats. Ethnic unrest in Xinjiang, „The Economist”, 6.06.2013, http://www.
economist.com/news/china/21580491-more-outbreaks-violence-show-governments-policiesare-not-working-unveiled-threats (dostęp: 9.09.2013).
43
D. Bachman, Making Xinjiang Safe for the Han? Contradictions and Ironies of Chinese
Governance in China’s Northwest [w:] M. Rossabi (red.), op. cit., s. 155–186.
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w regionie jest też w Xinjiangu transgraniczną kwestię sporną, zwłaszcza
w dolinie Ili).
Równocześnie rząd chiński prowadzi politykę siłowego rozprawiania
się z wszystkimi grupami, które uznaje za terrorystyczne i ekstremistyczne, a wylicza ich niemało: East Turkestan Islamic Movement (ETIM),
East Turkestan Liberation Organization (ETLO), Islamic Reformist Party
„Shock Brigade”, East Turkestan Islamic Party, East Turkestan Opposition Party, East Turkestan Islamic Party of Allah, Uyghur Liberation Organization (ULO), Islamic Holy Warriors i East Turkestan International
Committee44. W swojej analizie ujgurskiego separatyzmu James Millward
zaznacza, że wiele z tych grup jest słabo znanych i w ich analizie należy zachować dużą ostrożność, także w stosunku do oficjalnych statystyk
i raportów państw zaangażowanych45.
Problemy w Xinjiangu są w oczywisty sposób związane z niepokojami
w regionie. Niekończąca się wojna w Afganistanie, napływ muzułmańskich ekstremistów z wielu krajów i próby eksportu fundamentalistycznego i ekstremistycznego dżihadu destabilizują sytuację w Azji Środkowej. Co do Xinjiangu, to ten otwarty, słabo zaludniony teren utrudnia
kontrolę granic, przez które nomadyczni pasterze i karawany kupców
zawsze przechodziły swobodnie. Mimo zaangażowania wielkich sił i nowoczesnej technologii do strzeżenia granicy wzrost wymiany handlowej
z krajami Azji Centralnej ułatwił przepływ ludzi, a potencjalnie także
broni i innych materiałów wojskowych.
Pekin twierdzi, że ekstremiści ujgurscy szkolili się w obozach Al-Kaidy i że z około tysiąca przeszkolonych stu udało się przedostać z powrotem do Chin (pozostałych 300 poległo lub zostało schwytanych w walkach z Amerykanami, a 600 ukryło się w Pakistanie). Rząd pakistański
oświadczył, że nie pozwoli, by terytorium tego kraju stało się bazą wypadową dla grup działających przeciw Chinom i deportował do ChRL kilku
pojmanych przywódców ETIM46. Nawet biorąc pod uwagę niezmiernie
bliskie kontakty chińsko-pakistańskie, reakcja Islamabadu jest dość typowa dla krajów regionu: żaden z sąsiadów Chin nie jest zainteresowany
rozwojem grup ekstremistycznych i wszystkie starają się utrzymać nad
nimi ścisłą kontrolę.
W pewnym sensie Ujgurzy (choć nie tylko oni) są „wspólnym kłopotem”. Ideologicznie patrząc, sojusz muzułmańskich państw Azji Środkowej z ateistycznymi Chinami może się zdawać dziwny, ale łączy ich
44
E. Van Wie Davis, op. cit., s. 27. Uwaga: angielskie nazwy zachowano z uwagi na ich
częste użycie w literaturze przedmiotu.
45
J. Millward, Violent Separatism in Xinjiang: a Critical Assessment, Washington, DC 2004,
http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/PS006.pdf.
46
E. Van Wie Davis, op. cit.
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wspólny interes ekonomiczny: ChRL jest najbogatszym krajem w okolicy,
ale ma też największe potrzeby, zwłaszcza energetyczne, które Kazachstan i inni sąsiedzi bardzo chętnie będą zaspokajać, importując gaz i ropę
ze swoich gigantycznych złóż. W zamian oczekują nie tylko pieniędzy,
ale i inwestycji i wsparcia technologicznego, które Pekin, w miarę swych
możliwości, zapewnia. Wszystko to wymaga zapewnienia w regionie
spokoju (zwłaszcza że instalacje gazowe i naftowe są bardzo wrażliwe na
ataki).
Środkowoazjatyckie reżimy starają się zachować swoją władzę, podzielają niechęć Pekinu do zachodnich pomysłów typu „prawa człowieka” i same są celem ataków grup ekstremistycznych, które uważają
je za nadto świeckie. Powołanie w 2001 roku Szanghajskiej Organizacji
Współpracy, której naczelnym celem jest utrzymanie spokoju w regionie i koordynacja działań dotyczących bezpieczeństwa, było logicznym
wynikiem chińskiego zaangażowania w Azji Środkowej i zbieżnych interesów państw sąsiadujących. Żadna z postsowieckich republik nic nie zyska, szkodząc Chinom, i nie planuje też wykorzystać w takim celu mieszkających w Chinach pobratymców. Ze swojej strony chińscy Kazachowie
czy Kirgizi są raczej lojalni w stosunku do ChRL i nie zgłaszają pretensji
separatystycznych47.
Rozproszeni w Azji Środkowej Ujgurzy pozostają transgraniczną
mniejszością, wszędzie mocno kontrolowaną. W odróżnieniu od Huiów
nie pełnią roli bufora kulturowego – żyją otoczeni przez innych muzułmanów, więc przyjezdni z sąsiednich krajów lub Bliskiego Wschodu nie
są narażeni na szok kulturowy i mogą wybierać wśród lokalnych pomocników. Wielojęzyczność jest w Xinjiangu jeśli nie normą, to rzeczą dość
powszechną, a przybysze z Kirgistanu poszukają raczej lokalnego Kirgiza do roli tłumacza. Występujące wśród nich tendencje separatystyczne
i ekstremistyczne, nieważne jak bardzo uzasadnione lub wyolbrzymione
przez władze pekińskie, nie budzą sympatii, nawet wśród wrażliwych na
naruszenia praw człowieka ludzi z Zachodu. Stereotyp muzułmanina-terrorysty fatalnie wpływa na szanse Ujgurów na pozyskanie poparcia
dla ich działań.

Podsumowanie
Przedstawione trzy obrazki nie roszczą sobie prawa do pobieżnego nawet zarysowania całości problemu transgranicznej roli mniejszości
chińskich. Nie było mowy o Mongołach, których więcej żyje w Autono47
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micznym Regionie Mongolii Wewnętrznej niż w niepodległej Republice
Mongolii i o ich relacjach z państwem chińskim. Nie wspomniałem nawet o najbardziej znanej mniejszości w Chinach, będącej spornym elementem w stosunkach chińsko-indyjskich, czyli o Tybetańczykach i ich
rządzie na uchodźstwie. Dla dopełnienia obrazu należałoby choćby zaznaczyć niezwykle ważną rolę Chińczyków (Hanów) w krajach sąsiadujących, tworzących skupiska o długiej historii, jak w Wietnamie, lub też
powstałe niedawno, jak w Rosji.
Niniejszy przegląd miał za zadanie tylko uświadomienie, jak różnorodne role mogą pełnić ludy mniejszościowe, zarówno te mocno zintegrowane ze społeczeństwem większościowym, jak i te je kontestujące;
grupy lojalne wobec państwa lub kwestionujące jego praworządność.
Czasami granica może być wyłącznie kulturowa, niepolityczna, jak
w przypadku Hui, którzy mimo to odnaleźli się w roli grupy „wirtualnie transgranicznej” i pomagają przełamać szok kulturowy przybyszom
z Bliskiego Wschodu. Przykład Ujgurów wskazuje z kolei na to, jak grupy transgraniczne mogą przyczynić się do międzynarodowej współpracy
w sensie „negatywnym”, czyli współpracy skierowanej właśnie przeciw
tej grupie (należy pamiętać, że separatyzm ujgurski jest tylko jednym
z powodów kooperacji w ramach SCO; wykorzystanie ich jako przykładu
nie miało na celu obarczenie ich pełną odpowiedzialnością za niepokoje
w Azji Środkowej).
Reasumując, studia nad chińskimi grupami mniejszościowymi, fascynujące same w sobie, są też istotne dla zrozumienia szerszych procesów
zachodzących w Chinach i Azji. Choć stosunki międzynarodowe ChRL
zostały wyznaczone przede wszystkim przez gospodarkę, import surowców i kapitału, eksport produktów, a w ostatnich latach także inwestycji,
to grupy transgraniczne odgrywają w nich niewielką, ale istotną rolę modyfikującą.
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