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Wprowadzenie 

 

 

Przedmiot badań 

 

Przedmiotem rozprawy doktorskiej są chińskie sztuki walki rozpatrywane 

w kontekście ich wykorzystywania w dyplomacji kulturalnej Chin. Sztuki walki, określane 

najczęściej dwoma alternatywnymi terminami gongfu (kungfu) oraz wushu, stanowią 

doskonały przykład militarnych tradycji właściwych dla państw Azji Wschodniej. 

Są definiowane jako historyczna kategoria perfekcyjnych systemów walki wręcz i władania 

bronią, powiązanych z kodeksami etycznymi i elementami metafizyki1. Stanowią zarazem 

formę kultury fizycznej, która na bazie tradycji dawnych kultur wojowników prowadzi – 

poprzez długotrwały trening technik walki – do psychofizycznego doskonalenia 

i samorealizacji2. Termin gongfu ( 功夫) w języku chińskim dosłownie oznacza osiągnięcie 

wysokiego poziomu umiejętności w danej dziedzinie3. Z kolei wushu (武术) jest tłumaczone 

po prostu jako „sztuka walki” 4 . Tradycyjne chińskie sztuki walki, określane mianem 

„tradycyjnego wushu” (chuantong wushu, 传统武术) lub „ludowego wushu” (minjian 

wushu, 民 间武术), posiadają długą, udokumentowaną historię i silne zakorzenienie 

w tradycji chińskiej. Ogromny wpływ na ich rozwój wywarły tradycje starożytnych szkół 

filozoficznych i religijnych, tj. ru (konfucjanizm), taoizm oraz buddyzm, a także dawne 

kulty i obrzędy5. Specyficzny dla kultury Chin eklektyzm nadał rodzimym sztukom walki 

niepowtarzalny koloryt. Dzięki temu mogą dzisiaj uchodzić za ważny przekaźnik 

ukształtowanych na przestrzeni stuleci wartości kulturowych. Różnią się od innych 

rodzajów sportu, będąc ogólnoświatowym fenomenem zyskującym zainteresowanie 

nie tylko w środowisku zawodowych sportowców, ale również w gronie amatorów, 

                                                 
1 Lu Zhouxiang, Politics and Identity in Chinese Martial Arts, Routledge, New York 2018, s. 3.  
2 W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 20. 
3 T. Green, J.R. Svinth, Martial Arts of the World An Encyclopedia of History and Innovation, ABC-CLIO Santa 

Barbara – California, Denver – Colorado, Oxford- England 2010, s. 98. 
4 Cf., P. Lorge, Chinese Martial Arts: From Antiquity to the Twenty-First Century, Cambridge University Press, 

New York 2011, s. 10; D.A. Ross, Chinese Martial Arts. A Historical Outline, CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2017, s. 7; E. Baka, Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych 

sztukach walki, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2008, s. 82. 
5 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, Wydawnictwo Glob, Szczecin 1989, s. 

156. 
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pasjonatów kultury i historii. Coraz częściej sztuki walki stają się także przedmiotem 

refleksji naukowej. 

Odmienne tradycyjne style stworzyły podwaliny pod tę formę wushu, z jaką dzisiaj 

mamy do czynienia – „współczesnym” (xiandai wushu 现代武术) oraz „sportowym” 

(jingsai wushu 竞 赛武术). W XX wieku dokonała się transformacja, usportowienie 

i wytworzenie instytucjonalnych ram dla tej formy aktywności fizycznej, zarówno 

w Chinach jak i na świecie. Równolegle pojawiły się pierwsze pomysły promowania 

jej w kraju i za granicą. W latach 80. XX wieku wyodrębniona dyscyplina wushu stała 

się ujednoliconym systemem konkurencji o określonych składowych z opracowanym 

programem współzawodnictwa. Ożywiona działalność podmiotów krajowych 

i międzynarodowych, wspieranych przez władze w Pekinie, doprowadziła do popularyzacji 

chińskich sztuk walki zarówno w formie wushu sportowego, jak i tradycyjnego na całym 

świecie. Głównym celem zabiegów wspomnianych organizacji stało się wprowadzenie 

wushu do programu Igrzysk Olimpijskich, na wzór innych azjatyckich dyscyplin sztuk 

walki6, tj. japońskich judo i karate oraz koreańskiego taekwondo. Władze w Pekinie zaczęły 

instrumentalnie traktować chińskie sztuki walki jako unikalną formę kultury fizycznej 

wyrosłą na bazie rodzimej tradycji, która z powodzeniem może być adaptowana w szerszej 

globalnej skali. Władze Chin traktują je również jako istotne narzędzie, możliwe z jednej 

strony do wykorzystywania w procesie integracji społeczeństwa i kształtowania tożsamości 

narodowej oraz z drugiej do praktycznego wzmacniania kondycji fizycznej obywateli7.  

 

Cel i założenia pracy 

 

Głównym celem rozprawy doktorskiej jest przedstawienie sposobów w jaki 

Chiny wykorzystują sztuki walki jako narzędzie w dyplomacji kulturalnej. Analizie 

poddano aktywność władz centralnych w Pekinie, jak również działalność instytucji 

publicznych zaangażowanych w promocję sztuk walki w kraju i za granicą. Realizacja tego 

celu została powiązana z próbą umiejscowienia działań dotyczących  promocji sztuk walki 

w szerszym ujęciu celów dyplomacji kulturalnej Chin.  

W pracy przyjęto następujące pytania badawcze: Jakie są główne cele, narzędzia 

                                                 
6 Hai Ren, Embracing Wushu, [w:] Owning the Olympics: Narratives of the New China, red. M. Price, D. 

Dayan, The University of Michigan Press, The University of Michigan Library, 2008, s. 309-310.  
7  B. Houlihan, Sport, Policy and Politcs. A Comparative Analysis, London 1997, s. 62; P. Lorge, Chinese 

Martial Arts: From Antiquity to the Twenty-First Century, Cambridge University Press, New York 2011, s. 235.  
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i środki dyplomacji publicznej i kulturalnej Chin? Jakie miejsce zajmują chińskie sztuki 

walki w promocji kultury Chin na zewnątrz? Jakie tradycyjne wartości kultywują 

i upowszechniają chińskie sztuki walki? W jaki sposób procesy ustanawiania ram 

instytucjonalnych, transformacja oraz sportyfikacja, które miały miejsce w XX wieku, 

wpłynęły na chińskie sztuki walki w XXI wieku? W jakim zakresie klasyfikacja 

tradycyjnych stylów wpłynęła na zdefiniowanie współcześnie obowiązujących zasad 

i regulaminów konkurencji sportowych wushu? Jaka jest strategia promocji chińskich sztuk 

walki, wspieranych przez władze w Pekinie, podmiotów krajowych i międzynarodowych?  

Tak sformułowane pytania badawcze pozwoliły postawić trzy hipotezy. 

Po pierwsze, Chiny w realizacji dyplomacji kulturalnej instrumentalnie wykorzystują 

unikalne osiągnięcia cywilizacyjne w celu poprawy własnego wizerunku oraz 

zwiększania atrakcyjności na świecie. W tym aspekcie sztuki walki jako immanentna część 

rodzimej kultury są traktowane jako środek służący zabezpieczeniu narodowych interesów 

kulturowych, a także „most komunikacyjny” w kontaktach z innymi państwami.  

Po drugie, chińskie podmioty zajmujące się promocją wushu w kraju 

i na świecie od początku starały się łączyć chińskie sztuki walki z głęboko 

zakorzenionymi w kulturze chińskiej tradycyjnymi wartościami. Władze w Pekinie 

starają się eksponować ten element w realizacji dyplomacji kulturalnej, dążąc do włączenia 

wushu jako odrębnej dyscypliny do programu Igrzysk Olimpijskich. 

Po trzecie, klasyfikacja tradycyjnych stylów wpłynęła na zdefiniowanie 

współcześnie obowiązujących zasad i regulaminów konkurencji sportowych wushu. 

Identyfikacja z macierzystymi stylami wushu tradycyjnego jest ukierunkowana 

na zachowanie ich tożsamości, mimo presji dostosowania się do wymogów rywalizacji 

sportowej. Konkurencje wushu sportowego stanowiące z kolei ujednolicony system 

wybranych kategorii o określonych składowych wyrosły z tradycyjnych rodzimych stylów. 

Rozwój wushu sportowego (chińskie sztuki walki jako dyscyplina sportowa) odzwierciedla 

dzisiaj tendencję władz w Pekinie do poszukiwania nowych sposobów promowania 

narodowej formy aktywności fizycznej możliwej do adaptacji nie tylko w lokalnej, 

ale również globalnej skali.  

Analizując różnorodne ujęcia teoretyczne oraz liczne definicje pojęć dyplomacji 

publicznej, skupiając się na wybranej jej konkretyzacji, tj. dyplomacji kulturalnej, w pracy 

przyjęto trzy perspektywy badawcze. Pierwsza poddaje analizie cele podejmowanych 

działań dyplomatycznych. W tym kontekście dyplomację kulturalną traktuje się jako filar 

polityki zagranicznej, stanowiący narzędzie do realizacji celów polityki państwa. Takie 
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ujęcie bazuje na formule zaproponowanej przez Richarda T. Arndta, gdzie dyplomacja 

kulturalna to wyraz działań politycznych prowadzonych przez podmioty rządowe 

występujące „w imieniu” państw, których celem jest urzeczywistnienie interesów 

narodowych w stosunkach międzynarodowych 8 . Odwołuje się zarazem do ujęcia 

zaprezentowanego przez Gyorgya Szondi, który cel dyplomacji kulturalnej utożsamia 

z gwarancją zrozumienia się i współpracy między społeczeństwami, podejmowanych 

dla osiągnięcia wzajemnych korzyści. Główną ideą tych działań jest zapoznanie 

zagranicznych odbiorców z krajem, jego mieszkańcami, kulturą, językiem, w połączeniu 

z budową pozytywnego wizerunku poprzez kulturę9.  

Druga perspektywa odnosi się do dyplomacji kulturalnej i podkreśla rolę kultury 

w osiąganiu celów politycznych. W tym przypadku dyplomacja kulturalna sprzyja promocji 

dorobku i atrakcyjności rodzimej kultury. Takie ujęcie nawiązuje do założenia Miltona 

Cummingsa, który traktował dyplomację kulturalną jako „wymianę na poziomie idei, 

informacji, sztuki i innych aspektów kultury między krajami i ich narodami mającą na celu 

pogłębianie wzajemnego zrozumienia”10 . Dyplomacja kulturalna jest działalnością ściśle 

związaną z kulturą, która inspiruje i przyciąga ludzi z całego świata pomimo istnienia granic 

i różnic politycznych. Budowa porozumień pomiędzy narodami z wykorzystaniem przez 

państwa działań promocyjnych  w oparciu o kulturę, tj. idee, historię, sztukę, system wartości 

i tradycję, stanowi jeden z głównych celów dyplomacji kulturalnej. W publikacjach 

autorstwa chińskojęzycznych badaczy dyplomacja kulturalna jest rozumiana jako środek 

służący maksymalizacji uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie 

kulturalnym, zabezpieczeniu narodowych interesów kulturowych Chin, a także pełni funkcję 

„mostu komunikacyjnego” z innymi państwami 11 . Wzmacnia „status międzynarodowy” 

danego państwa oraz jego „międzynarodowe wpływy”, a także przyczynia się do rozwoju 

„kulturalnej różnorodności” w kontekście globalnym. Wielu badaczy, m.in. Wang Hongxu 

i Ji Lili, twierdzi, że publiczna dyplomacja jest przede wszystkim jedną z form dyplomacji 

kulturalnych. Sama koncepcja chińskiej dyplomacji publicznej ma silne zakorzenienie 

                                                 
8  R.T. Arndt, The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century, Potomac 

Books, Washington DC 2005, s.18.  
9 G. Szondi, Filary zarządzania reputacją: dyplomacja publiczna w Europie Wschodniej z perspektywy public 

relations, [w:] Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 

2008, s. 75. 
10 M.C. Cummings, Jr., Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey, Center for Arts and 

Culture, Washington DC 2003, s. 1. 
11 Pang Weihua (庞卫华), Jianshu Zhongguo wenhua waijiao de jiben wenti (简述中国文化外交的基本问题

), „Fazhi yu shehui” (法制与社会), No. 16, 2012, s. 224-225.  
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w kulturze, która określa jej fundamentalny cel, polegający na redukowaniu czy nawet 

eliminowaniu wrogiego nastawienia opinii publicznej za granicą oraz zyskaniu sympatii 

względem chińskiego rządu i narodu12. Takie rozumienie dyplomacji kulturalnej świadczy 

o instrumentalnym wykorzystywaniu przez władze w Pekinie unikalnych osiągnięć 

cywilizacyjnych w strategiach promocji państwa na zewnątrz.  

Trzecia perspektywa rozważań dotyczących dyplomacji kulturalnej ma charakter 

uzupełniający i odnosi się do dyplomacji sportowej, z uwagi na fakt, że chińskie sztuki walki 

są traktowane dwojako: nie tylko jako nośnik wielowiekowej tradycji chińskiej, lecz również 

jako dyscyplina sportowa, czy szerzej – narodowa forma aktywności fizycznej. Sportowy 

wymiar jest rozpowszechniany poprzez działalność podmiotów promujących chińskie sztuki 

walki na skalę globalną. W analizie tej części odwołano się do Jacquie L’Etanga, która 

podkreśla, że sport wykorzystywany jest przez rządy w dyplomacji publicznej, 

aby zasygnalizować chęć zacieśnienia relacji13, a także do Barukha Hazana, który uważa, 

że promocja dyscypliny sportowej oraz odnoszone w niej sukcesy wykorzystywane są przez 

szereg państw do budowania własnego prestiżu14. 

 

Metody i techniki badawcze 

 

Rozprawa doktorska została osadzona w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, 

niemniej wiele elementów ma charakter interdyscyplinarny, będąc nawiązaniem 

do rozwiązań właściwych dla takich dyscyplin jak historia, nauki o kulturze fizycznej oraz 

nauki o polityce i administracji.  

Jedną z metod badawczych wykorzystanych w rozprawie była analiza treści. 

Bazowała na badaniu komunikatów tekstowych, zarówno pisanych (tj. dokumenty 

statutowe, regulaminy, komunikaty głównych organizacji międzynarodowych promujących 

chińskie sztuki walki), jak i przekazów ustnych (rozpowszechnionych główne przez media 

elektroniczne). Badania koncentrowały się głównie na analizie dokumentów takich 

organizacji jak: International Wushu Federation (IWuF), Chinese Wushu Association 

(CWA), Wushu Federation of Asia (WFA), European Wushu and Kungfu Federation 

(EWuF), European Wushu Federation (EUWUF), World Kuo Shu Federation (TWKSF), 

                                                 
12 Wang Hongxu (王红续), Ji Lilun (汲立立 ), Lun Zhongguo tese gonggong waijiao jiqi lilun de wenhua 

neihan (论 中 国 特 色 公 共 外 交 及 其 理 论 的 文 化 内 涵), Xin yuanjian (新 远 见), 

http://www.spda.org.cn/content/2012-11/29/content_5711829.htm dostęp: 20 stycznia 2022. 
13 J. L’Etang, Sports Public Relations, Sage, Los Angeles 2013, s. 81. 
14 B. Hazan, Soviet Propaganda. A case study of the Middle East conflict, Routledge, Jerusalem 1976, s. 127. 
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International Chinese Kuoshu Federation (ICKF). O wyborze wspomnianych organizacji 

decydował ich ogólnoświatowy zasięg oddziaływania, ich rozpoznawalność, dorobek oraz 

doświadczenie.  

Analiza historyczno-porównawcza pozwoliła z kolei na przedstawienie w ujęciu 

przyczynowo-skutkowym zmian, jakie nastąpiły w rozwoju chińskich sztuk walki w XX 

i XXI wieku  na podstawie przeprowadzonych kwerend bibliotecznych. Koncentrowano 

się na procesie ustanawiania ram instytucjonalnych, transformacji sztuk walki, ich rozwoju 

w wymiarze lokalnym i międzynarodowym oraz podejmowanych zmieniających się strategii 

działań związanych z ich promocją w kraju i za granicą.  

Istotny wkład w rozprawę wniosły przeprowadzone przez autorkę pracy wywiady 

eksperckie z przedstawicielami różnych stylów. W tym gronie należy wymienić Shi Yanti 

( 释延提) należącego do 34. generacji walczących mnichów z klasztoru Shaolin i zarazem 

bezpośredniego ucznia opata Shi Yongxina (释永信). Ponadto wywiad przeprowadzono 

z  obecnym spadkobiercą tradycyjnego stylu Choy Lee Fut (Cailifoquan) – Chen Yong Fa 

( 陳 永發), liderem organizacji International Chan Family Choy Lee Fut Wing Sing Tong 

i Shaolin Lohan Therapeutic Qigong Centre. Wśród polskich ekspertów znaleźli się: Dariusz 

Piwowarski – prezes Polskiego Związku Wushu, wieloletni działacz, a także praktyk 

chińskich sztuk walki specjalizujący się w sanda/sanshou, oraz Stanisław Ścieszka – Shi Yan 

Long (释延龙), należącego do 34. generacji mnichów walczących klasztoru Shaolin 

(obecnie najstarsze żyjące pokolenie), ucznia mistrza Shi Su Gana.  

Stosowano również obserwację uczestniczącą polegającą na bezpośrednim wejściu 

w środowisko sztuk walki. Autorka jest wieloletnim praktykiem chińskich sztuk walki 

w systemie Choy Lee Fut, członkiem społeczności praktyków danego systemu i zawodników 

wushu sportowego. Uczestniczyła w licznych przedsięwzięciach promocyjnych (m.in. 

w zawodach międzynarodowych i krajowych) organizowanych przez International Wushu 

Federation, Chinese Wushu Association, European Wushu and Kungfu Federation, World 

Kuo Shu Federation oraz Polski Związek Wushu. Jako członek kadry narodowej Polskiego 

Związku Wushu reprezentowała Polskę na zawodach międzynarodowych najwyższej rangi 

zarówno w wushu tradycyjnym, jak i sportowym. To umożliwiło przeprowadzenie 

obserwacji uczestniczących podczas prestiżowych imprez sportowych w czasie 

IX Mistrzostw Świata Wushu 2007 w Pekinie (Chiny); X Mistrzostw Świata Wushu 2009 

w Toronto (Kanada), III Mistrzostw Świata Wushu Tradycyjnego 2008 w Wudangshan, 

Shiyan (Chiny); V Mistrzostw Świata Wushu Tradycyjnego 2012 w Huangshan (Chiny); 
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VI Mistrzostw Świata Wushu Tradycyjnego 2014 w Jiuhuashan, Chizhou (Chiny); 

III Mistrzostw Europy Wushu Tradycyjnego 2015 w Starej Zagorze (Bułgaria), 1st European 

„Cailifo and Hongjia Cup” Championships 2015 w Krakowie (Polska); 3rd World Kuo Shu 

Championship Tournament 2009 w Neu Ulm (Niemcy) oraz 11th World Chinese Kuoshu 

Championship 2009 na Tajwanie. Uczestnictwo w wyżej wymienionych wydarzeniach 

pozwoliło szczegółowo poznać obowiązujące regulaminy zawodów, ale również 

i ich zastosowanie w praktyce. Obserwacje uczestniczące miały miejsce także podczas 

seminariów międzynarodowych, tj. International Training Stage on Shaolin Kung Fu and 

Qigong przeprowadzonych przez mistrza Shi Yanti, Bielsko-Biała, Polska 2019; Chen 

Family Choy Lee Fut International College Phase 2 Course - Wing Sing Tong 8th Session 

Seminar Course – Xin Hui, Chiny 2015; Kung Fu & Luohan Qigong Training Course - Wing 

Sing Tong 11th Session Seminar Course, Sydney, Australia 2016. Obserwacje zostały 

udokumentowane za pomocą bogatego materiału zdjęciowego i audiowizualnego. 

W związku z tym, że autorka pracy występuje w roli praktyka stylu tradycyjnego, 

należy uzupełnić metodę badawczą w zakresie sztuk walki o metodę „studiów budō” 

określoną przez Wojciecha J. Cynarskiego. Jest ona specyficzna, ponieważ polega 

na zaawansowanej praktyce systemu budō (w szerokim rozumieniu tego pojęcia), 

obserwacji, opisie i analizie rzeczywistości międzynarodowego fenomenu społeczno-

kulturowego martial arts. Łączy ona praktykę stylu ze zdobywaniem wiedzy teoretycznej, 

zwłaszcza poznawaniem tradycji kulturowej 15 . Należy też uwzględnić 

w niej tzw. „współczynnik humanistyczny”, który nakazuje badanie i opisywanie 

rzeczywistości społecznej i kulturowej w sposób, w jaki jawi się ona w świadomości 

doświadczających ją podmiotów ludzkich16. Metoda ta wydaje się skutecznym najbardziej 

adekwatnym sposobem poznania duchowych wymiarów sztuk walki wobec zawodnych 

w tym przypadku tradycyjnych metod opisowych17. Doświadczenie zebrane podczas wielu 

lat praktyki oraz uczestnictwa w zawodach sportowych pozwoliło na uzyskanie unikalnej 

perspektywy, która w szczególny sposób umożliwiła wgląd w procesy związane 

z rywalizacją sportową. Jako że autorka jest członkiem tej społeczności oraz aktywnym 

uczestnikiem wydarzeń sportowych, możliwe stało się pozyskanie wiedzy, zidentyfikowanie 

zachodzących w tej przestrzeni relacji oraz zrozumienie procesów kreowanych 

                                                 
15 W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 23.  
16 E. Mokrzycki, Założenia socjologii humanistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, 

s. 24-30.  
17 W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki, op.cit., s. 24. 
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przez poddane badaniu organizacje międzynarodowe. Metodę studium przypadku (case 

study) zastosowano w odniesieniu do chińskich sztuk walki traktowanych jako narzędzie 

dyplomacji kulturalnej Chin.  

 

Struktura pracy 

 

Rozprawa doktorska została podzielona na pięć rozdziałów. W pierwszym podjęto 

teoretyczne rozważania związane z dyplomacją publiczną i kulturalną, traktowanymi 

jako ważne instrumenty w polityce zagranicznej państw. W tym miejscu dokonano 

rozróżnienia definicyjnego pomiędzy dyplomacją tradycyjną z jednej strony a dyplomacją 

publiczną i kulturalną z drugiej. W rozważaniach uwzględniono również subkategorię 

dyplomacji sportowej obrazującej złożone relacje sportu i polityki i sposoby 

wykorzystywania sportu jako użytecznego narzędzia w polityce zagranicznej państw. 

W drugim rozdziale analizie poddano główne założenia dyplomacji publicznej 

i kulturalnej Chin. Zidentyfikowano cele, narzędzia i środki dyplomacji publicznej 

i kulturalnej Chin, ściśle powiązane z lokalną specyfikę kulturową. W tym kontekście 

w szerokim stopniu odwołano się do interpretacji dokonanej przez autorów chińskich, 

wyjaśniających odmienny w stosunku do Zachodu sposób rozumienia poszczególnych 

terminów i zjawisk. W rozdziale tym wiele miejsca poświęcono przedstawieniu roli 

i znaczenia kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za realizację dyplomacji kulturalnej 

Chin. 

W trzecim rozdziale dokonano wykładni na temat chińskich sztuk walki 

wyodrębnionych z szerokiej kategorii dalekowschodnich sztuk walki. Dokonano 

szczegółowej klasyfikacji stylów tradycyjnych, która następnie posłużyła do wyjaśnienia 

współcześnie funkcjonujących kategorii sportowych stosowanych w regulaminach zawodów 

sportowych organizowanych pod egidą międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń 

sportowych.  

W czwartym rozdziale podkreślono sprzężenie chińskich sztuk walki z tradycją 

i kulturą Państwa Środka. W tym celu ukazano silnie zakorzenioną w poszczególnych 

stylach wushu/ gongfu obecność rozwiązań zaproponowanych przez starożytne szkoły 

filozoficzne. Starając się dowieść, że są one ważnym nośnikiem wartości kulturowych, 

zidentyfikowano klucz kategorii badawczych wyszczególnionych na podstawie 

obserwowanych trendów promocji chińskiej kultury za granicą w ramach podejmowanych 

działań dyplomatycznych. Celem tego zabiegu było określnie, w jaki sposób wybrane 
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tradycyjne wartości są kultywowane w chińskich sztukach walki.  

W ostatnim rozdziale przedstawiono strategie promocji chińskich sztuk walki poza 

granicami Chin. Podkreślono, że władze w Pekinie traktują je jako instrument promocji 

rodzimych wartości kulturowych oraz unikalnej narodowej formy aktywności fizycznej 

przeobrażonej w dyscyplinę sportową. Akcentowano przy tej okazji działalność czołowych 

organizacji krajowych i międzynarodowych odpowiedzialnych za popularyzację 

w płaszczyźnie kulturowej i sportowej wushu/ gongfu. 

 

Przegląd literatury 

 

Tematyka dotycząca rozwoju chińskich sztuk walki była do tej pory podejmowana 

w licznych monografiach i artykułach naukowych. W tym zestawieniu wyróżniają się prace 

Chinese Martial Arts. From Antiquity to the twenty-first Century18 autorstwa Petera Lorge’a 

oraz A History of Chinese Martial Arts 19  Fuhua Huanga i Fan Honga, jako te, które 

przekrojowo traktują o historii praktyk sztuk walki wushu/gongfu, poczynając 

od ich pierwotnych form. Charakter zmian, jakie nastąpiły w rozwoju chińskich sztuk walki 

w XX i XXI wieku, dobrze ukazuje monografia Lu Zhouxianga Politics and Identity 

in Chinese Martial Arts 20 . Kompleksowe analizy dotyczące sztuk walki pochodzące 

z klasztoru Shaolin oddają takie publikacje jak The Shaolin Monastery: History, Religion 

and the Chinese Martial Arts21 Meira Shahara oraz A History of Shaolin: Buddhism, Kung Fu 

and Identity22 Lu Zhouxianga. Style wewnętrzne chińskich sztuk walki zostały szczegółowo 

zaprezentowane zaś w monografii Sal Canzonieri The Hidden History of the Chinese Internal 

Martial Arts. Exploring the Mysterious Connections Between Long Fist Boxing 

and the Origins and Roots of Bagua Zhang, Taiji Quan, Xingyi Quan and more23. Publikacja 

ta wyróżnia się na tle pozostałych, gdyż analizowała nie tylko różnice, ale również 

podobieństwa pomiędzy systemami.  

                                                 
18 P. Lorge, Chinese Martial Arts. From Antiquity to the twenty-first Century, Cambridge University Press, New 

York 2012. 
19 Fuhua Huang, Fan Hong, A History of Chinese Martial Arts, Routledge, London – New York 2019.  
20 Lu Zhouxiang, Politics and Identity in Chinese Martial Arts, Routledge, New York 2018.  
21 M. Shahar, The Shaolin Monastery: History, Religion and the Chinese Martial Arts, University of Hawaii 

Press, Honolulu 2008.  
22 Lu Zhouxiang, A History of Shaolin: Buddhism, Kung Fu and Identity, Routledge Studies in Cultural History, 

New York 2019.  
23  S. Canzonieri, The Hidden History of the Chinese Internal Martial Arts. Exploring the Mysterious 

Connections Between Long Fist Boxing and the Origins and Roots of Bagua Zhang, Taiji Quan, Xingyi Quan 

and more, BGT ENT, New York 2013.  
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Badania nad chińskimi sztukami walki w Polsce były do tej pory prowadzone 

w bardzo ograniczonym zakresie, mimo stosunkowo dużej popularności oraz ożywionych 

dyskusji toczących się w środowisku teoretyków i praktyków – zarówno w Chinach, 

jak i na Zachodzie –  na temat ich prawdziwej natury, historii, a także związków z filozofią 

i religią. Uwagę zwraca grono polskich badaczy zajmujących się dalekowschodnimi 

sztukami walki, szczególnie że wielu z nich posiadało nie tylko teoretyczne przygotowanie 

do prowadzenia takowych badań, ale miało bogate doświadczenia w praktykowaniu danych 

stylów walki. Badania Wojciecha J. Cynarskiego nad dalekowschodnimi sztukami walki 

w Polsce należy traktować jako pionierskie. Zwłaszcza opracowana przez niego 

„humanistyczna teoria sztuk walki”, oparta głównie na wiedzy i doświadczeniu praktycznym 

w zakresie budō, odwołuje się do paradygmatu podejścia systemowego i humanistycznego. 

Prezentują to takie prace jak Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie 

europejskiej 24  oraz Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki 

przez osoby ćwiczące 25 . W podejściu Cynarskiego antropologia sztuk walki jest ogólną 

filozofią „wojownika drogi”, człowieka budō. W Antropologii sztuk walki wyjaśniał różne, 

nie tylko azjatyckie odmiany sztuk walki, traktując je jako systemy służące mentalnemu 

i fizycznemu doskonaleniu istoty ludzkiej. Takie ujęcie stało się podstawą analizy dokonanej 

w przedstawionej rozprawie doktorskiej. Inspiracji w kontekście badania związków sportu 

i polityki dostarczyła lektura rozdziału Droga sztuk walk a polityka i upolitycznienie 

w książce Cynarskiego Sztuki walki i sporty walki w kierunku ogólnej teorii 26 . Jedna 

z jego nowszych publikacji Turystyka sztuk walki w perspektywie społeczno-kulturowej27 

stanowi wartościowe opracowanie syntetyzujące stan wiedzy oraz wyjaśniające kulturowy 

fenomen turystyki sztuk walki na podstawie własnych doświadczeń. W gronie uznanych 

badaczy dalekowschodnich sztuk walki szczególne miejsce zajmuje Stanisław Tokarski, 

który umiejscawiał budō oraz inne sztuki walki Dalekiego Wschodu w kontekście 

filozoficzno-kulturowym. W odniesieniu do tematyki rozprawy szczególnie wartościowa 

okazała się książka Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu28 prezentująca 

cały wachlarz azjatyckich odmian, takich jak judo, karate, aikido, kendo, kyudo, sumo, 

                                                 
24 W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004. 
25  W.J. Cynarski, Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby ćwiczące, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.  
26  W.J. Cynarski, Sztuki walki i sporty walki w kierunku ogólnej teorii, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 

Gdańsk 2019.  
27  W.J. Cynarski, Turystyka sztuk walki, perspektywa społeczno-kulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Rzeszów 2020.  
28 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, Wydawnictwo Glob, Szczecin 1989. 
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taekwondo. Uwagę zwraca głównie rozdział dotyczący chińskich sztuk walki kungfu, 

w którym podjęto próbę stworzenia szerszej perspektywy dla praktykujących w formie 

swego rodzaju drogowskazów pozwalających spoglądać na sztuki walki 

jako wielowarstwowy i złożony fenomen. W innej publikacji przygotowanej wespół 

z Waldemarem Sikorskim Budo. Japońskie sztuki walki29 zobrazowano współczesne budō 

jako zbiór niejednorodnych systemów walki, nawiązujących do samurajskiej filozofii życia. 

Warto nadmienić, że badania Stanisława Tokarskiego znacznie wykraczają 

poza problematykę dalekowschodnich sztuk walki, uwzględniając przede wszystkich 

zagadnienia dialogu międzycywilizacyjnego, migracji, kontrkultur Orientu i tradycyjnych 

pozaeuropejskich systemów filozoficznych. Wśród polskich badaczy chińskich stylów sztuk 

walki wyróżnia się kolejny praktyk i badacz - Edmund Baka, specjalizujący się w Taijiquan 

i Baguazhang. Jego publikacja Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich 

wewnętrznych sztukach walki 30  z niezwykłą precyzją i wrażliwością terminologiczną 

traktuje o istocie stylów neijiaquan. Pośród pozostałych polskich opracowań dokonujących 

klasyfikacji chińskich sztuk walki wymienić należy monografie Janusza Szymankiewicza 

Kung Fu31 oraz we współpracy z Jaromirem Śniegowskim Kung fu, wu shu: chińska sztuka 

walki32.  

W analizie dotyczącej badań nad dyplomacją publiczną i kulturalną w Chinach 

wykorzystano opracowania zarówno autorów zachodnich, jak i chińskich. Wśród pierwszej 

grupy badaczy warto zwrócić uwagę na publikacje autorstwa Ingrid d’Hooghe China’s 

Public Diplomacy33 oraz The Rise of China Public Diplomacy34, które nie tylko wyjaśniają 

tytułowe zagadnienie, ale również odwołują się do szerokiego instrumentarium środków 

wykorzystywanych przez Chiny w realizacji celów polityki zagranicznej. W podobnej 

tonacji zjawisko to przedstawiali David Shambaugh w książce China Goes Global. 

The Partial Power35 oraz Falk Hartig w Chinese Public Diplomacy, The rise of the Confucius 

Institute36. Wzrastającą rolę kultury w stosunkach międzynarodowych podkreślali Kirsten 

Bound, Rachel Briggs, John Holden oraz Samuel Jones, argumentując rosnące znaczenie 

                                                 
29 S. Tokarski, W. Sikorski, Budo. Japońskie sztuki walki, Wydawnictwo Glob, Szczecin 1989.  
30 E. Baka, Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki, Zakład Wydawniczy 

NOMOS, Kraków 2008.  
31 J. Szymankiewicz, Kung Fu, Wydawnictwo Wiatr, Warszawa 2006.  
32 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu: chińska sztuka walki, Wydawnictwo Glob, Szczecin 

1987. 
33 I. d’Hooghe, J. Melissen, China’s Public Diplomacy, Brill Nijhoff, Leiden, Boston 2014.  
34 I. d’Hooghe, The Rise of China Public Diplomacy, „Clingendael Diplomacy Paper”, No. 12, 2006.  
35 D. Shambaugh, China Goes Global. The Partial Power, Oxford University Press, Oxford, New York 2013. 
36 F. Hartig, Chinese Public Diplomacy, The rise of the Confucius Institute, Routledge, New York 2016.  
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dyplomacji kulturalnej w polityce zagranicznej państw w ostatnich latach. W raporcie 

Cultural Diplomacy 37  traktowali kulturę jako swego rodzaju esencję stosunków 

międzynarodowych. W pracy Simona Marka A Greater Role for Cultural Diplomacy 38 

zwracano uwagę na wykorzystywanie kultury w realizacji celów polityki zagranicznej. 

W gronie pozycji pisanych z chińskiej perspektywy wyróżnić należy opracowania zbiorowe 

China's Soft Power and International Relations 39  pod redakcją Lai Hongyi i Lu Yiyi 

oraz Soft Power: China's Emerging Strategy in International Politics40 redagowane przez 

Li Mingjianga. Uwagę zwraca również artykuł Qin Yaqinga Chinese Culture 

and Its Implications for Foreign Policy-making 41 , w którym dokonano identyfikacji 

kluczowych elementów kulturowych dobitnie odzwierciedlających chiński sposób myślenia 

i wpływających na sposób podejmowania decyzji politycznych przez władze w Pekinie.  

Tematyka ta była również przedmiotem refleksji w polskim środowisku naukowym. 

W tym zestawieniu wyróżniają się pionierskie prace Barbary Ociepki w dziedzinie 

dyplomacji, w tym Dyplomacja publiczna 42 , Miękka siła i dyplomacja publiczna 43 

oraz Komunikowanie międzynarodowe44 , gdzie starano się przedstawiać dyplomację jako 

formę międzynarodowej komunikacji. Za wyjątkowo wartościowe należy uznać również 

prace Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje45  oraz Nowe oblicza 

dyplomacji46  autorstwa Beaty Surmacz, w których kompleksowo przedstawiono zjawiska 

dotyczące ewolucji dyplomacji, dokonano interpretacji pojęć związanych z dyplomacją 

publiczną, w tym także dyplomacją cyfrową, podkreślono szczególną rolę aktorów 

niepaństwowych w działaniach dyplomatycznych oraz rosnące współcześnie znaczenie 

paradyplomacji. Niezwykle cenne z punktu widzenia tematyki rozprawy doktorskiej było 

odniesienie do interpretacji dyplomacji publicznej i kulturalnej przedstawionej przez Agatę 

                                                 
37 K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, Demos, London 2007.  
38  S. Mark, A Greater Role for Cultural Diplomacy, Clingendael Institute, Discussion Paper 2009, 

https://www.clingendael.org/publication/greater-role-cultural-diplomacy, dostęp: 21 marca 2021. 
39 China's Soft Power and International Relations, red. Lai Hongyi, Lu Yiyi,  Routledge, London, New York 

2012.  
40  Soft Power: China's Emerging Strategy in International Politics, red. Li Mingjiang, Lexington Books, 

Plymouth 2009. 
41 Qin Yaqing, Chinese Culture and Its Implications for Foreign Policy-making, „China International Studies”, 

No. 30, September/October 2011,  

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/chintersd30&div=6&id=&page=; 

http://www.ciis.org.cn/english/2012-04/12/content_4934865.htm , dostęp: 3 maja 2020. 
42 Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008. 
43 B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013. 
44 B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002.  
45  B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015. 
46 Nowe oblicza dyplomacji, red. B. Surmacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 

2013. 

http://www.ciis.org.cn/english/2012-04/12/content_4934865.htm
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Ziętek, w której często odwołuje się do przykładów występujących w Azji Wschodniej 

i Europie. To spojrzenie zostało zaprezentowane w takich opracowaniach 

jak Międzynarodowe Stosunki Kulturalne 47  i Chiny w stosunkach międzynarodowych 48 

(we współpracy z Krzysztofem Iwańczukiem) oraz artykułach tj. Soft power Chińskiej 

Republiki Ludowej. Soft power z chińską specyfiką 49  oraz Era informacyjna a nowa 

dyplomacja publiczna – przykład Polski w Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki 

zagranicznej XXI wieku50 (pod red. Marcina Kosienkowskiego i Beaty Piskorskiej).  

Odrębną kategorię stanowią opracowania dotyczące dyplomacji sportowej. 

Znaczenie sportu w stosunkach międzynarodowych podkreśla szczególnie publikacja Sports 

Diplomacy. Origins, Theory and Practice51 autorstwa Stuarta Murray’a oraz International 

Diplomacy and the Olympic Movement. The New Mediators52 Aarona Beacoma. Zjawisko 

politycznej instrumentalizacji sportu zostało poddane analizie przez Barrie’go Houlihana 

w książce Sport, Policy and Politcs. A Comparative Analysis53. Autor sygnalizował, że sport 

może odgrywać istotną rolę w polityce wewnętrznej państw ze względu na swoją zdolność 

integrowania społeczeństwa, wzbudzania dumy i tożsamości narodowej, wpływu na zdrowie 

obywateli, będąc zarazem narzędziem propagandy. Z tym sposobem definiowania 

roli dyplomacji sportowej koresponduje książka Dyplomacja sportowa. Sport w działaniach 

dyplomatycznych państw i aktorów niepaństwowych54 oraz artykuł Dyplomacja sportowa. 

Sport jako arena prowadzenia dyplomacji międzynarodowej55 autorstwa Michała Marcina 

Kobiereckiego, w których dokonał on syntetycznego zestawienia różnych ujęć dyplomacji 

sportowej traktowanej głównie jako sposób komunikowania międzynarodowego, 

jako narzędzie służące kształtowaniu pożądanego międzynarodowego wizerunku państwa 

za granicą oraz jako proces dyplomatyczny z udziałem podmiotów sportowych, 

w tym międzynarodowych organizacji sportowych.  

                                                 
47 Międzynarodowe Stosunki Kulturalne, red. A. W. Ziętek, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.  
48 Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, A. Ziętek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003. 
49  A. Ziętek, Soft power Chińskiej Republiki Ludowej. Soft power z chińską specyfiką, „TEKA Komisji 

Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, Nr 5, 2011, s. 131-148.  
50 Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, 

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014.  
51 S. Murray, Sports Diplomacy. Origins, Theory and Practice, Routledge, London – New York 2018. 
52 A. Beacom, International Diplomacy and the Olympic Movement. The New Mediators, Palgrave Macmillan, 

New York 2012. 
53 B. Houlihan, Sport, Policy and Politcs. A Comparative Analysis, Routledge, London – New York 1997.  
54  M.M. Kobierecki, Dyplomacja sportowa. Sport w działaniach dyplomatycznych państw i aktorów 

niepaństwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.  
55 M. Kobierecki, Dyplomacja sportowa. Sport jako arena prowadzenia dyplomacji międzynarodowej, „Kultura 

i Polityka”, Nr 17, 2015, s. 109-122. 
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Transkrypcja w języku chińskim 

 

W tekście rozprawy doktorskiej wprowadzono zapis znaków chińskich w formie 

uproszczonej (stosowanej dzisiaj w Chinach kontynentalnych) w odniesieniu do postaci 

historycznych, nazw dynastii, nazw geograficznych oraz nazw stylów sztuk walki. Przyjęto 

również obowiązującą i powszechnie stosowaną obecnie transkrypcję hanyu pinyin. Wyjątek 

uczyniono w odniesieniu do nazw geograficznych o utrwalonej pisowni polskiej m.in. Pekin 

zamiast Beijing oraz Szanghaj zamiast Shanghai. Nazwiska Chińczyków składają 

się z jednej sylaby i zawsze stoją na pierwszym miejscu, przed imieniem (jedno- 

lub dwusylabowym). Nazwy stylów zapisano wielką literą, z kolei nazwy konkurencji 

lub kategorii małą literą, dla odróżnienia podobnie lub tak samo brzmiących pojęć. Nazwy 

stylów powstałych w prownincji Guangdong podano także w dialekcie kantońskim. 

W przypadku zapisu indyjskich terminów użyto takiego zapisu jak w podanych źródłach. 
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Rozdział I 

Instrumenty w polityce zagranicznej państwa 

 

1.1. Pojęcie i istota dyplomacji 

 

Termin ‘dyplomacja’ wszedł do powszechnego użycia w drugiej połowie XVIII 

wieku. W różnych językach brzmi podobnie, na przykład w języku angielskim diplomacy, 

francuskim diplomatie, hiszpańskim diplomacia, w rosyjskim dipłomatija, funkcjonując 

jako pojęcie międzynarodowe. Jego etymologia wywodzi się z greckiego słowa diploma 

(diplo – ‘złożony we dwoje’ i ma – ‘rzecz, obiekt’)56 . Na dwóch tabliczkach, pokrytych 

woskiem i połączonych rzemykami, zapisywano instrukcje dla greckich „dyplomatów”. 

Owe tabliczki, złożone i opieczętowane, zawierały treści poufne, głównie instrukcje 

bądź pełnomocnictwa, tylko do wglądu przez upoważnione osoby57. Słowo ‘dyplomatyczny’ 

w formie przymiotnika zostało użyte w 1791 roku przez Thomas’a Paine’a w dziele 

The Rights of Man, nazywając tak „człowieka angażującego się w prowadzenie negocjacji 

międzynarodowych” 58 . Oscar Bloch i Walther von Wartburg wskazali, że przymiotnika 

diplomatique użyto w 1777 roku, podczas gdy diplomatie i diplomate dopiero w czasie 

rewolucji francuskiej (1791-1792) 59 . W  anglojęzycznej literaturze przedmiotu termin 

diplomacy został przywołany przez irlandzkiego polityka i filozofa Edmunda Burke, który 

w 1796 roku określał nim sztukę prowadzenia stosunków międzynarodowych60. Ernst Satow 

zwrócił z kolei uwagę na wcześniejsze użycie tego terminu. Sugerował, że w 1787 roku 

pojawił się w Annual Register w związku z powstaniem gałęzi służby publicznej 

zapewniającej personel do misji zagranicznych61.  

Dyplomacja jest pojęciem wieloznacznym i złożonym. Jak sugerował Paul Sharp, 

należy się nim zajmować raczej poprzez rozważanie kontekstu jego stosowania, niż próbując 

                                                 
56 S.E. Nahlik, Narodziny nowożytnej dyplomacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – 

Kraków - Gdańsk 1971, s. VII. 
57  R. Kuźniar, Międzynarodowe stosunki polityczne, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne. Geneza. 

Struktura. Dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

2000, s. 128-129. 
58 J. Der Derian, On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrangement, Blackwell, Oxford, New York 1987, 

s.4. 
59 S.E. Nahlik, Narodziny nowożytnej dyplomacji, op. cit., s. VII.  
60 E. Burke, The Works of Edmund Burke, Vol. 5, BiblioBazaar, Charleston SC 2015, s. 238. 
61 E. Satow, Satow’s Guide to Diplomatic Pactice, Longman, London - New York 1979, s. 6.  
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ustalić jego precyzyjne i jednoznaczne znaczenie62. Z tego powodu istnieje wiele definicji. 

Pomocnego opracowania grup definicyjnych dokonała Beata Surmacz – czołowa polska 

badaczka dyplomacji publicznej63. Według niej, niektóre traktują dyplomację jako synonim 

polityki zagranicznej, choć stanowi to duże uproszczenie. Taki zabieg zastosował Henry 

Kissinger, który określał dyplomację jako powszechną praktykę stosowaną zwłaszcza 

w Stanach Zjednoczonych 64 . Niestety, w jego ujęciu nie można rozróżnić polityki 

zagranicznej od środków jej realizowania. Dyplomacja jest pojęciem węższym w stosunku 

do pojęcia polityki zagranicznej, stanowiąc instrument jej realizacji. O ścisłym powiązaniu 

dyplomacji i polityki zagranicznej świadczą także cele dyplomacji, które są tożsame z celami 

polityki zagranicznej państwa. Dlatego też Roman Kuźniar zwracał uwagę, by zachować 

ostrożność, podkreślając, że cele polityki państwowej są z reguły formułowane dość ogólnie 

i mają długofalowy charakter, zaś cele dyplomacji są znacznie bardziej konkretne i mają 

krótszy bądź zróżnicowany horyzont czasowy65. Ogólnie rzecz ujmując, dyplomacją określa 

się działalność zewnętrzną organów państwowych, których celem jest realizacja polityki 

zagranicznej. Zatem definicje, w których dyplomacja traktowana jest synonimicznie 

z polityką zagraniczną, niezbyt precyzyjnie określają jej istotę. 

Dyplomację można traktować jako sposób prowadzenia polityki zagranicznej. Ernst 

Satow mówił o inteligentnych argumentach dyplomatycznych stosowanych z wyczuciem 

i taktem, które przynoszą większe rezultaty niż stosowanie gróźb i innych form nacisku66. 

Elmer Plischke z kolei postrzegał dyplomację jako „proces polityczny, poprzez który 

wspólnoty polityczne ustanawiają i utrzymują bezpośrednie i pośrednie oficjalne relacje, 

realizując swoje cele, interesy oraz merytoryczną i proceduralną politykę w środowisku 

międzynarodowym” 67 . Dalej pisał, że proces ten ma charakter „ciągły, dynamiczny, 

adaptacyjny i zmienny; funkcjonalnie obejmuje zarówno formułowanie, jak i implementację 

polityki zagranicznej oraz realizuje głównie, aczkolwiek nie ogranicza się jedynie do nich, 

funkcje reprezentacji, zbierania informacji, komunikacji, negocjacji, manipulacji, 

a także ochrony obywateli poza granicami” 68 . W przytoczonej definicji szczególnie 

                                                 
62 P. Sharp, For diplomacy: Representation and the Study of International Relations, „International Studies 

Review”, No. 1, 1999, s. 37.  
63  Vide, B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 26-31.  
64 H. Kissinger, Diplomacy, Simon & Schuster, New York 1994, s. 8. 
65 R. Kuźniar, Międzynarodowe stosunki polityczne, op. cit.,  s. 135. 
66 E. Satow, op. cit., s. 3.  
67 Vide, E. Plischke, Diplomacy: Search for its Meaning, [w:] Modern Diplomacy, the Art and Artisans, red. E. 

Plischke, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington DC 1979, s. 1-33. 
68 Ibidem. 
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akcentuje się charakter dyplomacji traktowanej jako proces, a także jej funkcje, które 

powinna spełniać. Do tej grupy definicji można zaliczyć także ujęcia traktujące dyplomację 

jako pomocny instrument w prowadzeniu polityki zagranicznej. W takim sensie dyplomacja 

posiada formę struktury, na którą składają się: podstawy prawne, organizacja, kadry, 

procedury i metody działania oraz środki materialne69. Dla tego przykładu warto przywołać 

definicję zaproponowaną przez portugalskiego dyplomatę Jose Calvet Magalhăesa, 

dla którego dyplomacja to instrument polityki zagranicznej, który ma służyć ustanowieniu 

i rozwijaniu pokojowych kontaktów między rządami państw poprzez pośredników uznanych 

wzajemnie przez wszystkie strony70. 

Kolejna grupa definicyjna wymieniona przez Beatę Surmacz ujmuje dyplomację 

postrzeganą jako proces i sztukę prowadzenia stosunków międzynarodowych. 

W tym przypadku silnie akcentuje się pokojowy wymiar rozwiązywania problemów 

międzynarodowych za pomocą negocjacji bądź innych środków o podobnym charakterze. 

Takie ujęcie można odnaleźć w Oxford English Dictionary71. Keith Hamilton oraz Richard 

Langhorn podobnie definiowali dyplomację jako pokojowe prowadzenie stosunków między 

wspólnotami politycznymi, ich zwierzchnikami i akredytowanymi przedstawicielami 72 . 

Reprezentant szkoły angielskiej Adam Watson widział w dyplomacji formę dialogu 

służącego negocjacjom pomiędzy wspólnotami politycznymi, uznającymi swoją 

niezależność. Dyplomacja jako praktyka poprzedza wojnę, towarzyszy jej i następuje po niej, 

będąc stałą instytucją społeczności międzynarodowej 73 . Reprezentujący tę samą szkołę 

Hedley Bull zwracał uwagę na fakt, że dyplomacja to proces polegający na „utrzymywaniu 

stosunków pomiędzy suwerennymi państwami i innymi wspólnotami znaczącymi w polityce 

światowej przez oficjalnych przedstawicieli za pomocą środków pokojowych”74. Wyróżnił 

on dyplomację (diplomacy) jako jedną z pięciu głównych instytucji społeczności 

międzynarodowej obok wojny (war), prawa międzynarodowego (international law), 

wielkich mocarstw (great powers) i równowagi sił (balance of powers). Dyplomacja 

odzwierciedla wysiłki państw zmierzające do uzyskania wpływu na zachowania innych 

państw za pomocą negocjacji i innych pokojowych metod75. Jako główne funkcje dyplomacji 

                                                 
69 R. Kuźniar, Międzynarodowe stosunki polityczne, op. cit., s. 130. 
70 J.C. Magalhăes, The Pure Concept of Diplomacy, Greenwood Press, New York 1988, s. 59.  
71 Oxford English Dictionary, https://www.oed.com/ dostęp: 26 listopada 2019.  
72 K. Hamilton, R. Langhorne, The Practice of Diplomacy. Its Evolution, Theory and Administration, London 

1995, s. 1. 
73 Vide, A. Watson, Diplomacy: The Dialogue Between States, Routledge, London - New York 2005.  
74 H. Bull, The Anarchical Society: a Study of Order in World Politics, Columbia University Press, New York 

2012, s. 156-157. 
75 I.B. Neumann, The English School on Diplomacy: Scholarly Promise Unfulfilled, „International Relations”, 
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wskazywał komunikację, negocjacje, zbieranie informacji, łagodzenie napięć w stosunkach 

międzynarodowych oraz symbolizowanie znaczenia tej instytucji (symbolic function 

of diplomacy) dla społeczności międzynarodowej 76 . Harold Nicolson podkreślał wagę 

negocjacji, a także konieczność udokumentowania wszelkich uzgodnień na piśmie przez 

ambasadorów oraz posłów, gdyż w mniejszym stopniu uzgodnienia te mogą podlegać 

różnym interpretacjom niż ustalenia ustne77. Wymiar negocjacyjny podkreślał także jeden 

z autorytetów badań w tej dziedzinie - James Der Derian, traktując dyplomację jako mediację 

pomiędzy zrażonymi wobec siebie jednostkami, grupami czy podmiotami78 . Definiował 

on dyplomację jako „mediację pomiędzy jednostkami, grupami czy wspólnotami będącymi 

w stanie alienacji” czy w bardziej uwspółcześnionej wersji – jako „mediację pomiędzy 

żyjącymi w alienacji ludźmi, którzy są zorganizowani w państwa utrzymującym interakcje 

w systemie międzynarodowym”79. Pojęcie alienacji odnosi się do „stanu separacji, któremu 

towarzyszą uczucia rozciągające się od obojętności do wrogości” 80 . W związku 

z tym dyplomacja występuje pomiędzy wspólnotami politycznymi znajdującymi 

się w negatywnych relacjach. Dyplomacja może więc być zdefiniowania jako ogół 

ustrukturyzowanych praktyk, form organizacyjnych i społecznych struktur znaczeń, poprzez 

które wyalienowane wspólnoty polityczne wchodzą w interakcje81. W tym kontekście, tym, 

co stanowi o istocie dyplomacji, są relacje pomiędzy wspólnotami. To ona konstruuje system 

międzynarodowy, jednocześnie odróżnia wspólnoty od siebie i łączy je w procesie mediacji. 

Na gruncie polskim w podobnym tonie pisał Józef Kukułka, dla którego „dyplomacja 

jest zarówno nauką, jak i sztuką i techniką reprezentowania państw oraz prowadzenia 

negocjacji” 82 . Słabością ujęcia dyplomacji realizowanej poprzez pryzmat negocjacji 

jest znaczne zawężenie terminologiczne. Koncentracja tylko na aspekcie negocjacji sprawia, 

że łatwo pominąć inne jej istotne składniki, takie chociażby jak reprezentacja.  

Dyplomacją określa się również umiejętność prowadzenia rozmów, podpartą 

wiedzą i zmysłem analizowania i rozwiązywania problemów. Dyplomaci to grupa 

zawodowa zorientowana na służbę interesom narodowym, a nie indywidualnym. 

                                                 
No. 3, 2003, s. 162-163. 
76  B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 47. 
77 Ibid., s. 29. 
78 J. Der Derian, Mediating Estrangement: A Theory for Diplomacy, „Review of International Studies” 1987, 

Vol. 13, No. 2, s. 93. 
79 J. Der Derian, On Diplomacy: Genealogy of Western Estrangement, Blackwell, Oxford 1987, s. 42.  
80 Ibid., s. 28.  
81 B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji..., op. cit., s. 50.  
82 J. Kukułka, Międzynarodowe stosunki polityczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 

70. 
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Mają poczucie wspólnoty zawodowej i niepisany kodeks etyki we wzajemnym 

postępowaniu. Charakteryzują się profesjonalizmem, wysoką kulturą osobistą oraz językiem 

i kodem zachowań charakterystycznym dla prowadzenia stosunków dyplomatycznych. 

Tak traktował dyplomację Henry Kissinger, podkreślając rolę inteligencji i taktu 

w utrzymywaniu oficjalnych stosunków między państwami za pomocą pokojowych 

środków. Jego zdaniem „w polityce zagranicznej nie ma ani magii, ani nadludzi. Aby móc 

rozróżnić dobrą politykę zagraniczną od złej, konieczna jest umiejętność dostrzegania 

niuansów, a także dokładność w działaniach, a nie pośpiech 83 . Kluczowy jest talent, 

jak też umiejętności przypisywane profesjonalnym dyplomatom. Pierwsze wzorce 

dyplomatów pojawiły się w publikacjach już XV wieku w takich działach jak:  De legato 

Guondislavusa (1485), Książę Niccola Machiavellego (1532), De legationibus libriquinque 

Konrada Brauna (Conradus Brunus, 1548), Il Messagiero  Torquata Tassa (1582), 

De legationibus libritres Alberica Genitiliego (Albericus Gentilis, 1585), 

czy też w najbardziej szczegółowym dziele L’Ambassadeur et sesfonctions Abrahama 

de Wicqueforta (1681) 84 . Warto zwrócić uwagę na długą żywotność skodyfikowanych 

wzorców. Okazuje się, że większość zaleceń do dziś pozostaje aktualna, być może dlatego, 

że systemy etyczne zmieniają się wolniej niż pozostałe sfery życia. Protokół dyplomatyczny 

został wypracowany w czasie Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku, który nakreślił nowy 

porządek polityczny w Europie oparty na pojęciu równości i suwerenności państw oraz 

stworzył podstawy nowego systemu międzynarodowego. Ów system, zwany także 

systemem kongresowym, bazował na wspólnie wypracowywanych decyzjach w drodze 

stałych rokowań dyplomatycznych. Protokół dyplomatyczny można traktować jako synonim 

porządku i dobrej organizacji spotkań dyplomatycznych z udziałem najwyższych 

przedstawicieli państw. Samo pojęcie „protokół” (πρπτοκολλον – protokollon) pochodzi 

z języka greckiego i oznacza ‘spis zawartości’. Powstało ze złożenia słów πρπτο – proto 

‘pierwszy’ i κολλεμα– kollema ‘przyklejony’. W Leksykonie dyplomatycznym Juliana Sutora 

zdefiniowano je jako ‘pierwszy arkusz wklejony na początku księgi’, który stanowił spis jej 

zawartości85.  

W polskim dyskursie naukowym dotyczącym dyplomacji również pojawiają 

się różne interpretacje. Stanisław Nahlik i Julian Sutor określali mianem dyplomacji pewien 

                                                 
83 A.W. Bortnowski, Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre dla każdego, P.W.P. Gryf S. A., Ciechanów 2003, 

s. 8. 
84 Z. Taźbierski, Ceremoniał dworsko-dyplomatyczny w praktyce negocjacji Polski z Anglią w XVI–XVIII 

wieku, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Olsztyn 1986, s. 17–18. 
85 J. Sutor, Leksykon dyplomatyczny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 357. 
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„tor działalności państwa” dotyczący jego oficjalnych stosunków z innymi krajami, 

zmierzający do realizacji określonych celów. Cele te odzwierciedlają się w polityce 

zagranicznej państwa, a dyplomacja jest „orężem tej polityki” 86 . Dyplomacja to zespół 

metod charakterystycznych dla tej działalności, jak również zespół ludzi uprawiających 

tę działalność87. Julian Sutor uznał ją za narzędzie realizacji polityki zagranicznej państwa88. 

Następnie zidentyfikował trzy jej komponenty. Jego zdaniem „podstawowym znaczeniem 

dyplomacji jest oficjalna działalność organów państwowych w sferze stosunków 

międzynarodowych, głównie przedstawicieli dyplomatycznych realizujących zewnętrzne 

funkcje państwa, służące utrzymaniu stosunków między państwami, zapewniające ochronę 

praw i interesów państwa i jego obywateli za granicą”89. Dyplomacja to także zespół metod 

i środków oraz sztuka osiągania celów polityki zagranicznej państwa, prowadzenia 

i utrzymywania stosunków między państwami, a przede wszystkim prowadzenia rokowań 

i zawierania traktatów90 . Dyplomację stanowi dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami 

zespół ludzi, określany mianem służby zagranicznej oraz system organizacyjny 

(tj. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz stałe i powoływane ad hoc misje 

dyplomatyczne) realizujący cele i zadania polityki zagranicznej, stanowiący wyodrębnioną 

służbę państwową, wchodzącą w skład naczelnej administracji państwowej 91 . 

Te trzy elementy wyróżnione przez Juliana Sutora, choć mogą występować osobno, 

to jednak razem obrazują szerokie spectrum tego pojęcia. Ryszard Frelek, podobnie 

jak Julian Sutor, definiował dyplomację poprzez działalność państwową na rzecz ochrony 

jej interesów zewnętrznych drogą pokojową, polegającą na utrzymywaniu i zarządzaniu 

stosunkami międzynarodowymi w drodze negocjacji92. Określenie dyplomacji jako sposobu 

prowadzenia polityki zagranicznej oraz akcentowanie negocjacyjnego charakteru kontaktów 

między państwami odnajdujemy w propozycji Edwarda Pietkiewicza, według którego 

„dyplomacja” jest narzędziem polityki zagranicznej mającym służyć w rozwiązywaniu 

problemów występujących w relacjach z innymi państwami lub grupami państw poprzez 

stosowanie rozmów, rokowań, korespondencji i zawieranie umów. Według tego autora 

dyplomacja to także metody, jakie stosuje się w stosunkach z innymi państwami oraz sztab 

                                                 
86 S.E. Nahlik, Narodziny nowożytnej dyplomacji, op. cit., s. VI-VII.  
87 Ibidem.  
88 J. Sutor, Leksykon dyplomatyczny, op. cit. , s. 97. 
89 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 29. 
90 Ibidem.  
91 Ibidem. 
92 R. Frelek, Dzieje dyplomacji. Zarys historii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2006, s. 5. 
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wykwalifikowanych ludzi działający w tej dziedzinie93. W tym samym tonie brzmi definicja 

zaproponowana przez Ziemowita Pietrasia, który postrzegał ją jako „oficjalną działalność 

państwa skierowaną na zewnątrz, realizowaną przez organy państwowe i mającą 

na celu osiągnięcie założeń jego polityki zagranicznej na drodze prowadzenia rokowań 

i zawierania umów międzynarodowych”94. 

 

W powyższych rozważaniach można dostrzec dwie tendencje. Po pierwsze, analiza 

różnych definicji dyplomacji wskazuje na częste łączenie dyplomacji i polityki zagranicznej. 

Dostrzegając jednak różnice pomiędzy tymi pojęciami, Małgorzata Łakota – Micker 

stwierdza, że polityka zagraniczna państwa to przede wszystkim zbiór celów, metod 

i środków realizacji zewnętrznej funkcji państwa działającego na różnych płaszczyznach, 

tj. dyplomatycznej, gospodarczej, militarnej czy ideologicznej. Z kolei dyplomacja 

to podstawowa forma zagranicznego działania państwa. Dlatego polityka zagraniczna 

jest strategią zewnętrznego działania państwa, zaś dyplomacja wyłącznie obraną taktyką 

stanowiącą narzędzie polityki zagranicznej umożliwiające jej sprawne prowadzenie 95 . 

Po drugie, wspomniane definicje pokazują także, że na pojęcie dyplomacji można spoglądać 

z dwóch perspektyw: makro i mikro. W pierwszej z nich rozumienie pojęcia jest odnoszone 

do globalnego procesu komunikowania się „aktorów” międzynarodowych, służącego 

negocjacyjnej formie rozwiązywania ewentualnych konfliktów, bez konieczności 

prowadzenia innych działań m.in. wojennych96. Zaś perspektywa mikro określa dyplomację 

jako istotny mechanizm o charakterze reprezentacyjnym, komunikacyjnym 

oraz negocjacyjnym. Dzięki temu mechanizmowi podmioty prawa międzynarodowego 

mogą prowadzić swoje zewnętrzne interesy 97 . Różnorodność i wielopłaszczyznowość 

przytoczonych ujęć zmusza do uwzględniania kontekstu jego stosowania. 

Przytoczone wyżej ujęcia wskazują na różnorodność interpretacyjną pojęcia 

dyplomacji. Dla niektórych badaczy stanowi nieokreślone pole badawcze ze słabymi 

podstawami teoretycznymi i metodologią. Zdaniem Abbiego Ebana jednym z problemów 

                                                 
93 E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 1986, s. 21-22. 
94  Z.J. Pietraś, Dyplomatyczna misja specjalna jako instytucja prawa międzynarodowego, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1978, s. 14. 
95 M. Łakota-Micker, Instrumentarium przyszłego dyplomaty, Legens Publishing Workshop, Londyn 2016, 

s. 19. 
96  B. White, Dyplomacja, [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 

478–479. 
97  B. Surmacz, Wpływ technologii na funkcje współczesnej dyplomacji, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako 

instrument polityki zagranicznej XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Wydawnictwo Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014, s. 20. 
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dyplomacji jest to, że nie jest zakorzeniona ani połączona z żadną nauką98. Tak radykalne 

stwierdzenie kłóci się nieco z podejmowanymi próbami osadzenia dyplomacji 

w konkretnych ramach teoretycznych. Umiejscawiana najczęściej w teorii stosunków 

międzynarodowych, rzadko poddawana jest głębszym analizom99 . Refleksja teoretyczna 

dotyczy zazwyczaj dyplomatów i metod ich działania, zaś badania samej dyplomacji mają 

często charakter bardziej opisowy, a nieco mniej analityczny. James Der Derian spotkał 

się z zarzutem przeintelektualizowania tego zagadnienia, podejmując próbę 

rekonceptualizacji pojęcia dyplomacji i teorii dyplomacji  w połączeniu z filozofią. 

Sam jednak doszedł do wniosku, że „dyplomacja jest wyjątkowo oporna 

na teoretyzowanie”100. Jean Robert Leguey-Feilleux uważał z kolei, że „pomimo znaczących 

postępów w naukach społecznych, w szczególności naukach o polityce, nie istnieje 

generalnie [akceptowalna] teoria dyplomacji, ani nawet ramy teoretyczne, które ułatwiłyby 

jej systemową analizę” 101 . Temu stanowisku zaprzeczył Abba Eban, który pisał 

o konfrontacji pomiędzy teoretykami a praktykami, widząc w dyplomacji jedną z niewielu 

dziedzin, gdzie napięcia pomiędzy teorią a praktyką przejawiają się tak ostro102. 

W ujęciu paradygmatu realistycznego wojna i dyplomacja to dwa podstawowe 

mechanizmy sterujące stosunkami międzynarodowymi, które mają służyć wzmocnieniu siły 

państwa. Strategie państw dla tego celu mogą być różne: od działań militarnych, 

po wchodzenie w sojusze. Realiści traktowali dyplomację jako narzędzie w „rękach” władz 

państwa. Według nich przedmiotem teorii powinny być podmioty103, które dysponują tym 

narzędziem, a nie samo narzędzie. Uznawany za ojca nurtu realistycznego Hans Joachim 

Morgenthau w swoim dziele Politics Among Nations (opublikowanym po raz pierwszy 

w 1948 roku) odniósł się do dyplomacji w dwóch rozdziałach. Samo pojęcie ‘dyplomacja’ 

definiował jako formułowanie i realizowanie polityki zagranicznej104. Wymienił ją także 

jako istotny element przynależny do państwa, obok położenia geograficznego, zasobów 

naturalnych, potencjału przemysłowego, gotowości bojowej, ludności, charakteru 

narodowego, morale narodowego. Zadaniem Beaty Surmacz dyplomacja w takim ujęciu 

stanowi połączenie wszystkich elementów potęgi w zintegrowaną całość, nadaje im kierunek 

                                                 
98 A. Eban, The New Diplomacy, Weidenfeld and Nicolson, London, 1983, s. 366. 
99 S. Sofer, Old and New Diplomacy: A Debate Revisited, „Review of International Studies”, No. 14, 1988, s. 

196.  
100 J. Der Derian, Mediating Estrangement, op.cit., s. 91.  
101 J.R. Legue-Feilleux, The Dynamics of Diplomacy, Lynne Rienner Publishers, Boulder, London 2009, s. 11. 
102 A. Eban, The New Diplomacy, op.cit, s. 384-385. 
103 Ch. Jőnsson, M. Hall, Essence of Diplomacy, Palgrave Macmillan, New York 2005, s. 16.  
104 H.J. Morgenthau, Polityka między narodami, Walka o potęgę i pokój, tłum. R. Włoch, Wydawnictwo Difin, 

Warszawa 2010, s. 163.  
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i znaczenie. Jest porównywana do katalizatora dla wszystkich składników potęgi narodowej, 

aby oddziaływały z maksymalną siłą na otoczenie międzynarodowe państwa 

w celu zabezpieczenia jego interesu narodowego 105 . Hans Morgenthau rozpatrywał 

dyplomację w kategoriach potęgi państwa, jako instrument zapewniania pokoju, którego 

celem jest wspieranie interesu narodowego za pomocą środków pokojowych, a jako 

zorganizowane instrumenty dyplomacji wymienił tylko ministerstwa spraw zagranicznych 

oraz reprezentantów dyplomatycznych wysyłanych z ramienia tychże ministerstw spraw 

zagranicznych do innych państw 106 . Odpowiednio prowadzona dyplomacja potrafi 

zharmonizować cele i środki polityki zagranicznej z dostępnymi zasobami potęgi 

narodowej107. Mimo to Morgenthau miał sceptyczne stanowisko względem dyplomacji. 

Wskazywał na regres w jej rozwoju. Zwracał uwagę, że po I wojnie światowej rozpoczął 

się stopniowy jej upadek, a po II wojnie światowej znaczące osłabienie jej funkcji. 

Neorealiści z dystansem traktowali dyplomację, ponieważ w ich oczach 

była nieprzewidywalna. Zgodnie z paradygmatem neorealistycznym, reprezentowanym 

przez takie postacie jak Robert Gilpin, Robert O. Keohane oraz Fridrich Kratochwil, polityka 

zagraniczna państw jest zdeterminowana przez anarchiczną naturę systemu 

międzynarodowego, a nie przez wewnętrzne atrybuty państw. Katalizatorem ich działań jest 

struktura systemu międzynarodowego 108 . Keohane pisał, że państwa we wzajemnych 

relacjach korzystają z wiedzy nie tylko na temat struktury systemu międzynarodowego, lecz 

także jego środowiska oraz dominujących w nim interakcji. Państwa są ponadto 

zainteresowane współpracą wtedy, gdy widzą w niej możliwość poszerzenia swej potęgi109. 

Neorealista Kenneth Waltz, uważany za twórcę strukturalnego realizmu defensywnego, 

zmodyfikował założenia klasycznego realizmu, odchodząc od postrzegania państwa jako 

autonomicznego aktora w polityce światowej; zakładał, że anarchiczna struktura systemu 

międzynarodowego zależna jest od interakcji między poszczególnymi państwami 

                                                 
105 B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji…, op. cit., s. 41.  
106 H. Morgenthau, Polityka między narodami…, op. cit., , s. 355. 
107 Ibid., s. 163-166. 
108 Cf., B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji…, op. cit.,  s. 42; S. P. Sałajczyk, Wizje rzeczywistości 

międzynarodowej, [w:] Stosunki Międzynarodowe. Geneza. Struktura. Dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 59; J. Czaputowicz, Teorie stosunków 

międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 177.  
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http://www.rochelleterman.com/ir/sites/default/files/keohane%20neorealism.pdf dostęp: 20 marca 2021, 
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i funkcjami, jakie pełnią110. Autor nie stosował terminu ‘dyplomacja’111. Z kolei w ujęciu 

przedstawiciela realizmu ofensywnego, Johna Mearsheimera, dyplomacja jest jedynie 

czynnikiem sił koalicji, jednak bardzo niepewnym112. W świetle powyższych rozważań, 

w paradygmacie realistycznym dyplomacja jest ujmowana wyłącznie jako narzędzie polityki 

zagranicznej państwa, traktowana jako nieefektywna w realnym świecie, gdzie dominuje 

polityka siły113.  

W ramach paradygmatu liberalnego również teoria dyplomacji nie była szerzej 

rozwijana. To może nieco zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że ten paradygmat akcentuje 

stosowanie standardów etycznych i prawa międzynarodowego przy jednoczesnym 

ograniczeniu użycia siły w polityce zagranicznej114. Dynamiczny rozwój tego nurtu przypada 

na okres lat 20. i 30. XX wieku i wiąże się z aktywnością takich badaczy jak Arnold Toynbee, 

Norman Angell oraz Alfred Zimmern. Był to okres nadziei na budowę sprawiedliwego ładu 

międzynarodowego, opartego na prawie międzynarodowym i globalnej organizacji 

międzynarodowej strzegącej porządku światowego115. Pierwszym praktycznym wyrazem 

takiego podejścia było utworzenie Ligi Narodów116. To niejako odzwierciedlało zasadniczą 

różnicę między liberalnym a realistycznym spojrzeniem na rzeczywistość międzynarodową. 

Dla liberałów  kluczowe pozostawało akcentowanie pokojowego charakteru stosunków 

między państwami117. Prace liberałów nie eksponują jednak w sposób wyjątkowy znaczenia 

dyplomacji w działaniach na rzecz pokoju. Raczej poszukują odpowiedzi na pytanie 

o przyczynę wojen między państwami, upatrując jej w specyfice polityczno-społecznej 

organizacji danego państwa, w szczególności sygnalizując przypadki ustrojów 

niedemokratycznych 118 . Dyplomacja określana jest przez nich głównie jako narzędzie 

lub kanał komunikacyjny. Stąd nie podlega pogłębionej konceptualizacji. Klasyczny 

idealizm także pomija dyplomację, sytuując prawo międzynarodowe wśród środków 

                                                 
110 Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2010, s. 41. 
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zapewniających pokój na świecie119 . Teorie liberalne, które rozwinęły się po II wojnie 

światowej, powielały raczej ten schemat, marginalizując rolę dyplomacji.  

 

 

 

1.2. Pojęcie dyplomacji publicznej  

 

Podobnie jak w przypadku pojęcia ‘dyplomacji’, tak samo dyplomacja publiczna 

nie ma jednej powszechnie przyjętej i precyzyjnej definicji. Pojęcie ‘dyplomacja publiczna’ 

zostało po raz pierwszy użyte przez Deana Edmunda Gulliona w 1965 roku120. Stwierdził 

on, że: „Dyplomacja publiczna zajmuje się wpływem, jaki postawy społeczne wywierają 

na formowanie i realizacje polityki zagranicznej. Obejmuje ona aspekty stosunków 

międzynarodowych wykraczające poza tradycyjną dyplomację; formowanie przez rząd 

opinii publicznej w innych krajach; wzajemne oddziaływanie prywatnych grup i interesów 

w jednym państwie na te w drugim; relacjonowanie wydarzeń zagranicznych i ich wpływu 

na politykę; komunikowanie pomiędzy tymi, których praca jest komunikacja, między 

dyplomatami i korespondentami zagranicznymi; oraz proces międzykulturowej 

komunikacji” 121 . W ten sposób Dean E. Gullion określał działania podejmowane przez 

rządy, prywatne grupy i jednostki, które mogą wpływać na postawy i opinie innych narodów 

i rządów, co w konsekwencji może kształtować ich politykę zagraniczną 122 . Definicja 

ta jasno wskazuje, że dyplomacja publiczna swoje korzenie ma w tradycyjnej dyplomacji, 

a jej współczesny kształt wiąże się z rozszerzeniem zakresu podmiotowego 

i przedmiotowego stosunków międzynarodowych. Użyteczność dyplomacji publicznej, 

polegająca na przeniesieniu akcentów z dyplomacji tradycyjnej (inaczej nazywanej 

państwową) na sferę publiczną, podkreślała także Nancy Snow. Według niej dyplomacja 

publiczna tworzy swego rodzaju środowisko, w którym dochodzi zarówno do kontaktów 

oficjalnych, jak i nieoficjalnych pomiędzy przedstawicielami różnych narodów123. Podobne 

stanowisko przedstawił Nicholas J. Cull, określając dyplomację publiczną jako zarządzanie 
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międzynarodowym środowiskiem poprzez zaangażowanie publiczności124
. Opinia publiczna 

stanowi istotny czynnik wpływający na kształt polityki zagranicznej. Giffor Malone 

nie akcentował tak wyraźnie środowiska międzynarodowego, jak czynili to Nancy Snow 

czy Nicholas J. Cull. Definiował dyplomację publiczną jako zestaw działań publicznych 

skierowanych za granicę. Tak pojmowana dyplomacja oddziaływuje na obywateli innych 

państw w taki sposób, by zagwarantować pewne korzyści i wpływać na pozytywny 

wizerunek państwa125. Podobnie jak Dean E. Gullion widział w dyplomacji publicznej raczej 

kategorię wpływu. O dyplomacji publicznej pisał jako o bezpośredniej komunikacji 

z narodami za granicą, która ma na celu wpływ na ich myślenie, a w ostatecznym 

rozrachunku także na ich rządy126.  

James Pamment określił dyplomację publiczną jako komunikowanie polityki 

międzynarodowego aktora obywatelom innych państw. Komunikacja taka jest prowadzona 

przez ministrów spraw zagranicznych, organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego za pośrednictwem takich narzędzi, jak komunikaty medialne, konferencje 

i eventy, wspólne przedsięwzięcia, wymiana kulturalna, a także międzynarodowe wymiany 

pracownicze i studenckie. U ich podstaw leży założenie, że możliwe jest wpływanie 

na relacje między rządami przez angażowanie obywateli i ich grup, których opinie, wartości, 

aktywności i zainteresowania mogą pomóc w dostosowaniu podejścia drugiego rządu127. 

Co więcej, obejmuje szersze grupy ludzi niż dyplomacja tradycyjna, wykraczając poza 

uprawnienia rządu. Mark Leonard, Catherine Stead i Conrad Smewing wskazywali, 

że dyplomacja publiczna komunikuje punkt widzenia danego kraju, wyjaśnia ewentualne 

nieporozumienia, jest płaszczyzną poszukiwania punktów wspólnych, które łączą, 

a nie dzielą. Ma za zadanie budować wzajemne relacje pomiędzy narodami i związana jest 

ze zrozumieniem potrzeb innych kultur i narodów128. 

Podobne ujęcie dyplomacji publicznej w kategorii komunikowania zaprezentowała 

Barbara Ociepka, autorka pionierskich prac w dziedzinie dyplomacji na polskim gruncie, 

która traktuje dyplomację publiczną jako dwustronną, nastawioną na dialog formę 

komunikowania międzynarodowego kierowaną do publiczności zagranicznych, realizowaną 

za pomocą środków przekazu i kanałów o charakterze bezpośrednim. Obejmuje działania 

                                                 
124 N. Cull, Public diplomacy: Lessons from the Past, Figueroa Press, Los Angeles 2009, s. 12. 
125 G.D. Malone, Organizing public diplomacy, New York-London 1988, s. 1. 
126 G.D. Malone, Managing Public Diplomacy, „Washington Quarterly”, Vol. 8, No. 3, 1985, s. 199.  
127  J. Pamment, New Public Diplomacy in the 21st Century. A Comparative Study of Policy and Practice, 

Routledge, London 2012, s. 1. 
128 M. Leonard, C. Stead, C. Smewing, Public Diplomacy, The Foreign Police Centre 2002, s. 8-9. 
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w zakresie przekazu informacji, edukacji i kultury, których celem jest wpływ na obcy 

rząd za pośrednictwem obywateli tego państwa129. Jej zdaniem głównym celem dyplomacji 

publicznej jest wspieranie wizerunku kraju i społeczeństwa za granicą poprzez wpływanie 

na opinię publiczną w krajach docelowych, czego wynikiem z kolei jest kształtowanie 

pozytywnych postaw wobec konkretnego kraju 130 . W efekcie państwo może realizować 

swoje cele i interesy w środowisku międzynarodowym efektywnie. Barbara Ociepka 

zauważyła również, że podmiotami nowej dyplomacji publicznej nie są jedynie rządy państw 

i ich agendy (jak miało to miejsce w tradycyjnej dyplomacji publicznej), ale również szereg 

innych aktorów, wśród których wymienić można pozarządowe organizacje, korporacje 

wielo- i transnarodowe i wszystkich innych uczestników stosunków międzynarodowych, 

którzy mogą mieć wpływ na wizerunek danego państwa i społeczeństwa131.  

Warto w tym miejscu podkreślić funkcję dyplomacji publicznej w zakresie 

promowania określonego wizerunku państwa na arenie międzynarodowej. W Leksykonie 

politologii Andrzej Antoszewski i Ryszard Herbut określili wizerunek, czyli image 

polityczny, jako obraz, kształt, wyobrażenie sylwetki politycznej jednostki, grupy, 

organizacji bądź instytucji powstające w świadomości odbiorców. Takie ujęcie zawiera 

elementy wartościujące, mające wpływ na decyzje i działania podejmowane przez 

inne podmioty. Istotnym wobec tego czynnikiem o charakterze informacyjnym 

i kreacyjnym, mającym znaczenie przy tworzeniu wizerunku, są nastroje opinii 

publicznej132. Takie stanowisko prezentuje, obok Barbary Ociepki, Julian Sutor, który jako 

główną funkcję dyplomacji publicznej wskazał budowanie pozytywnego wizerunku państwa 

i jego polityki, opartej na działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i podległych 

mu placówek. Wszelkie jej przejawy realizowane są przez resort spraw zagranicznych. 

Działania dyplomatyczne mają charakter głównie informacyjny i propagandowy 

(promocyjny), są ukierunkowane na opinię publiczną i elity polityczne obcych państw, 

a często także własną”133 . W definicji Juliana Sutora podkreśla się potrzebę zwiększenia 

zakresu działalności podmiotów, metod i środków służących realizacji polityki zagranicznej 

wychodzących poza ramy tradycyjnej dyplomacji. Rozważania związane z wizerunkiem 

korespondują z pojęciem soft power, czyli ‘miękkiej siły’ narodów. Joseph Nye, amerykański 

                                                 
129  B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania międzynarodowego, [w:] Dyplomacja 

publiczna, red. B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 11–35. 
130 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania międzynarodowego, op.cit., s. 12. 
131 B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013, s. 71. 
132 Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Atla 2, Warszawa 1999, s. 644-645. 
133 J. Sutor, Leksykon dyplomatyczny, op.cit. s. 114. 
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profesor oraz doradca sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych w czasie prezydentury Billa 

Clintona, określił ją jako zdolność narodu czy państwa do pozyskiwania sojuszników 

i zdobywania wpływów z wykorzystaniem w tym procesie atrakcyjności własnej kultury, 

polityki czy ideałów politycznych. Joseph Nye przez dyplomację publiczną rozumiał 

instrument, który rząd wykorzystuje celem mobilizacji zasobów soft power do komunikacji 

i przyciągania społeczności w innych państwach134 . Elementy, które brane są pod uwagę 

przy próbach sporządzania rankingów państw pod względem poziomu ich soft power, 

to migracje, turystyka, sport, kultura, obecność danego państwa w mediach, technologia, 

nauka, edukacja, pomoc rozwojowa, reżim, polityka zagraniczna itp. 135  Ujęcie oparte 

na koncepcji soft power przedstawiła także Marta Hereźniak, określając dyplomację 

publiczną jako sprawianie za pomocą różnych instrumentów, aby jednostki i zbiorowości 

zaczęły podzielać poglądy, przekonania, systemy wartości charakterystyczne dla danego 

kraju, a także aby chciały go naśladować i aspirować do stylu życia jego mieszkańców. 

Jak sama autorka zauważa, definicja ta opiera się na założeniu, że wizerunek i reputacja 

państwa za granicą są dobrami publicznymi, które mogą kreować przychylne 

(bądź nieprzychylne) środowisko dla indywidualnych działań czy transakcji. Takie 

pojedyncze działania wpływają na wizerunek i reputację państwa i noszą nazwę zamkniętego 

kręgu dyplomacji publicznej 136 . Współczesne państwa zaczynają dążyć do budowania 

atrakcyjnego wizerunku i dobrej reputacji, a najlepszym środkiem do osiągnięcia tego celu 

jest ‘miękka siła’ oparta na wpływie ekonomicznym, kulturowym i aksjologicznym. 

Powyższy pogląd pozwalał na ujęcie dyplomacji publicznej w relacji nie tylko kreowania 

wizerunku i reputacji, ale także budowania marki narodowej państwa.  

Kolejnym istotnym dla nas pojęciem jest branding narodowy (nation-branding). 

Według Marty Hereźniak jego idea sprowadza się do traktowania krajów jako marek, 

a tłumaczy się go m.in. jako proces społeczny i zarządczy mający na celu zbudowanie 

w skali międzynarodowej wizerunku i reputacji kraju, pożądanych z punktu widzenia 

strategii jego rozwoju137. Pojęcie to jest zbliżone do pojęcia dyplomacji publicznej, choćby 

dlatego, że oba działania wykorzystują siłę społeczną do wpływania na wizerunek 

                                                 
134 J.S. Nye, Public Diplomacy and Soft Power „The Annals of the America Academy of Political and Social 

Science” 2008, Vol. 616, s. 95. 
135 B. Ociepka, Miękka siła, op.cit., s. 60, 63. Cf., J. McClory, The New Persuaders III. A 2012 Global Ranking 

of Soft Power, Institute for Government, London 2012. 
136  M. Hereźniak, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 98. 
137 M. Hereźniak, op.cit., s. 15, 23. 
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państwa 138 , aczkolwiek przez większość autorów nie są one uważane za synonimy. 

Dyplomacja publiczna skupia się na sposobach, w jakie państwa lub inne podmioty 

komunikują się z obywatelami i społeczeństwami innych państw, aby promować konkretny 

wizerunek własny. Następnie ten wizerunek jest wykorzystywany jako instrument 

nawiązywania i rozwijania relacji międzynarodowych. Zwraca się też uwagę, że wiele 

technik i metod brandingu narodowego zaczerpniętych zostało z działań na rzecz budowania 

komercyjnych marek139 . O ile więc dyplomacja publiczna ma bardziej polityczne cele, 

o tyle z brandingiem narodowym związane są w dużej mierze cele gospodarcze. 

Jak zauważył Jan Melissen, w przeciwieństwie do dyplomacji publicznej branding 

narodowy ma dużo bardziej holistyczny charakter. Według tego autora branding 

i dyplomacja publiczna, a szczególnie nowa dyplomacja publiczna, są mocno 

komplementarne, choć dyplomacja publiczna jest nastawiona na kształtowanie stosunków 

międzynarodowych, branding zaś na projekcję tożsamości 140 . Eytan Gilboa natomiast 

zauważył, że branding i dyplomacja publiczna są w niektórych aspektach bardzo podobne, 

podczas gdy w innych znacznie się od siebie różnią. Podobieństwa dotyczą zarządzania 

wizerunkiem i symbolami, budowania stosunków oraz intensywnego wykorzystywania 

mediów masowych, a różnice odnoszą się do użytych środków, rodzajów komunikacji, 

zarządzania, języka, kultury, przede wszystkim zaś celów i efektów. 

Związki pomiędzy dyplomacją publiczną a dyplomacją tradycyjną są bardzo 

wyraźne, jednakże istnieje w ich obrębie wiele różnic sugerujących, by traktować tę pierwszą 

jako pojęcie znacznie szersze, osadzone w sferze stosunków międzynarodowych i innych 

subdyscyplin nauk politycznych. W pierwszej kolejności należy rozróżnić oba pojęcia. 

W przeciwieństwie do dyplomacji tradycyjnej, dyplomacja publiczna jest transparentna 

i uspołeczniona. Może być prowadzona zarówno przez rząd, jak i podmioty pozarządowe. 

Odbiorcą zaś może być zarówno szeroka, jak również wyselekcjonowana grupa. Dyplomacja 

tradycyjna prowadzona jest zaś przez rządy państw, które są jej podmiotem i przedmiotem 

zarazem. Obszarem zainteresowań tradycyjnej dyplomacji są zachowania i polityka rządów, 

podczas gdy obszar dyplomacji publicznej daleko wykracza poza te sfery, często odnosząc 

                                                 
138 P. van Ham, Social Power in International Politics, Taylor & Francis Group, London – New York 2010, s. 
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139 W. Olins, Branding the Nation – The Historical Context, „Journal of Brand Management”, Vol. 9, No. 4-5, 
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140 J. Melissen, The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice, [w:] The New Public Diplomacy. 

Soft Power in International Relations, red. J. Melissen, Palgrave Macmillan, New York 2005, s. 20-21. 



34 

 

się do poglądów, zachowań czy postaw w społeczeństwie141. W dychotomicznym podziale 

zaproponowanym przez Gyorgy’a Szondi i Eytan’a Gilboa widać rozróżnienie 

na dwa rodzaje, tj. tradycyjną dyplomację publiczną oraz dyplomację publiczną XXI 

wieku/nową dyplomację publiczną. Eytan Gilboa wskazał dodatkowo na pojęcie nowej 

dyplomacji publicznej wykraczającej poza dotychczasowy podział na dyplomację tradycyjną 

i publiczną. Nowa dyplomacja publiczna charakteryzuje się następującymi cechami: 

jest prowadzona przez państwa i podmioty niepaństwowe (np. organizacje pozarządowe), 

jest oparta na miękkiej sile, komunikacji dwukierunkowej, strategicznej dyplomacji 

publicznej, zarządzaniu informacjami, kreowaniu marki kraju i wizerunku elektronicznego 

(e-image), obejmuje przełożenie polityki zagranicznej na sprawy wewnętrzne, dotyczy 

kwestii zarówno krótko, jak i długoterminowych 142 . Zatem nowa dyplomacja różni 

się od „starej” tradycyjnej dyplomacji publicznej. Po pierwsze, afirmacja strony 

ceremonialno-protokolarnej, kształtująca się w okresie Cesarstwa Bizantyjskiego, oraz 

arystokratyczna romantyka salonowa dominująca w okresie panowania Ludwika XIV143 

silnie wpłynęła na charakter tradycyjnej dyplomacji. Po drugie, rozpatrując dyplomację 

publiczną pod kątem metod i instrumentów, jej działania znacznie odbiegają od dawnych 

praktyk spiskowych i szpiegowskich stosowanych w tradycyjnej dyplomacji144. Tradycyjna 

dyplomacja publiczna była narzędziem wykorzystywanym pomiędzy skonfliktowanymi 

państwami, chcącymi wpływać na rządy i opinię publiczną. Gyorgy Szondi uznał także, 

że tego typu działania były charakterystyczne chociażby dla okresu zimnej wojny, kiedy 

dyplomacja publiczna była instrumentem umożliwiającym wywieranie wpływu 

na środowisko polityczne i opinię publiczną w danym państwie 145 . Odmienny aspekt 

działalności dyplomatycznej charakteryzuje współczesną nową dyplomację. 

Jest ona nastawiona na budowanie silnej reputacji państwa przez promowanie własnych 

interesów i zdobywanie poparcia opinii publicznej. W konsekwencji dyplomacja publiczna 

opisywana jest w teorii stosunków międzynarodowych jako zespół metod i środków 

służących realizacji polityki zagranicznej państwa i urzeczywistniających zadania 
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142 E. Gilboa, Dyplomacja w epoce informacji, [w:] Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 41.  
143  T. Olejarz, Funkcja negocjacyjna we współczesnych stosunkach dyplomatycznych, [w:] Nowe oblicza 

dyplomacji, red. B. Surmacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 106. 
144 Ibidem.  
145 G. Szondi, Filary zarządzania reputacją: dyplomacja publiczna w Europie Wschodniej z perspektywy public 
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polityczne, stanowiące z kolei odbicie dynamicznego rozwoju stosunków 

międzynarodowych. Pomocne staje się ujęcie Andrew Fenton Coopera, który przedstawiał 

nową dyplomację publiczną, cechującą się hybrydowym charakterem, łączącym elementy 

tradycyjnej dyplomacji z nowymi trendami lansowanymi przez podmioty pozarządowe. 

Podkreślał także, że zmianie ulega tajny charakter dyplomacji, staje się ona bardziej 

powszechna i jawna. Twierdził, że nową dyplomację od tradycyjnej różni przede wszystkim 

to, że skierowana jest nie tylko do politycznych decydentów, ale również do całej 

społeczności międzynarodowej, mediów i opinii publicznej146.  

Dopiero na początku XXI wieku odróżniono dyplomację okresu zimnej wojny 

od jej obecnej formy, nazywanej nową dyplomacją publiczną, która uwzględnia więcej 

podmiotów będących zarówno odbiorcami, jak i nadawcami komunikatów stosowanych 

w dyplomacji publicznej147. Pojawienie się tej ostatniej wiązało się z nowymi wyzwaniami 

w stosunkach międzynarodowych, przede wszystkim w kontekście rosnącej liczby zagrożeń 

w XXI wieku. Zmieniły się także cele, które w coraz większym stopniu zaczęły odpowiadać 

potrzebie dostosowania do zmieniającej się sytuacji w środowisku międzynarodowym. 

Tradycyjna dyplomacja publiczna utożsamiana była także z pojęciem propagandy, które 

według James’a Gruninga jest jednostronnym, zwykle opartym na półprawdach sposobem 

komunikacji wywierającym wpływ na opinię publiczną148. Nie wszyscy badacze dokonują 

takiego utożsamienia. Wielu z nich inaczej definiuje te pojęcia, stosując pewne kryteria, 

tj. koncentrację na treściach politycznych w komunikowaniu międzynarodowym 

i odróżnienie celu dyplomacji publicznej od propagandy (np. w budowaniu trwałego 

zaufania) 149 . W tym tonie Ryszard Stemplowski argumentował, że zaufanie to istotny 

czynnik, a utrata tego zaufania uniemożliwia realizowanie celów dyplomacji publicznej. 

W ten sposób dotychczasową jednostronną komunikację skierowaną do zewnętrznej 

publiczności uzupełniło także „słuchanie innych”. Monolog zmienił się w dialog, 

a krótkoterminowe realizowanie celów politycznych zastąpiło budowanie długofalowych 

więzi150 . Dyplomacja publiczna uległa także konkretyzacji, dzięki czemu w jej ramach 
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można wymienić różne typy. Wśród nich są dyplomacja kulturalna, sportowa 

czy obywatelska. Do celów niniejszej dysertacji autorka skupi się na istocie i specyfice 

dyplomacji kulturalnej, zaś krótkie rozważania na temat dyplomacji sportowej będą stanowić 

uzupełnienie tematu.  

 

 

 

1.3. Pojęcie dyplomacji kulturalnej 

 

W kontekście rozważań nad dyplomacją kulturalną warto również określić 

rolę i miejsce kultury w relacji z polityką. Dotyczy to szerokiego rozumienia kultury, 

obejmującego zatem zarówno tzw. kulturę wysoką utożsamianą ze sztuką, jak i wszystko 

niebędące naturą. Kultura jest nośnikiem akceptowanych i reprezentowanych wartości, 

dzięki którym ludzie rozumieją się nawzajem. Pozwala eksponować silne strony danego 

państwa i społeczeństwa, uniwersalność i zarazem odmienność postaw, a także dzielone 

przez wszystkich jego członków hierarchie wartości. Ponadto daje możliwość rozpoznania, 

gdzie występują różnice i pozwala zrozumieć motywy odmiennych zachowań. Kontakty 

utrzymywane w przestrzeni kulturalnej zapewniają także pole dla kształtowania mniej 

bądź bardziej oficjalnych relacji politycznych. Szczególna wartość prowadzenia działalności 

kulturalnej opiera się na jej niezawisłości, wolności oraz przeświadczeniu, że reprezentuje 

i łączy ludzi. Aktywność w tym wymiarze polega więc na szerzeniu wiedzy na temat kultury, 

osiągnięć cywilizacyjnych i historii danego państwa151. 

Każde państwo prowadzi własną, specyficzną politykę kulturalną. Korzysta 

z różnych instrumentów promujących kulturę, między innymi takich jak działalność 

kulturalna za granicą, wydarzenia medialne organizowane w kraju, kampanie promocyjne 

i oddziaływanie na odbiorców poprzez produkty kultury masowej. Zróżnicowana oferta 

kulturalna uwarunkowana jest historycznie152 . Wszystkie państwa dysponują określonym 

potencjałem kulturalnym. Odpowiednie wyeksponowanie walorów kultury efektywnie 

wzmacnia pozycję państwa i pozytywnie wpływa na jego postrzeganie w świecie. 

Od potencjału kulturalnego zależy, jakie działania promujące kulturę zostaną podjęte, 

aby były najbardziej korzystne. Głównym celem jest stworzenie pozytywnego wizerunku, 
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sprzyjającego rozpoznawalności i zwracającego uwagę innych. Wizerunku, który akcentuje 

atrakcyjność bądź wyjątkowość kulturową. Innymi słowy, pozytywne postrzeganie danego 

państwa (i jego kultury) przez pryzmat  jego wizerunku w znaczącym stopniu zwiększa 

stopień akceptacji jego poczynań w środowisku międzynarodowym153. Wszelkie działania 

w tym zakresie powinny sprzyjać wzrostowi zaufania w stosunku do danego państwa. 

Pozycję kulturową państwa warunkują różne zasoby kulturowe i ekonomiczne, 

zróżnicowane możliwości, wreszcie różne priorytety i interesy realizowane w środowisku 

międzynarodowym. W efekcie państwa promują swoją kulturę, kierując się różnymi 

motywacjami i stosując różne metody i narzędzia 154 . Wykorzystywanie atrakcyjności 

kulturowej przez dane państwo, bazujące na bogatym dziedzictwie kulturowym, ma bardziej 

wymierne skutki. Charles Frankel zwracał uwagę, że „państwa od zawsze wykorzystywały 

kulturę do upowszechnienia własnych politycznych, społecznych, kulturowych 

i ekonomicznych wartości” 155 . Nie każde państwo dysponuje odpowiednimi środkami, 

by jego kultura mogła być „eksportowana” i stanowiła wsparcie dla realizowanych działań 

na innych polach w środowisku międzynarodowym. Mimo iż pozycja kulturowa państw jest 

różna, to podkreśla się istotne znaczenie kultury i jej zastosowanie w stosunkach 

międzynarodowych. Takie ujęcie reprezentowali Kirsten Bound, Rachel Briggs, 

John Holden oraz Samuel Jones, brytyjscy autorzy raportu Cultural Diplomacy, dla których 

kultura to esencja stosunków międzynarodowych, służąca za środek ich pielęgnacji 

lub odbudowy156. Autorzy raportu zwracali szczególną uwagę na wzrastającą rolę kultury 

w stosunkach międzynarodowych, pisząc, że dyplomacja kulturalna w ostatnich latach staje 

się coraz ważniejsza z punktu widzenia skuteczności polityki zagranicznej państwa, przede 

wszystkim w takich obszarach, gdzie siła tradycyjnej dyplomacji, czy też siła militarna 

jest ograniczona157. 

Termin ‘dyplomacja kulturalna’ został użyty po raz pierwszy w kontekście 

politycznym w 1959 roku w Maine przez Roberta H. Thayer’a, specjalnego doradcę 

sekretarza stanu USA do spraw koordynacji międzynarodowych stosunków kulturalnych 

i edukacyjnych. W czasie swojego przemówienia podkreślił znaczenie dyplomacji 

kulturalnej pozwalającej innym kulturom zrozumieć Amerykę. Wskazał, że kluczem 

                                                 
153  B. Bojarczyk, J. Olchowski, Od dominacji kulturowej do softpower. Kultura w promocji państw, [w:] 

Międzynarodowe Stosunki Kulturalne, red. A.W. Ziętek, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 137. 
154 B. Bojarczyk, J. Olchowski, Od dominacji kulturowej, ibid., s. 138. 
155 Ch. Frankel, The Neglected Aspect of Foreign Affairs, American educational and cultural policy Abroad, 

The Brookings Institution, Washington DC 1965, s. 3. 
156 K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, Demos, London 2007, s. 21. 
157 K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, ibid., s. 15-16. 
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do udanej dyplomacji kulturalnej jest osiągnięcie wzajemnego zrozumienia158. Sama idea 

stworzenia instytucji zajmujących się krzewieniem narodowej kultury i nauczaniem języka 

w innych państwach, tym samym kreującch pozytywny wizerunek państwa, nie jest nowa 

i wyprzedza datę wystąpienia Roberta H. Thayer’a. Początki dyplomacji kulturalnej 

w formie zinstytucjonalizowanej wiążą się z  momentem utworzenia pierwszego 

kulturalnego przedstawicielstwa Francji Aliance Française w Barcelonie w 1883 roku. 

Śladem Francji podążyły kolejne państwa, między innymi: Wielka Brytania (British Council 

powstały w 1934 roku), Hiszpania (Instituto Cervantes założony w 1991 roku), Niemcy 

(Goethe-Institut utworzony w 1951 roku). Niedługo potem sieć placówek kulturalnych 

za granicą zaczęły tworzyć inne państwa159. 

Pojęcie dyplomacji kulturalnej rozpatrywane w relacji do polityki może być różnie 

interpretowane. Najogólniej można wyodrębnić tu dwa podejścia. Pierwsze, określa 

dyplomację kulturalną jako filar polityki zagranicznej, stanowiący narzędzie do realizacji 

celów polityki państwa. Sprzyja promocji dorobku kulturowego, wydarzeń artystycznych, 

prezentowaniu atrakcyjności własnej kultury. Drugie, traktuje dyplomację kulturalną 

jako formę komunikowania międzynarodowego. Polega na promocji państwa przez kulturę 

– idee, historię, sztukę, system wartości i tradycję. Jej celem jest budowanie porozumienia 

między narodami. Niezbędnym elementem jest tutaj interakcja 160 . Milton Cummings 

traktował ją właśnie jako „wymianę na poziomie idei, informacji, sztuki i innych aspektów 

kultury między krajami i ich narodami mającą na celu pogłębianie wzajemnego 

zrozumienia”161. Zwracał uwagę, że dyplomacja kulturalna jest działalnością ściśle związaną 

z kulturą, która sama w sobie najlepiej reprezentuje naród, działając inspirująco 

i przyciągająco ludzi z całego świata pomimo granic i różnic politycznych162. Shizuru Saeki 

podkreślał zaś, że dyplomacja kulturalna powinna opierać się na wielostronnych 

perspektywach, by unikać jednostronnej polityki kulturalnej, upatrując w niej zagrożenie 

narzucenia ideologii państwowej163 . W podobnym tonie wypowiadała się Beata Ociepka, 

uznając dyplomację za formę międzynarodowej komunikacji. Pisała o niej jako o zespole 

                                                 
158 R.H. Thayer,Cultural Diplomacy. Seeing is Believing, „Vital Speeches of the Day”, 2003, Vol. 25, No. 24, 

s. 740. 
159  G. Michałowska, Istota i geneza międzynarodowych stosunków kulturalnych, [w:] Międzynarodowe 

Stosunki Kulturalne, red. A. W. Ziętek, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 22-23. 
160  A. Umińska-Woroniecka, Od promocji stosunków kulturalnych i naukowych do dyplomacji kulturalnej 

w działaniach polskiej służby zagranicznej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, Nr 5–6, 2010, s. 51–52. 
161 M.C. Cummings, Jr., Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey, Center for Arts and 

Culture, Washington DC 2003, s. 1. 
162 Ibidem.  
163  Shizuru Saeki, The Perry Centennial Celebration: a Case Study in US-Japanese Cultural Diplomacy, 

„International Social Science Review” ,Vol. 80, No. 3-4, 2005, s. 137-138,  
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reguł i metod zachowań, negocjacji, sposobów rozwiązywania konfliktów w stosunkach 

międzynarodowych. Jej zdaniem formą komunikowania międzynarodowego jest sposób 

nawiązywania i zrywania stosunków dyplomatycznych 164 , czyli działania typowe 

dla dyplomacji. Według Ociepki komunikowanie międzynarodowe to proces przenoszenia 

znaczeń za pomocą wszelkich symboli i znaków umysłu, zachodzących pomiędzy 

podmiotami należącymi do różnych narodów i grup etnicznych165 . Według Kazimierza 

Krzysztofka komunikowanie międzynarodowe należy traktować jako „proces 

komunikowania między różnymi narodami”166 . Ta definicja jednak zawęża pojęcie tylko 

do interakcji występujących pomiędzy państwami. Podkreślał to Gerhard Maletzke, 

sugerując, że komunikowanie międzynarodowe to proces komunikowania między różnymi 

krajami lub narodami przez granice167. Autor ten wprowadził istotne w tych rozważaniach 

pojęcie granicy, która faktycznie decyduje o umiędzynarodowieniu komunikacji. 

Tym samym kontakty utrzymywane w przestrzeni kulturalnej są formą komunikowania 

międzynarodowego i tworzą pole do kształtowania mniej bądź bardziej oficjalnych relacji 

politycznych. 

W literaturze przedmiotu występuje określenie dyplomacji kulturalnej jako jedno 

z najważniejszych narzędzi realizacji polityki państwa. Podejście to ujmuje ją przez pryzmat 

realizacji przez państwo interesów narodowych. Simon Mark zwracał uwagę 

na wykorzystywanie kultury państwa dla realizacji celów polityki zagranicznej 

i dyplomacji 168 . Dyplomacja kulturalna bywa często błędnie utożsamiana z dyplomacją 

publiczną. Warto przypomnieć, że dyplomacja stanowi formę utrzymywania stosunków 

między państwami i pokojowego rozwiązywania problemów. Z jednej strony można 

ją traktować jako sztukę kompromisu, zaś z drugiej - jako sztukę osiągania celów. 

Dyplomacja kulturalna pozwala w najbardziej „miękki” sposób osiągać zamierzone 

w relacjach międzynarodowych cele 169 . Nick Cull pisał o niej jako zbiorze działań, 

programów zawierających się w ramach publicznej dyplomacji. Jego zdaniem „to próba 

                                                 
164 B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002, s. 61. 
165 Ibid., s. 13. 
166  K. Krzysztofek, Komunikowanie międzynarodowe. Informacja, kultura, środki masowego przekazu, 

stosunki międzynarodowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 30. 
167 G. Maletzke, Intercultural and International Communication, [w:] International Communication: Media, 

Channels, red. H.-D. Fisher, J. C.Merrill, Hastings House, New York 1970, s. 477-478. 
168 S. Mark, A Greater Role for Cultural Diplomacy, Clingendael Institute, Discussion Paper, 2009, s. 2-3, 

https://www.clingendael.org/publication/greater-role-cultural-diplomacy, dostęp: 21 marca 2021.  
169  P. Kieliszewski, M. Poprawski, Instytucje publiczne i dyplomacja kulturalna. Potencjały i wyzwania, 

„Zarządzanie Publiczne”, T. 9, Nr 3, 2009, s. 20. 
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radzenia sobie ze środowiskiem międzynarodowym poprzez tworzenie środków narodowej 

kultury rozpowszechnianych zagranicą”170. 

Pojawiają się również opinie, że dyplomacja kulturalna jest zjawiskiem pierwotnym 

w stosunku do dyplomacji publicznej, o czym pisze między innymi Richard T. Arndt w swej 

książce The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century171. 

Ponadto dyplomacja kulturalna zaczęła nabierać szczególnego znaczenia, zwłaszcza 

gdy zakres działań stosunków międzynarodowych uległ znacznemu poszerzeniu 

postępującego wraz ze zwiększaniem się liczby i różnorodności ich uczestników. Stosunki 

międzynarodowe należy rozumieć tu jako „całokształt celowych i zorganizowanych 

oddziaływań (o charakterze politycznym, gospodarczym, kulturalnym i innym), 

zachodzących w systemie międzynarodowym między poszczególnymi uczestnikami, 

którymi są podmioty zorganizowane (suwerenne – państwa, niesuwerenne – pozostali) 

i świadomie podejmujące aktywność w stosunku do swojej zagranicy – z wyznaczonym 

celem działania, zamiarem utrwalania lub zmieniania pewnych stanów rzeczy w środowisku 

międzynarodowym nowych reguł i zasad postępowania (prawnych, politycznych, moralnych 

i religijnych)”172.  

Często utożsamiane są również takie terminy jak zagraniczna polityka kulturalna 

oraz dyplomacja kulturalna. Anthony Haigh postrzegał je jako pojęcia synonimiczne, pisząc 

o nich jako „poczynaniach rządów w sferze międzynarodowych stosunków kulturalnych, 

tradycyjnie pozostających domeną inicjatywy prywatnej”173. Tym samym Anthony Haigh 

nie utożsamiał dyplomacji kulturalnej z międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi. 

O ile ta pierwsza jest domeną wyłącznie państw, o tyle te drugie odnoszą się także 

do uczestników niepaństwowych.  

Grażyna Michałowska określiła międzynarodowe stosunki kulturalne jako te, które 

„obejmują różne zjawiska i procesy, do których zalicza się: tworzenie odpowiednich 

instytucji i organizacji międzynarodowych, przyjmowanie norm prawa międzynarodowego 

regulującego konkretne segmenty współpracy, prowadzenie polityki służącej promocji 

kultury państwa za granicą, ochronę różnorodności kulturowej, wielostronne imprezy 

artystyczne, aż po bierną konsumpcję treści kulturalnych przenoszonych za sprawą 

                                                 
170 N.J. Cull, Public Diplomacy: lessons from the Past, op.cit., s. 19. 
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173  A. Haigh, Co to jest dyplomacja kulturalna?, [w:] Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. C. 
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nowoczesnych mediów”174 . Zatem w istocie obejmują one szerokie interakcje kulturalne 

podejmowane przez różnych ich uczestników. Pojęcia dyplomacja kulturalna i polityka 

zagraniczna są wyraźnie rozgraniczone. Podkreślała, że „(...) tak jak dyplomacja 

jest środkiem realizacji polityki zagranicznej, tak dyplomacja kulturalna stanowić może 

jedynie fragment całości zagranicznej polityki kulturalnej, służąc jej większej skuteczności 

i racjonalizacji” 175 . Ujęcie to wydaje się słuszne i mimo konieczności rozróżnienia 

tych pojęć, widać ich ścisłe powiązanie. Opiera się na założeniach polityki zagranicznej, 

ale należy pamiętać, że istnieją takie działania państw służące celom zagranicznej polityki 

kulturalnej, które nie mają dyplomatycznego charakteru. Kultura jest istotnym obszarem 

polityki zagranicznej państwa, stając się obok bezpieczeństwa i gospodarki głównym 

filarem176. Odnosząc się do ujęcia zaprezentowanego wcześniej przez Anthony’ego Haigha, 

który źródeł dyplomacji kulturalnej upatrywał w stosunkach kulturalnych177, można dostrzec 

szerokie pole interpretacyjne w odniesieniu do działań podejmowanych przez państwa 

w sferze międzynarodowych stosunków kulturalnych. Richard T. Arndt wskazał na istotne 

różnice w rozumieniu dyplomacji kulturalnej i stosunków kulturalnych (cultural relations). 

Jego zdaniem stosunki kulturalne odbywają się naturalnie, czyli bez ingerencji rządu, 

zaś w przypadku dyplomacji kulturalnej konieczny jest udział dyplomatów bądź innych 

oficjalnych przedstawicieli danego państwa, prowadzących działania z zamiarem realizacji 

określonych celów narodowych 178 . Dyplomacja kulturalna stanowi tu wyraz działań 

politycznych prowadzonych przez podmioty rządowe występujące „w imieniu” państw, 

których celem jest urzeczywistnienie interesów narodowych w stosunkach 

międzynarodowych. Podobne stanowisko prezentuje Tim Rivera, który także dostrzegał 

szereg różnic pomiędzy dyplomacją kulturalną a stosunkami kulturalnymi. 

W jego rozumieniu dyplomacja kulturalna jest działalnością inspirowaną przez rządy 

państw, „pozostając wsparciem w realizacji narodowych interesów”. Dyplomacja kulturalna 

wykorzystuje treści programowe własnej kultury, przyjmując podejście „perswazyjne”, 

wspiera osiąganie celów politycznych i realizację narodowych interesów 179 . Rivera 
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akcentował, że to stosunki kulturalne pozostają w większym stopniu niż dyplomacja 

kulturalna niezależne od wpływów politycznych.  

Inne podejście zaproponował Gyorgy Szondi, który odróżniał dyplomację 

kulturalną od stosunków kulturalnych. Za cel dyplomacji kulturalnej uznawał 

zagwarantowanie zrozumienia się i współpracy między społeczeństwami dla osiągnięcia 

wzajemnych korzyści. Główną ideą tych działań jest zapoznanie zagranicznych odbiorców 

z krajem, jego mieszkańcami, kulturą, językiem, w połączeniu z budową pozytywnego 

wizerunku poprzez kulturę. Podkreślał, że dyplomacja kulturalna bierze udział w osiąganiu 

wyznaczonych celów polityki zagranicznej danego państwa. Od stosunków kulturalnych 

odróżniają ją działania jednostronne. Stanowi to ważny element zarządzania reputacją 

i równocześnie tworzenia marki państwa, marki postrzegania, jak i samej dyplomacji 

publicznej180 . Oznacza to, że przyjmuje punkt widzenia właściwy dla Public Relations. 

Wskazanie pojęcia pozytywnej reputacji zamiast pozytywnego wizerunku ma tu istotne 

znaczenia. Po pierwsze, wizerunek jest nadużywanym terminem i często stosowanym 

jako synonim takich pojęć, jak: przekaz, reputacja, postrzeganie. Po drugie, tworzenie 

i promocja pozytywnego wizerunku państwa pozostaje ostatecznym celem dyplomacji 

publicznej, chociaż wytworzenie i promocja jednego wizerunku, który oddziaływałby 

wszędzie i na każdego w taki sam sposób, jest raczej niemożliwe. Według autara konieczne 

jest kreowanie wielu wizerunków w zależności od odbiorów przekazu. Po trzecie, 

zarządzanie wizerunkiem można łatwo sprowadzić do zarządzania wyobrażeniami 181 . 

Gyorgy Szondi w tym kontekście proponował posługiwanie się pojęciem pozytywnej 

reputacji.  

Kolejna kategoria rozumienia pojęcia dyplomacji kulturalnej zakłada przejście od 

promocji kultury danego państwa, do promocji państwa przez kulturę. Kultura staje się tutaj 

narzędziem soft power. Joseph Nye określał ją jako „doskonały przykład „miękkiej siły”, 

zdolności przekonywania poprzez kulturę, wartość i idee w przeciwieństwie do „twardej 

siły”, która zwycięża lub zmusza siłą militarną”182 . Samą kulturę pojmował jako zbiór 

wartości i praktyk, które są ważne dla danego społeczeństwa. Sama kultura ma największą 

szansę tworzyć miękką siłę państwa wtedy, gdy jej wartości są uniwersalne. W tym ujęciu 
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kultura jest jednym z trzech rodzajów zasobów soft power obok wartości politycznych 

oraz polityki zagranicznej danego państwa. Ponieważ działania w obszarze kultury 

wpływają na kształtowanie korzystnego wizerunku, to równocześnie wpływają na pozycję 

danego państwa w środowisku międzynarodowym183.Wpisywana w soft power dyplomacja 

kulturalna jako jej narządzie będzie determinować sposób postrzegania, co za tym idzie, 

decydować o sile państwa na arenie międzynarodowej. Warunkiem koniecznym jest, 

by wartości poprzez nią wyrażane były atrakcyjne, zrozumiałe i akceptowalne 

dla społeczeństw innych państw. 

W ramach dyplomacji kulturalnej wyodrębnia się też dyplomację historyczną, 

której celem jest przedstawianie pożądanego (prawdziwego według nadawcy) obrazu 

historii 184 . W literaturze przedmiotu pojawia się także podejście, zgodnie z którym 

dyplomacja sportowa jest częścią dyplomacji kulturalnej185 , jednak pogląd zakładający, 

że dyplomacja sportowa to część dyplomacji publicznej, jest częściej prezentowany przez 

wielu badaczy186.  

Na bazie powyższych rozważań można dostrzec, że istnieją różne interpretacje tego, 

co kryje się pod pojęciem dyplomacji kulturalnej. Sposób definiowania tego terminu, 

łączenie go albo oddzielanie od innych podobnych znaczeniowo pojęć, zmieniało 

się w zależności od czasu i kontekstu. Podobnie ewoluowały podejmowane działania 

w ramach dyplomacji kulturalnej. Dyplomacja kulturalna poszukuje dzisiaj nowych form 

wyrazu i sposobów kontaktu. Świadczy o tym fakt, że na arenie międzynarodowej można 

zaobserwować rosnącą świadomość efektywnego wykorzystywania kultury. Walorami 

takich strategii jest bez wątpienia możliwość tworzenia środowiska sprzyjającego 

budowaniu wzajemnego zaufania, pozwalającego promować własne wartości.  

 

 
 

1.4. Pojęcie dyplomacji sportowej 

 

Relacje sportu i polityki stanowią rozległe pole badawcze na gruncie różnych 

dyscyplin naukowych, w szczególności historii, nauki o kulturze i religii, nauki o kulturze 

fizycznej, nauki o polityce i administracji oraz nauki socjologiczej. Przybierają one różne 

                                                 
183 Ibid., s. 109. 
184 B. Ociepka, Miękka siła…, op.cit., s. 146, 155. 
185  Cf, J. Asgharirad, U.S. Diplomacy towards Iran during the George W. Bush Era, Berlin 2012, 

https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/7089/Asgharirad-_Dissertation-_Final_Manuscript-

_July_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 2 lutego 2022. 
186 Vide, J. L’Etang, Sports Public Relations, Sage, Los Angeles 2013, s. 81. 
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formy. Przede wszystkim mogą dotyczyć wpływu jednego świata na drugi, zwłaszcza kiedy 

sport staje się narzędziem służącym do osiągania konkretnych celów politycznych. Sport 

może wpływać na kształt stosunków międzynarodowych. Jako narzędzie może przyczynić 

się do łagodzenia lub zaostrzania konfliktów, wzmacniania więzi pomiędzy narodami, 

czy też kształtowania wizerunku i prestiżu międzynarodowego danego państwa187 . Sport 

może także odgrywać istotną rolę w polityce wewnętrznej państw. Posiada zdolność 

integrowania społeczeństwa, wzbudzania dumy oraz tożsamości narodowej, wpływa 

na zdrowie obywateli, funkcjonuje również jako narzędzie propagandy 188 . Dyplomacja 

sportowa najczęściej traktowana jest jako kategoria dyplomacji publicznej, będąc w pewnym 

sensie jej konkretyzacją, gdzie sport stanowi narzędzie i pole działania.  

Termin ‘dyplomacja sportowa’ może być interpretowany na wiele sposobów. Według 

Davida Rowe’a dyplomacja sportowa to stosunkowo bezpieczny i łagodny sposób 

„nawiązywania przyjaźni” oraz rozwiązywania konfliktów189. Dla Jacquie L’Etang z kolei 

to sport wykorzystywany przez rządy w dyplomacji publicznej, w której przez dyplomację 

sportową mogą zasygnalizować chęć zacieśnienia relacji190. Traktuje ją zatem jako część 

dyplomacji publicznej. Jej zdaniem dyplomacja sportowa w istotnym stopniu wpływa 

na proces kształtowania wizerunku międzynarodowego państwa. Wzmacnianie prestiżu 

narodowego poprzez sport sygnalizował również Aaron Beacom. Akcentował 

w tym względzie  rolę dyplomacji olimpijskiej związanej z ruchem olimpijskim191. Nieco 

szerzej to zagadnienie ujęli Stuart Murray i Goefrey Pigman, którzy identyfikowali dwa typy 

dyplomacji sportowej. Pierwszy odnosi się do sytuacji, gdy międzynarodowy sport jest 

wykorzystywany przez rządy państw jako instrument ich dyplomacji. Drugi - obejmuje 

dyplomatyczną reprezentację, komunikację i negocjacje pomiędzy różnymi aktorami 

państwowymi i niepaństwowymi, odbywające się w ramach międzynarodowej rywalizacji 

sportowej192. Interdyscyplinarny charakter dyplomacji sportowej szczególnie mocno został 

zasygnalizowany w pracy Stuarta Murray’a zatytułowanej Sports Diplomacy (2019)193 . 

Autor dokonał tam ciekawego zabiegu, wyróżniając tradycyjną dyplomację sportową, 

                                                 
187  Michiya Shimbori, Hideo Ikeda, Tsuyoshi Ishida and Motô Kondô, Measuring a Nation’s Prestige, 

„American Journal of Sociology”, Vol. 69, No. 1, 1963, s. 64. 
188 B. Houlihan, Sport, Policy and Politcs. A Comparative Analysis, London 1997, s. 62. 
189 D. Rowe, Global Media Sport. Flows, Forms and Futures, Bloomsbury, London 2011, s. 115. 
190 J. L’Etang, op.cit., s. 81. 
191 A. Beacom, International Diplomacy and the Olympic Movement.The New Mediators, Palgrave Macmillan, 

2012, s. 35, 38.  
192 S. Murray, G.A. Pigman, Mapping the relationship between international sport and diplomacy, „Sport in 

Society”, Vol.17, No. 9, 2014, s. 1099. 
193 Vide, S. Murray, Sports Diplomacy, Routledge, London - New York 2019. 
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„nową” dyplomację sportową powstałą w XX wieku oraz dyplomację podmiotów 

niepaństwowych. Obok nich wspomniał także o sportowej anty-dyplomacji, podkreślając 

„czarną” stronę medalu sportu międzynarodowego.  

Złożoność stosowanych podejść badawczych w odniesieniu do dyplomacji 

sportowej dobrze obrazują poglądy Anurag Saxena. To zagadnienie rozpatrywał 

on w kontekście możliwości wyrażania zadowolenia bądź niezadowolenia z polityki danego 

państwa. Twierdził, że „dyplomacja sportowa to sytuacja, kiedy sport jest wykorzystywany 

jako narzędzie polityczne, aby poprawić (lub czasem pogorszyć) stosunki dyplomatyczne 

pomiędzy dwoma bytami”194. Ellis Cashmore czy Phillip D’Agati podkreślali, że sport może 

prowadzić zarówno do poprawy, jak i pogorzenia relacji między państwami. W tym ujęciu 

sygnalizowali wykorzystywanie sportu jako narzędzia w konfliktach międzynarodowych195. 

Oczywiście dyplomacja sportowa obejmująca działania promujące ideę pokoju i współpracy 

może generalnie stać się narzędziem służącym demonstracji siły196. Zwracając uwagę na ten 

aspekt, Martin Polley pisał o dyplomacji sportowej jako narzędziu w rękach rządów 

używanym w stosunku do innych państw 197 . Takie podejście koresponduje ze słowami 

byłego sekretarza generalnego ONZ (2007 – 2016) Ban Ki-moona wygłoszonymi podczas 

2nd International Forum on Sport, Peace and Development w Genewie w 2011 roku, kiedy 

wzywał do włączenia sportu do inicjatyw na rzecz rozwoju i pokoju. Podkreślał 

jego znaczenie w kontekście promowania pozytywnych wzorców do naśladowania 

oraz zdolności docierania do najbiedniejszych i najbardziej niespokojnych obszarów 

na świecie. Jego zdaniem „sport stał się językiem całego świata, wspólnym mianownikiem, 

który burzy wszystkie mury i bariery”198.  

W kontekście powyższych rozważań warto nadmienić, że kwestia dyplomacji 

sportowej była przedmiotem rozważań naukowych również na polskim gruncie. Michał 

Marcin Kobierecki w monografii Sport w działaniach dyplomatycznych państw i aktorów 

niepaństwowych przedstawił syntetyczny zbiór różnych ujęć dyplomacji sportowej. 

Pierwsze dotyczy dyplomacji sportowej rozumianej jako sposób komunikowania 

międzynarodowego. Sport stanowi tu swego rodzaju medium umożliwiające transmisję 

                                                 
194 A. Saxena, The Sociology of Sport and Physical Education, Sports Publication, New Delhi 2011, s. 25.  
195 E. Cashmore, Sports Culture. An A-Z Guide, Routledge World Reference, London 2000, s. 349-350; Cf., 

P.A. D’Agati, The Cold War and the 1984 Olympic Games. A Soviet-American Surogate War, Palgrave 

Macmillan, New York 2013, s. 13. 
196 R.B. Santos, A.M. Mestre, F.R. de Magalhāes, Sports Law in Portugal, Alphen aan den Rijn 2011, s. 21.  
197 M. Polley, Sports History. A Practical Guide, Palgrave Macmillan, New York 2007, s. 71, 96. 
198  Sport is a vital tool for peacebuilding and development, Ban says, United Nations, 11.05.2011, 

https://news.un.org/en/story/2011/05/374702, dostęp: 10 lutego 2022.  
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konkretnych przekazów. Dyplomacja sportowa w tym kontekście przybiera charakter 

pozytywny i negatywny. Może być to związane z wykorzystywaniem sportu przez rządy 

państw do nadawania komunikatów dotyczących chęci nawiązania bliższych relacji z innymi 

państwami 199 . Dobrym przykładem jest tu „dyplomacja pingpongowa” ilustrująca 

zacieśnianie relacji amerykańsko-chińskich w latach 70. XX wieku, kiedy to przy okazji 

wizyt z udział narodowych drużyn tenisa stołowego Chin i Stanów Zjednoczonych 

odbywano nieformalne spotkania polityczne 200 . Obok tego należy wymienić również 

inne przykłady dwustronnych procesów pojednania pomiędzy dwiema skonfliktowanymi 

stronami poprzez wydarzenia sportowe. Warto w tym miejscu przywołać indyjsko-

pakistańską „dyplomację krykietową” (cricket diplomacy) 201  oraz grecko-turecką 

„dyplomację koszykówki” (basketball diplomacy) 202 . Sport może wpływać na proces 

pokojowy w podzielonym społeczeństwie. Apele ze strony gwiazd sportu są zdolne 

oddziaływać na społeczne nastroje nie tylko lokalnie, ale również globalnie. Mogą wręcz 

stymulować zmiany. Interesującym przykładem jest tu choćby postać wybitnego piłkarza, 

reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej Didiera Drogby. Jego emocjonalny 

apel o pojednanie skierowany do zwaśnionych rodaków po zakończonym meczu z Sudanem 

rozgrywanym 8 października 2005 r. w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata, w dużej 

mierze przyczynił się do podpisania dwa lata później porozumienia pokojowego 203 . 

Dyplomacja sportowa stwarza zarazem okazję transmisji komunikatów stanowiących wyraz 

niezadowolenia z polityki prowadzonej przez inne państwo. Może również służyć 

jako narzędzie służącego kształtowaniu pożądanego międzynarodowego wizerunku państwa 

za granicą. Można ją rozpatrywać w kategoriach klasycznie prowadzonych działań/spotkań 

dyplomatycznych realizowanych przy okazji wydarzeń sportowych. Dyplomacja sportowa 

to także procesy dyplomatyczne, w których udział biorą podmioty sportowe, 

w szczególności organizacje zarządzające daną dyscypliną w ujęciu międzynarodowym. 

Głównym przedmiotem dociekań pozostają tutaj państwa, które wykorzystują sport 

samodzielnie bądź za pośrednictwem podmiotów niepaństwowych o charakterze 

                                                 
199  M.M. Kobierecki, Dyplomacja sportowa. Sport w działaniach dyplomatycznych państw i aktorów 
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terytorialnym (kluby sportowe czy krajowe federacje sportowe)204. Kobierecki podkreślał, 

że sprawując kontrolę nad międzynarodowym sportem, niezależne organizacje sportowe 

stają się interesariuszami dyplomacji publicznej państw, co naturalnie predestynuje 

je do przejmowania przez nie ról dyplomatycznych. Rozwiązanie proponowane 

przez Kobiereckiego pozostaje w ścisłym związku z formułą prezentowaną w tej rozprawie 

doktorskiej, według której rządy (w tym przypadku władze w Pekinie) wykorzystują sport 

do wspierania realizacji konkretnych celów polityki zagranicznej, w tym budowania 

pozytywnego wizerunku międzynarodowego (prowadzenia tzw. wizerunkowej dyplomacji 

sportowej). Takie wykorzystywanie sportu może się odbywać na szereg sposobów, 

do których można zaliczyć m.in. sukcesy sportowców, kontakty sportowe, organizacja 

imprez sportowych (tzw. megaeventy sportowe)205.  

Organizacja wielkich imprez sportowych, jak wskazali to Jonathan Grix i Paul 

Brannagan, stała się dla państw istotną „bronią dyplomatyczną” dzięki możliwości 

generowania na dużą skalę soft power 206 . Bycie gospodarzem takiego wydarzenia 

jest bowiem wyjątkową okazją do międzynarodowej autoprezentacji dla danego państwa, 

regionu czy miasta. W związku z tym z całą pewnością organizowanie megaeventów 

sportowych można rozpatrywać jako środek służący właśnie realizacji takiego 

celu. Działania tego typu mogą wpływać na stan relacji z konkretnymi państwami, podnosić 

morale społeczeństwa oraz kształtować obraz nowoczesnego/ rozwiniętego państwa207.  

Dyplomację sportową można rozpatrywać także w kategoriach działań 

dyplomatycznych prowadzonych przez międzynarodowych aktorów sportowych. 

Jest to skutek pojawienia się w dyplomacji aktorów niepaństwowych, w tym organizacji 

pozarządowych, takich jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski czy międzynarodowe 

federacje sportowe. Ten wymiar dyplomacji sportowej stanowi pewną konkretyzację 

kategorii dyplomacji organizacji pozarządowych, którą Beata Surmacz określała 

jako „przekraczający granice państw proces reprezentacji i komunikacji, poprzez który 

transnarodowe organizacje pozarządowe realizują własne interesy, poszukują wpływu 

na zachowania innych aktorów międzynarodowych (państw, instytucji międzynarodowych, 
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innych aktorów niepaństwowych) oraz możliwości rozwiązywania problemów o charakterze 

międzynarodowym”208.  

W rozważaniach nad dyplomacją sportową należy też zwrócić uwagę 

na oddziaływanie sportu poprzez dwa procesy - z jednej strony internalizacja sportu, 

a z drugiej internalizacja przez sport. Internalizacja sportu to rozwój organizacji sportowych 

dzięki nawiązywaniu relacji międzynarodowych. Podmiotami są tu związki sportowe, 

ligi sportowe, kluby sportowe, operatorzy stadionów oraz sami sportowcy. Pojęcie 

‘internalizacja przez sport’ można z kolei rozumieć jako wykorzystywanie sportu przez rząd, 

jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa i inne organizacje do realizacji 

własnych celów209.  

Sport zatem staje się równie ważnym narzędziem przydatnym w procesie 

internalizacji gospodarki. Międzynarodowe wydarzenia sportowe kształtują wizerunek 

marki danego państwa, regionu, miast i konkretnych produktów. Efektami brandingu 

są w tym przypadku: zwiększenie zainteresowania zagranicznych turystów wizytami 

w tym kraju, wpływ na eksport produktów tam wytwarzanych, a nawet zwiększenie 

inwestycji zagranicznych 210 . Często mówi się o wizerunkowym znaczeniu 

tzw. megawydarzeń sportowych (mega-events), które nie trwają zbyt długo, ale silnie 

oddziałują na przestrzeń społeczną w długiej perspektywie czasowej. Oferują 

przy tym rozrywkę i emocje dla masowego odbiorcy 211 . Ich wyróżnikiem jest także 

stymulowanie rozwoju turystyki, przyciąganie uwagi mediów, wzrost prestiżu oraz rosnący 

wpływ ekonomiczny na lokalną społeczność 212 . Przynoszą wiele efektów w wymiarze 

społecznym, np. przyczyniają się do rozwoju infrastruktury danego miasta i państwa 

i generalnie zwiększają poczucie dumy wśród lokalnej społecznej213 . Niezwykle istotne 

jest jednak ich znaczenie wizerunkowe, gdyż stanowią szczególną okazję 

do zaprezentowania się poprzez przekaz medialny. 
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Trzy perspektywy wyjaśniania dyplomacji kulturalnej pozostają kluczowe dla potrzeb 

prezentowanej rozprawy doktorskiej. W pierwszej – dyplomacja kulturalna stanowi filar 

i narzędzie polityki zagranicznej. Takie ujęcie pozostaje bliskie formule zaproponowanej 

przez Richarda T. Arndta, gdzie dyplomacja kulturalna to wyraz działań politycznych 

prowadzonych przez podmioty rządowe występujące „w imieniu” państw, których celem 

jest urzeczywistnienie interesów narodowych w stosunkach międzynarodowych 214 . 

Koresponduje to zarazem z formułą przyjętą przez Gyorgya Szondi, w której cel dyplomacji 

kulturalnej utożsamia się z gwarancją wzajemnego zrozumienia się i współpracy pomiędzy 

społeczeństwami dążącymi do osiągnięcia wzajemnych korzyści. Główną ideą tych działań 

jest zapoznanie zagranicznych odbiorców z danym państwem, jego mieszkańcami, kulturą, 

językiem - w połączeniu z budową pozytywnego wizerunku poprzez kulturę215. 

Druga perspektywa odnosząca się do dyplomacji kulturalnej podkreśla rolę kultury 

w osiąganiu celów politycznych. Dyplomacja kulturalna sprzyja w tym przypadku promocji 

dorobku kulturowego oraz prezentowaniu atrakcyjności własnej kultury. Pomocne 

w tym kontekście jest ujęcie Miltona Cummingsa, który traktował dyplomację kulturalną 

jako „wymianę na poziomie idei, informacji, sztuki i innych aspektów kultury między 

krajami i ich narodami mającą na celu pogłębianie wzajemnego zrozumienia” 216 . 

Dyplomacja kulturalna jest działalnością ściśle związaną z kulturą, która sama w sobie 

najlepiej reprezentuje naród, inspirując i przyciągając ludzi z całego świata pomimo istnienia 

granic i różnic politycznych. Uwypuklenie takiego celu dyplomacji kulturalnej 

jak budowanie porozumienia między narodami za pomocą działań promocyjnych państwa 

przez kulturę, tj. idee, historię, sztukę, system wartości i tradycję, odnajduje zastosowanie 

w analizie dyplomacji kulturalnej Chin.  

Trzecia perspektywa bezpośrednio traktuje o dyplomacji sportowej, z uwagi na fakt, 

że chińskie sztuki walki są uważane nie tylko za nośnik wielowiekowej tradycji chińskiej, 

ale również dyscyplinę sportową, czy nawet szerzej narodową formę aktywności fizycznej. 

Sportowy wymiar jest rozpowszechniany poprzez działalność podmiotów tj. krajowych 

instytucji i międzynarodowych organizacji promujących chińskie sztuk walki na skalę 

globalną. W analizie tej części użyteczne wydaje się nawiązanie do słów zarówno Jacquie 

L’Etanga, która podkreślała, że sport wykorzystywany jest przez rządy w dyplomacji 

                                                 
214 R.T. Arndt, op.cit., s.18.  
215 G. Szondi, Filary zarządzania reputacją, op.cit., s. 75. 
216 M.C. Cummings, Jr., Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey, Center for Arts and 

Culture, Washington DC 2003, s. 1. 
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publicznej, aby zasygnalizować chęć zacieśnienia relacji217 , jak i do stwierdzeń Barukha 

Hazana, który z kolei zauważał, że promocja dyscypliny sportowej oraz odnoszone 

w niej sukcesy wykorzystywane są do budowania prestiżu danego państwa218. 

Działania promocyjne chińskich sztuk walki o charakterze sportowym mogą 

kierować uwagę w stronę dyplomacji sportowej także ze względu na fakt, że od lat 60. XX 

wieku zauważalnie następuje stopniowa intensyfikacja działań promocyjnych 

podejmowanych na tym polu przez państwa z Azji. Starają się one organizować 

międzynarodowe imprezy sportowe, począwszy od Letnich Igrzysk Olimpijskich (kolejno: 

w 1964 roku w Tokio, w 1988 roku w Seulu, w 2008 roku w Pekinie), po Zimowe Igrzyska 

Olimpijskie - najpierw w 1972 roku w Sapporo, a potem w 1998 roku w Nagano i w 2018 

roku w Pjongczangu. W ostatniej dekadzie Japonia i Chiny „zamieniły” się organizacją tych 

imprez sportowych. Letnie Igrzyska Olimpijskie odbyły się w Tokio w 2021 roku, 

zaś Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 2022 roku. Nie należy też pomijać innych 

imprez sportowych przyciągających kibiców, media, sponsorów, co ważne jest z punktu 

widzenia promocji tych państw. Przykładowo w 2002 roku współorganizatorami Mistrzostw 

Świata w Piłce Nożnej FIFA była Korea Południowa wraz z Japonią. Przeprowadzenie 

tak prestiżowego wydarzenia sportowego świadczy o wysokim poziomie organizacji 

i współpracy państw-gospodarzy. Również IAAF organizuje Mistrzostwa Świata 

w Lekkoatletyce w państwach azjatyckich. W  1991 roku oraz 2007 roku gospodarzem 

była Japonia, zaś w 2011 roku koreańskie Daegu.  

Przyjęte ujęcia definicyjne pozwolą uchwycić istotę dyplomacji kulturalnej, 

uwzględniając charakterystykę chińskiej dyplomacji mimo różnic działania mechanizmów 

dyplomacji państw Azji Wschodniej.  

  

                                                 
217 J. L’Etang, op.cit., s. 81. 
218 B. Hazan, Soviet Propaganda. A case study of the Middle East conflict, Routledge, Jerusalem 1976, s. 127. 
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Rozdział II 

Dyplomacja kulturalna Chin 

 

 

2.1. Dyplomacja publiczna a propaganda  

 

 

Definiując dyplomację publiczną Chin, najczęściej stosuje się terminy gonggong 

waijiao (公 共 外 交 ) oraz gongzhong waijiao (公 众 外 交 ). Ten pierwszy pojawił 

się po raz pierwszy w 1990 roku w publikacji Diplomacy abroad (Guowai waijiaoxue) 

stanowiącej zbiór artykułów przetłumaczonych i wydanych przez Zhou Qipenga i Yang 

Chuanga. Przedstawili oni różne definicje oraz koncepcje dyplomacji publicznej 219 . 

Za pierwszą monografię na rynku chińskim, której przedmiotem rozważań była dyplomacja 

publiczna, uznaje się Output America: US Information Agency and American Public 

Diplomacy (Shuchu Meiguo: Meiguo Xinwenshu Yu Meiguo Gonggong Waijiao) autorstwa 

Han Zhaoyinga (Nankai University), opublikowaną w 2000 roku 220 . W odniesieniu 

do przytoczonych wyżej pozycji zauważa się jednak brak jednoznacznej wykładni 

interpretacyjnej pozwalającej odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest dyplomacja 

publiczna. W latach 90. XX wieku Chiny zaczęły promować charakterystyczny 

typ stosunków międzypaństwowych, który – zdaniem Ingrid d’Hooghe – „nie jest ani 

sojuszem, ani nie ma charakteru konfrontacyjnego, nie jest też skierowany przeciwko 

jakiemukolwiek trzeciemu państwu”221.  

Na początku XXI wieku w wyniku dynamicznie postępujących procesów 

globalizacji zaznaczyła się zmiana schematów komunikacji, także w polityce. Zhao Qizheng 

podkreślał, że dyplomacja publiczna staje się coraz ważniejszym elementem całościowej 

dyplomacji Chin, szczególnie od momentu, kiedy zaczęły przykuwać uwagę świata 222 . 

                                                 
219 Wang Yiwei, Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power, „ANNALS of American Academy of 

Political and Social Science”, Vol. 616, No. 1, 2008, s. 259; Vide, Zhou Qipeng, Yang Chuang, Guowai 

Waijiaoxue (Diplomacy Abroad), Chinese People’s Public Security University Press, Beijing 1990.  
220 Vide, Han Zhaoying (韓召穎), Shuchu Meiguo: Meiguo xinwenshu yu Meiguo gonggong waijiao (输出美

国：美国新闻署与美国公众外交), Tianjin renmin chubanshe (天津人民出版社), Tianjin (天津) 2000. 
221 I. d’Hooghe, The Rise of China Public Diplomacy, „Clingendael Diplomacy Paper”, No. 12, 2006, s. 12. 
222 Zhao Qizheng, How China Communicates: Public Diplomacy in a Global Age, Foreign Language Teaching 

and Research Press, Beijing 2012, s. 23. 
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Jego zdaniem dyplomacja publiczna ma służyć realizacji celów w polityce zagranicznej oraz 

kształtowaniu pozytywnego wizerunku państwa na zewnątrz, zaś międzynarodowy 

wizerunek (national image, guojia xingxiang, 国家形象) Chin jest budowany równolegle 

z tendencją do wpływania na światową opinię publiczną mającą znaczenie z punktu widzenia 

polityki rozwojowej Chin223. Władze w Pekinie często podkreślają, że ich międzynarodowy 

wizerunek jest dyskredytowany i demonizowany przez światowe media 224 , co stanowi 

istotny problem w realizacji polityki zagranicznej, w tym budowania pozycji i wzmacniania 

siły oddziaływania w przestrzeni międzynarodowej. W związku z tym Chiny angażują 

się w upowszechnienie alternatywnej narracji dotyczącej ich wzrostu celem usunięcia 

przeświadczenia o zagrożeniu z ich strony.  

Warto w tym miejscu zastanowić się, co tak naprawdę oznacza termin ‘dyplomacja 

publiczna’ na chińskim gruncie. Oba przytoczone wyżej pojęcia, tj. gonggong waijiao 

i gongzhong waijiao, różnią się przez fakt użycia samego słowa ‘publiczny’. 

Ich współwystępowanie w języku chińskim nie jest niczym nowym. Można odnaleźć 

podobną analogię w wariantach tłumaczeń chińskich dotyczących public relations 

(gonggong guangxi, 公共关系 lub gongzhong guanxi, 公众关系) oraz ‘interesu publicznego’ 

(gonggong liyi, 公共利益 lub gongzhong liyi 公众利益). Zrozumienie powodów, które stoją 

za różnymi kalkami językowymi, wymagałoby pogłębionych analiz filologicznych 225 , 

co przesłoniłoby jednak pierwotny zamysł tej pracy. Mimo wszystko warto jednak 

odpowiedzieć na pytanie, jak Chińczycy tłumaczą różnicę pomiędzy gonggong 

a gongzhong. Liao Weijian wiązał to zjawisko z ambiwalencją spowodowaną dwoma 

znaczeniami terminu „publiczny” w języku angielskim 226 . Jako przymiotnik słowo 

to oznacza ‘powszechny’, ‘wspólny’ bądź ‘otwarty’, co jest przeciwieństwem słowa 

‘prywatny’ i odpowiada pojęciu gonggong (lub gongkai 公开, gongyong). Jako rzeczownik 

public wskazuje na dużą grupę ludzi i jest bliskie chińskiemu terminowi gongzhong 

                                                 
223 Ibid., s. 42. 
224 I. d’Hooghe, J. Melissen, China’s Public Diplomacy, Brill Nijhoff, Leiden, Boston 2014, s. 100. 
225  Vide, V. Alleton, Chinese Terminologies: On Preconceptions, [w:] New Terms for New Ideas. Western 

Knowledge and Lexical Change in Late Imperial China, red. M. Lackner, I. Amelung, J. Kurtz, Brill, Leiden, 

Boston, Kőln 2001; Tokens of Exchange. The Problem of Translation in Global Circulations, red. L. H. Liu, 

Duke University Press, Durham, London 1999; D. Cao, Chinese Law. A Language Perspective, Routledge, 

London, New York 2004. 
226 Liao Weijian, Xiong Meijuan, Gonggong Guanxi de Gongzhongxing Jiedu [A Publicity Reading of Public 

Relations], Zhongshan Daxue Xuebao (Shehui Kexue ban) Journal of Sun Yatsen University (Social Science 

Edition), 2005, Vol. 45. No. 3, s. 1-6, [za:] New Words for a New International Communication: The Case of 

Public Diplomacy, T. Zappone, University of Rome „La Sapienza” & Center for Advanced Studies on 

Contemporary China, Europe China Research and Advice Network, 2012, s. 11. 
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(lub minzhong, 民众 / dazhong, 大众)227. The Contemporary Chinese Dictionary interpretuje 

słowo gonggong jako ‘należący do społeczeństwa, powszechnie używany i posiadany’228, 

podczas gdy gongzhong jako ‘większość ludzi w społeczeństwie, masy’. Wcześniej 

funkcjonowało tłumaczenie gongzhong waijiao, które stopniowo ewoluowało w kierunku 

gonggong waijiao. Z czasem większą popularność zyskało gonggong na określenie słowa 

‘publiczny’. Mimo tego Qu Xing zauważył, że wyrażenie gongzhong waijiao lepiej oddaje 

istotę dyplomacji publicznej. Ponadto w tłumaczeniu tego terminu, według Qu Xinga, 

wymagane jest odpowiednie zaangażowanie w praktyki dyplomacji publicznej, co wymaga 

większej otwartości i zaangażowania w kontekście zamkniętej i statycznej społeczności 

Chin229 . Z kolei Han Fangming podkreślał szerszy kontekst pojęcia gongzhong waijiao 

w stosunku do gonggong waijiao, akcentując odniesienie do głównej idei dyplomacji 

publicznej, tj. prezentacji określonego obrazu Chin w oczach społeczności międzynarodowej 

oraz dążenia do wzmocnienia relacji między Chinami a odbiorcą zewnętrznym230. Podobne 

zdanie wyraził profesor Lu Yi, który w publikacji The General Introduction to Diplomacy231 

interpretował dyplomację publiczną przez pryzmat gongzhong waijiao. Warto nadmienić, 

że niektórzy badacze celowo dokonywali rozgraniczenia, traktując gonggong waijiao 

oraz gongzhong waijiao jako dwie różne formuły. Według tego rozróżnienia, pierwsze 

z nich odnosi się do komunikacji ze społecznością międzynarodową, a drugie z odbiorcami 

na gruncie krajowym (tzw. ‘sprawy publiczne’, czyli waishi shiwu, 外事事务).  

W dyskursie dotyczącym dyplomacji publicznej zauważa się duże rozbieżności 

wśród chińskich badaczy. Zhao Qizheng twierdził, że dyplomacja publiczna, razem 

z dyplomacją rządową, stanowi komponent dyplomacji danego państwa. Podkreślał także 

fakt, że uczestnicy [dyplomacji publicznej] nie zajmują się sprawami polityki zagranicznej 

jako reprezentanci państwa; z tego właśnie powodu dyplomacja może w wyważony, barwny 

i elastyczny sposób budować narrację o danym kraju z uwzględnieniem różnych form 

i okazji 232 . Do podstawowych zadań dyplomacji publicznej należy „tłumaczenie 

                                                 
227  Xiandai Hanyu Cidian (现代汉语词典 ), The Contemporary Chinese Dictionary, Foreign Language 

Teaching and Research Press 2002, s. 668. 
228 Xiandai Hanyu Cidian (现代汉语词典), op.cit., s. 672.  
229 Qu Xing, Gonggong waijiao de jingdian hanyi yu Zhongguo tese (Classical meaning of public diplomacy 

and China’s characteristics), [w:] „Zhongguo waijiao. China’s Foreign Affairs”, No. 2, 2001, s. 16, [za:] New 

Words for a New International Communication: The Case of Public Diplomacy, T. Zappone, op.cit., s. 13. 
230 Han Fangming, Gonggong waijiao jikan (Public diplomacy Quartely), 2011, [za:] New Words for a New 

International Communication: The Case of Public Diplomacy, T. Zappone, op.cit., s. 14. 
231 Vide, Yi Lu, The general introduction to diplomacy, World Affairs Press, Beijing 2004. 
232 Zhao Qizheng (赵启正), Gonggong waijiao yu kua wenhua jiaoliu (公共外交与跨文化交流 ), Zhongguo 

renmin daxue chubanshe (中国人民大学出版社), Beijing (北京), 2011, s. 4. 
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i promowanie wśród obcokrajowców wiedzy o prawdziwych Chinach”233. Autor ten uznając 

działania w tym zakresie za domenę rządu, podkreślił zarazem rolę organizacji 

pozarządowych, grup społecznych, elit politycznych oraz mas społecznych 234 . Z jednej 

strony definicja podkreśla nieoficjalny charakter dyplomacji publicznej, co czyni ją bardziej 

elastyczną niż tradycyjna dyplomacja, z drugiej jednak akcentuje fakt, że to rząd odgrywa 

najważniejszą rolę w jej realizacji. 

Inne stanowisko prezentuje Han Fangming (jeden z założycieli czołowego 

chińskiego think thanku zajmującego się dyplomacją publiczną), autor Wprowdzenia 

do dyplomacji publicznej (公共外交概论 ) 235 . Podkreślał, że dyplomacja publiczna 

jest domeną rządu. Podmioty, tj. lokalne jednostki administracyjne, spółki, organizacje 

pozarządowe oraz ludzie niezrzeszeni w tego typu organizacjach, będąc zależne, muszą 

uzyskać upoważnienie rządu centralnego do podjęcia działań o charakterze 

dyplomatycznym. Jeśli się tak nie stanie, działania i kontakty wyżej wymienionych 

podmiotów są uważane za kontakty międzyludzkie. Po drugie, dotyczy ona podmiotu 

dyplomacji publicznej, czyli polityki zagranicznej, nie zaś obcych rządów. Po trzecie, odnosi 

się do sposobów realizacji dyplomacji publicznej obejmującej działania PR, transmisje 

na żywo, wymiany kulturalne oraz pomoc humanitarną. Po czwarte, wyłaniają 

się dwa główne cele dyplomacji publicznej związane z wywieraniem wpływu na zachowanie 

społeczności międzynarodowej oraz realizację celów polityki zagranicznej danego państwa. 

Han, podobnie jak Zhao Qizhenga, wskazywał, że w gronie podmiotów odpowiedzialnych 

za realizację  dyplomacji publicznej należy uwzględnić media 236 . Jego ujęcie 

zaproponowane przez Hana bardziej podkreślało cele strategiczne dyplomacji publicznej 

oraz sugerowało, że podmioty pozarządowe powinny uzyskać zgodę rządu 

do podejmowania działań dyplomatycznych. Uwypuklał z jednej strony nadrzędną 

rolę rządu, z drugiej zaś pisał, że „nie jest on [rząd] w stanie zorganizować działań 

dyplomacji publicznej” i w związku z tym powinien autoryzować do działań 

dyplomatycznych także organizacje pozarządowe, grupy interesu, jak i  zwykłych 

przedstawicieli społeczeństwa. Podkreślał, że koordynacja działań dyplomacji publicznej, 

pozwalająca zmobilizować entuzjazm i kreatywność podmiotów społecznych, pozostaje 

                                                 
233 Ibid., s. 4-5. 
234 Ibidem. 
235 Han Fangming (韩方明), Gonggong waijiao gailun (公共外交概论), Beijing Daxue Chubanshe (北京大

学出版社), Beijing (北京) 2012.  
236 Ibid., s. 8-10. 
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jednym z najważniejszych problemów chińskiej dyplomacji publicznej 237 . 

Han identyfikował dyplomację publiczną i „uspołecznienie” dyplomacji jako wyzwanie, 

któremu Chiny powinny poświęcić szczególną uwagę.  

Inne ujęcie zaproponował Zhao Kejin (profesor Tsinghua University) w swojej 

publikacji Dyplomacja publiczna: teoria i praktyka (公共外交的理论与实践). Utożsamiał 

dyplomację publiczną jako bezpośrednie działania komunikacyjne z opinią publiczną innego 

narodu. Dowodził, że „w interakcji z międzynarodową opinią publiczną za granicą nacisk 

winien zostać położony na zrozumienie, komunikowanie uczuć oraz budowanie wizerunku, 

podczas gdy w kontaktach międzyrządowych ważniejsze jest ustalanie wspólnych interesów. 

Dlatego dyplomacja publiczna powinna być oddzielona od międzynarodowych kontaktów 

międzyludzkich, ponieważ jej działania są w pełni sterowane przez rząd danego państwa238. 

Ujęcie zaproponowane przez Zhao Kejina uwypukliło niezwykle interesujące „miękkie” 

aspekty komunikacji, korzystne w budowaniu wizerunku oraz zwiększaniu zrozumienia 

dla przedstawianej sprawy. Akcentował on przede wszystkim prymarną rolę rządu, 

działającego oficjalnie bądź nieoficjalnie, podkreślając zarazem, że powinien on stwarzać 

podmiotom niepaństwowym więcej swobody w zakresie kształtowania dyplomacji 

publicznej.  

Powyższe ujęcia podkreślają różne aspekty, w zależności od przyjętych kryteriów 

(podmiotów, grup docelowych, narzędzi, celów, itd.), jednak wszystkie odzwierciedlają 

rozumienie dyplomacji publicznej jako ściśle powiązanej ze zcentralizowanym modelem 

państwa, polegającym na tym, że rząd obiera strategie i kieruje jej działaniami. W wielu 

definicjach to właśnie on odgrywa wiodącą rolę w planowaniu polityki, organizowaniu 

wydarzeń, koordynacji organów pozarządowych. Eksponowanie roli rządu i potrzeba 

autoryzacji niezależnych podmiotów (wprost bądź pośrednio) są istotną częścią składową 

większości definicji autorstwa chińskich badaczy. Qu Xing tłumaczył współistnienie 

tak dużej liczby definicji jako konsekwencję podejmowanych wysiłków 

w celu zaadaptowania pojęcia do bieżących czasów i panujących trendów. Jednocześnie 

niezmiennie wskazywał na podstawowe cechy dyplomacji publicznej. Po pierwsze, 

to domena rządu danego państwa, po drugie, odbiorcą przekazu pozostaje społeczność 

międzynarodowa, po trzecie, instrumentarium działań obejmuje wymiany kulturowe 

(renwen jiaoliu, 人文交流) z wykorzystaniem mediów, po czwarte, celem jest wpływanie 

                                                 
237 Ibid., s. 63. 
238 Zhao Kejin (赵可金), Gonggong waijiao de lilun yu shijian (公共外交的理论与实践 ), Shanghai cishu 

chubanshe (上海辞书出版社), Shanghai (上海) 2007, s. 21. 
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na opinię publiczną (yingzao, 营造), a poprzez to wywieranie nacisku na obce rządy239.  

W literaturze przedmiotu, oprócz najczęściej stosowanych terminów gonggong 

waijiao oraz gongzhong waijiao, pojawiają się określenia renmin waijiao (“people 

diplomacy”, 人民外交) czy minjian waijiao (“people-to-people diplomacy”, 民间外交)240 . 

Wyrażenie minjian waijiao jest głęboko zakorzenione w chińskiej kulturze 

politycznej. Termin minjian (dosłownie ‘pomiędzy ludźmi’) jest przeciwieństwem słowa 

guanfang (官 方 ,’oficjalny’) i w dyplomacji wskazuje na wszelkie aktywności 

nie inspirowane przez rząd. Władze w Pekinie zwracają większą uwagę na znaczenie 

nieoficjalnej dyplomacji. Były minister spraw zagranicznych Chen Yi (1958-1972) twierdził, 

że „elastyczne działania rządu i minjian waijiao […] stanowią pionierskie osiągnięcie 

w obszarze relacji międzynarodowych”241 . Według słów Deng Xiaopinga „bez wymiany 

międzyludzkiej jest w zasadzie niemożliwe, aby ustanowić solidne fundamenty dla rozwoju 

współpracy między państwami”242 . Termin minjian waijiao odnosi się więc do wymian 

kulturalnych i nieformalnych kontaktów powstałych na skutek działań organizacji 

i stowarzyszeń i jest adresowany do światowej opinii publicznej. Od momentu założenia 

w 1949 roku Chińska Republika Ludowa bazowała na tej formie zagranicznych relacji. 

Z natury mniej ideologiczna minjian waijiao kładzie nacisk na rolę wymian międzyludzkich 

w celu osiągnięcie konkretnych, pragmatycznych założeń przyczyniających się do tworzenia 

środowiska międzynarodowego sprzyjającego chińskim interesom. Dlatego 

też przy wczesnych próbach zrozumienia koncepcji dyplomacji publicznej chińscy badacze 

często odwoływali się do znanego im pojęcia.  

Nawiązując do sławnego stwierdzenia autorstwa byłego premiera Zhou Enlaia, 

który określał dyplomację Chin jako rezultat połączenia dyplomacji oficjalnej, półoficjalnej 

i nieoficjalnej, Zhao Qizheng twierdził, że historycznym wyznacznikiem dyplomacji Chin 

jest komplementarna relacja pomiędzy rządem a renmin waijiao, podając jako przykład 

przyjaźń chińsko-japońską oraz tzw. „dyplomację pingpongową” w relacjach Chin z USA243. 

                                                 
239 Qu Xing, Gonggong waijiao de jingdian hanyi yu Zhongguo tese, (Classical meaning of public diplomacy 

and China’s characteristics), [w:] Zhongguo waijiao. China’s Foreign Affairs, No. 2, 2001, s. 7-18, [za:] New 

Words for a New International Communication: The Case of Public Diplomacy, T. Zappone, op.cit., s. 7. 
240 M. Barr, Chinese Cultural Diplomacy: Old Wine in New Bottles? [w:] China’s Many Dreams, Comparative 

Perspectives on China’s Search for National Rejuvenation, red. D. Kerr, Palgrave Macmillan, New York 2015, 

s. 183.  
241 T. Zappone, op.cit., s. 17. 
242 Liu Gengyin, Weile youyi yu heping: Minjian waijiao qinliji! For friendship and peace: folk diplomacy 

personally experienced!, World Affairs Press, Beijing, 2006, s. 2, [za:] New Words for a New International 

Communication: The Case of Public Diplomacy, T. Zappone, op.cit., s. 17. 
243  Zhao Qizheng, You minjian waijiao dao gongong waijiao (由民间外交到公共外交 ; From people 

diplomacy to public diplomacy), „Waijiao Pinglun”, Foreign Affairs Review, 2009, No. 5, s. 1–3, [za:] New 
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Słowo renmin (人民) można tu dosłownie tłumaczyć jako ‘ludowy’ 244 . Zatem renmin 

waijiao to nic innego jak dyplomacja ludowa. Termin ten został ukształtowany 

w okresie maoistowskim przed zainicjowaniem polityki reform i otwarcia na świat (gaige 

kaifang, 改革开放)245, łącząc się z koncepcją mówiącą o zbieżności interesów władzy i ludu, 

w której Komunistyczna Partia Chin artykułuje interesy własne i ogólniej chińskiej 

zbiorowości w kierunku międzynarodowej społeczności. 

W świetle tych rozważań można stwierdzić, że różnica między konceptem minjian 

waijiao i renmin waijiao jest dość wyraźna. Podczas gdy główne podmioty w minjian waijiao 

to grupy społeczne (np. organizacje pozarządowe), to w renmin waijiao ściśle wskazuje 

się na ‘rząd’ (zhengfuxing, 政府性)246 . Mimo to na skutek tendencji niektórych autorów 

do podkreślania ścisłego związku między tymi dwoma pojęciami w okresie maoistowskim 

pojawia się pewne zamieszanie. Na przykład według Li wczesne formy minjian waijiao 

stanowiły integralną część globalnej strategii dyplomacji międzyludzkiej 247 . Dopiero 

po wprowadzeniu polityki reform i otwarcia minjian waijiao zaczęła przyjmować konkretne 

cele polityczne, ekonomiczne i kulturalne, stając się w ten sposób bardziej niezależną.  

Analiza chińskiej literatury przedmiotu na temat dyplomacji publicznej i częste 

odniesienia do koncepcji renmin waijiao oraz minjian waijiao jest zatem niezbędna 

w celu zrozumienia różnic między tymi dwiema formami dyplomacji. Autorzy, którzy 

odnoszą się do minjian waijiao, interpretując ją jako część globalnej strategii dyplomacji, 

mają tendencję do postrzegania dyplomacji publicznej na gruncie realizmu, 

gdzie propaganda służy wyłącznie promowaniu interesów narodowych. Z kolei ci, którzy 

traktują dyplomację publiczną jako nową formę minjian waijiao i wskazują na stopniową 

zmianę tożsamości jej głównych podmiotów, od rządów do grup społecznych 

(np. organizacji pozarządowych, itd.), zazwyczaj przyjmują bardziej konstruktywne 

podejście do koncepcji dyplomacji publicznej, interpretując ją jako aktywność w sferze 

społecznej, która jest skierowana na zaakceptowanie narodowej kultury i wartości 

jako wspólnie dzielonych norm.  

 

 

                                                 
Words for a New International Communication: The Case of Public Diplomacy, T. Zappone, op.cit., s. 19. 
244 Xiandai Hanyu Cidian (现代汉语词典), op.cit., s. 1618.  
245 A. Bolesta, Chiny w okresie transformacji, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2006, s. 30. 
246 T. Zappone, op.cit., s. 19. 
247 Vide, Li Zhiyong (李志永), Gonggong waijia xiangguang gainian bianxi (公共外交相关概念辨析; Public 

Diplomacy and Four Related Concepts), „Waijiao Pinglun” (外交评论), Vol 26, No. 2, 2009, s. 57–66.  
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Propaganda xuan chuan pozostaje ważnym komponentem dyplomacji publicznej. 

W licznych publikacjach chińskojęzycznych jest ona często łączona z działaniami 

dyplomatycznymi. Wyrażenie xuan chuan (宣传, ‘propaganda’) lub dui wai xuan chuan 

( 对 外宣传, ‘propaganda zagraniczna/zewnętrzna’) odnosi się do promowania wizerunku 

poprzez „łagodne działania” (wśród których wymienia się transmisje telewizyjne 

czy reklamy)248. Warte podkreślenia jest to, że w języku chińskim słowo ‘propaganda’ xuan 

chuan ma odmienne znaczenie niż na Zachodzie, przybierając raczej neutralny wydźwięk249. 

Słowo „propaganda” to w języku łacińskim propagare, które oznacza „krzewić” 

lub „zaszczepiać”. Termin „propaganda” został oficjalnie użyty już w XVII wieku w nazwie 

instytucji kościelnej powołanej w celu krzewienia wiary katolickiej wśród ludów pogańskich 

jako Sacra Congregaio de Propaganda Fide 250 . W ujęciu politologicznym propaganda 

traktowana jest jako instrument kształtowania opinii publicznej lub jako proces kontroli 

przepływu informacji. Można zatem przyjąć, iż propaganda to inaczej forma komunikacji 

o charakterze perswazyjnym, której celem jest uzyskanie pożądanych przez dysponenta 

propagandowego takich zachowań u odbiorców, które prowadzą do podjęcia lub zaniechania 

określonych działań 251 . Inaczej ten termin będzie rozumiany w Chinach. Słownikowa 

definicja xuan chuan nie ma bowiem zabarwienia pejoratywnego, ani też nie podkreśla 

związku między aktem propagandy i (nie)prawdziwością przekazywanej informacji. Termin 

xuan chuan jest literalnie tłumaczony jako ‘propaganda’, mimo że określenie ‘propagować’ 

wydaje się bliższe jego znaczeniu, tym bardziej że mowa tu o formie czasownikowej. 

Wyodrębnić można dwa poziomy propagandy: nei xuan (内宣) odpowiadająca wewnętrznej, 

czy też krajowej, adresowanej do własnych obywateli, oraz wai xuan (外宣) skierowanej 

do społeczności międzynarodowej 252 . Kingsley Edney w publikacji The Globalization 

of Chinese Propaganda. International Power and Domestic Political Cohesion dokonał 

analizy słownikowych definicji propagandy, by następnie przedstawić kulturowe konotacje 

znaczenia tego terminu. Nawiązując do definicji słownikowej, Xinhua sygnalizował 

dwie formy. Pierwsza to po prostu informowanie lub przekazywanie informacji, podczas 

                                                 
248 Wang Yiwei, Public Diplomacy …, op.cit., s. 259.  
249  K. Edney, The Globalization of Chinese Propaganda. International Power and Domestic Political 

Cohesion, Palgrave MacMillan, New York 2014, s. 22.  
250 K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2005, s. 249. 
251  R. Rajczyk, Oblicza współczesnej propagandy. Przypadek tajwańsko-chińskiej wojny informacyjnej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, s. 132. 
252 Wang Yiwei, Public Diplomacy…, op.cit., s. 259.  
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gdy druga ma na celu wyjaśnienie jakiegoś zagadnienia masom253. W stosunku do chińskiej 

wersji zamieszczonej na stronie Baidu Baike254, dostarcza ona szerszej interpretacji słowa 

xuan chuan. Autor wskazał, że jest to specjalistyczny termin używany jako sposób wyrażania 

informacji, jednocześnie podkreślając, że oryginalne znaczenie tego słowa na Zachodzie 

jest związane z upowszechnianiem opinii lub argumentacji na gruncie filozoficznym. 

Obecnie na Zachodzie utożsamia się ów termin z działaniami służącymi wsparciu 

konkretnego rządu lub grupy politycznej255. W tym kontekście można również przywołać 

pojęcie xuan chuan, które użyte w chińskim kontekście ma wiele znaczeń. Może 

być tłumaczone jako ogłosić lub przekazać informację, wyjaśnić coś komuś lub edukować 

oraz rozpowszechniać lub publikować256. O ile zrozumienie użycia tych terminów na gruncie 

chińskim jest pomocne, o tyle warto nadmienić, że przedstawione tu definicje 

nie wspominają o cenzurze, która jest ważnym aspektem propagandowej aktywności 

państwa. System propagandowy występujący w Chińskiej Republice Ludowej ma charakter 

półzamknięty z silną kontrolą instytucjonalną i aparatem medialnym, 

z istniejącym  nadzorem cenzorskim nad treściami dystrybuowanymi w sieci internetowej. 

Obok tego, specyficzny status przysługuje Specjalnym Regionom Administracyjnym, 

tj. Hongkongu oraz Makau, gdzie obywatele mają zagwarantowane prawa jednostkowe, 

w tym polityczne, na mocy umów międzynarodowych, jednakże kontrola nad treściami 

internetowymi przybiera odmienny charakter. Swoboda wyrażania opinii nieco różni się od 

tego co właściwe dla systemów otwartych257.  

Władze Chin zmodyfikowały oficjalne tłumaczenie terminu na „rozgłos”, 

nie zmieniając jednak samego chińskiego terminu xuan chuan. Zarządzenie dotyczące 

zmiany angielskiego tłumaczenia xuan chuan z ‘propagandy’ na ‘rozgłos’ może 

być odczytywane jako znak tego, że praktyki chińskiej dyplomacji publicznej mają coraz 

mniej wspólnego z tradycyjnymi pojęciami propagandy, czyli zamiast używania 

„fałszywych informacji” wymagają tego, aby informacje były „rzetelne i prawdziwe, oparte 

na faktach dobrze znanych ogółowi”258.  

Literatura przedmiotu wskazuje także na łączenie pojęcia xuan chuan z sixiang 

gaizao (思想改造, ‘reforma myśli’) i sixiang gongzuo (思想工作, ‘praca myślowa’). 

                                                 
253 Zaixian xinhua cidian, http://xh.5156edu.com/html5/93311.html, dostęp: 10 kwietnia 2021. 
254 Baidu Baike, http://baike.baidu.com/view/193752.htm, dostęp: 14 kwietnia 2021; Vide., K. Edney, op.cit., 

s. 22.  
255 K. Edney, Ibid. s. 22. 
256 Ibidem. 
257 Ibidem.  
258 T. Zappone, op.cit., s. 16.  
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Następuje to w kontekście ideologicznym, w którym rola Komunistycznej Partii Chin 

w kształtowaniu publicznego dyskursu jest postrzegana nie tylko jako potrzebna, 

ale wręcz pożądana. Początkowo termin sixiang gaizao był utożsamiany z kształtowaniem 

świadomości ludu259. KPCh przyjęła założenie, że „myśl determinuje działanie: jeśli ludzkie 

myśli można skorygować, wtedy ich działania będą także poprawne” 260 . 

Dało to ideologiczne podstawy dla przeprowadzenia szeroko zakrojonych kampanii reformy 

myśli. Proces miał na celu nie tylko zapewnienie politycznej lojalności w stosunku do partii, 

chociaż było to główne zamierzenie. Obejmował bowiem także przekształcenie codziennych 

nawyków i postaw tak, aby obywatele porzucili swoje osobiste dążenia na rzecz dążenia 

do realizacji wspólnego celu, czyli budowy nowej społeczności 261 . Rozwijanie systemu 

propagandy było ściśle związane z kampaniami reformy myśli, które miały tworzyć pretekst 

do zmian w sensie politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym 262 . 

Po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej partia komunistyczna zaczęła rozwijać 

system propagandowy z wykorzystaniem środków masowego przekazu, który miał 

upowszechniać przekaz zgodny z jej intencjami. Ogromna skala tej porewolucyjnej 

kampanii propagandowej skłoniła Franklina W. Houna w 1961 roku do stwierdzenia, 

że Chiny podjęły „prawdopodobnie najbardziej wytężony wysiłek propagandowy 

wszechczasów” 263 . Na przełomie lat 70. i 80. polityczny kontekst dla działań 

propagandowych rozpoczął kolejny okres transformacji. Po przejęciu władzy przez Deng 

Xiaopinga po śmierci Mao władze w Pekinie od 1978 roku zaczęły wdrażać politykę 

reform i otwarcia na świat, która wpłynęła znacząco na rzeczywistość polityczną, 

gospodarczą i społeczną264.  

Komunistyczna Partia Chin w dużym stopniu porzuciła zamiary przeprowadzenia 

gruntownej transformacji we wszystkich sferach życia w oparciu o reformę myśli (sixiang 

gaizao, 思想改造). Zamiast tego zainicjowano działania edukacyjne wśród własnych 

obywateli265 . Reforma myśli (sixiang gaizao) została zastąpiona pracą myślową (sixiang 

                                                 
259 Vide, R.J. Lifton, Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of “Brainwashing” in China, W. 

W. Norton and Company, New York 1961; F.T.C. Yu, Mass Persuasion in Communist China, Frederick A. 

Praeger, New York, London 1964. 
260 F.T.C. Yu, op.cit., s. 4. 
261 M.K. Whyte, Small Groups and Political Rituals in China, University of California Press, Berkeley, Los 

Angeles, London 1974, s. 13. 
262 F.T.C. Yu, op.cit., s. 5. 
263 H.A. Steiner, To Change a Nation: Propaganda and Indoctrination in Communist China.by Franklin W. 

Houn, „The Western Political Quarterly”, Vol. 15, No. 2, 1962, s. 380-381. 
264 Vide, G. White, Riding the Tiger: The Politics of Economic Reform in Post-Mao China, Stanford University 

Press, Stanford CA 1993, s. 51-53. 
265 Vide, A. Anagnost, The Corporeal Politics of Quality (Suzhi), „Public Culture”, Vol. 16, No. 2, 2004, s. 189–



61 

 

gongzuo, 思想工作). Sixiang gongzuo oznaczało wspieranie postaw, przekonań i wartości, 

które uważano za pożądane. W przeciwieństwie do bardziej neutralnego konceptu 

propagandy informacji, jaką reprezentuje xuan chuan, praca myślowa (sixiang gongzuo) 

zawierała w sobie moralny czynnik, który obejmował edukację i korygowanie błędnego 

sposobu myślenia. Zastosowano okresowe kampanie, aby zapobiec wystąpieniu 

niepożądanych postaw społecznych. Skupiano się na pragmatycznym rozróżnieniu 

pomiędzy zachowaniem legalnym a sprzecznym z prawem266.  

Terminy xuan chuan i sixiang gongzuo nie powinny być jednak rozgraniczane. 

Są one tak naprawdę często wymieniane obok siebie. Praca myślowa sixiang gongzuo może 

być także zestawiona z dodatkowymi określeniami, jak w wypowiedzi byłego 

przewodniczącego ChRL Hu Jintao, który podkreślił potrzebę „edukacji moralnej 

i ideologicznej wśród młodzieży” (qingshaonian sixiang daode jiaoyu gongzuo, 青少年思想

道德教育工作) w raporcie z XVII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin w 2007 roku267. Nowe 

idee, jak profesjonalizm dziennikarski i nowoczesne technologie w postaci Internetu, 

pomogły stworzyć przestrzeń dla ekspresji poglądów sprzecznych z oficjalną ideologią268. 

Totalitarny system, który wcześniej narzucał publiczne uczestnictwo w  ramach politycznej 

mobilizacji, ograniczył sferę prywatną przez upolitycznienie codziennego życia oraz sprawił, 

że nonkonformizm stał się bardzo niebezpieczny i jak - określił go Juan J. Linz w swojej 

publikacji Totalitarian and Authoritarian Regimes z 2000 roku - przybrał kształt „post-

totalitarnego reżimu komunistycznego”269. 

Wciąż widać jednak pewną konsekwencję w stosowaniu propagandy przez KPCh. 

Podczas gdy globalizacja zwiększyła poziom interakcji między Chinami i innymi 

państwami, a chińskie społeczeństwo zyskało dostęp do informacji, zagrożenie 

obcymi ideami pozostaje ważnym czynnikiem napędzającym propagandowe działania 

partii wewnątrz kraju. Jednocześnie coraz większa interakcja zwiększyła znaczenie 

angażowania się władz w propagandę poza granicami, które ma na celu 

przemianę zewnętrznego środowiska zgodnie z ich oczekiwaniami. Wciąż podkreśla 

się potrzebę stosowania propagandy oraz pracy myślowej (sixiang gongzuo) 

                                                 
208; A. Kipnis, Suzhi: A Keyword Approach, „The China Quarterly”, No. 186, 2006, s. 295–313. 
266 Vide, M. Dutton, Policing Chinese Politics: A History, Duke University Press, Durham 2005, s. 251–255. 
267 Hu Jintao, Report to the Seventeenth National Congress of the Communist Party of China on October 15, 

2007, Documents of the 17th National Congress of the Communist Party of China, Foreign Language Press, 

Beijing 2007, http://www.china.org.cn/english/congress/229611.htm, dostęp: 26 maja 2021.  
268  Vide, Zhao Yuezhi, Communication in China: Political Economy, Power, and Conflict, Rowman and 

Littlefield Publishers, Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK 2008. 
269 J.J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner, Boulder, London 2000, s. 35. 
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w celu wspierania kluczowych celów politycznych.  

W literaturze zachodniej dyplomację publiczną od propagandy odróżnia dialog 

lub dwukierunkowe podejście. Takie ujęcie pojawia się także w chińskich publikacjach. 

Przykładem tego jest książka How China Communicates Public Diplomacy in a Global 

Age czy Cross-Border. Dialog: the Wisdom of Public Diplomacy autorstwa Zhao Qizhenga 

270 . Ciekawym przykładem ilustrującym rozważania na tym polu jest stanowisko 

Han Fangminga, który twierdził, że dyplomacja publiczna i propaganda polityczna różnią 

się w trzech obszarach: relacji pomiędzy „nadawcą” a „odbiorcą zewnętrznym”, treścią 

i formą oraz celami. Według niego w dyplomacji publicznej ta pierwsza jest relacją 

równości, w której autentyczność informacji jest kwestią priorytetową, forma jest ściśle 

dopasowana do „odbiorców zagranicznych”, a ogólny i długoterminowy cel pozwala 

utrwalać pozytywny wizerunek państwa. Natomiast w propagandzie politycznej „nadawca” 

jest wyższy rangą niż „odbiorca zewnętrzny”, forma jest nieugięta, a cel często 

krótkoterminowy i konkretny 271 . Stanowisko Han Fangminga silnie koresponduje 

z wnioskami Jana Melissena, który dyplomację publiczną odróżniał od propagandy 

na podstawie sposobu komunikacji. Są one do siebie podobne, ponieważ próbują wywierać 

wpływ na mentalność ludzi, a różne, ponieważ o ile propaganda opiera 

się na jednokierunkowym modelu przepływu informacji, o tyle dyplomacja publiczna 

to proces obustronnej komunikacji 272 . Tang Xiaosong w swoich rozważaniach starał 

się znaleźć elementy wspólne dla dyplomacji publicznej i tradycyjnej propagandy 

zewnętrznej (wai xuan). Jego zdaniem, pomimo że nie można postawić znaku równości 

między propagandą a dyplomacją publiczną (dyplomacja publiczna ma głębsze implikacje 

strategiczne), to instrumenty propagandy pozostają główną formą wyrazu dyplomacji 

publicznej. Dlatego też Chiny, nie posiadając jeszcze silnie rozwiniętego systemu 

dyplomacji publicznej, stosują sprawdzony i pierwotnie używany propagandowy system 

komunikacji międzynarodowej273. 

                                                 
270  Vide, Zhao Qizheng, How China Communicates Public Diplomacy in a Global Age, Foreign Language 

Teaching and Research Press, Beijing 2012, Zhao Qizheng, Cross-Border. Dialog: the Wisdom of Public 

Diplomacy, New World Press, Beijing 2012. 
271  Gonggong waijiao, rang waijiao zouxiang touming he minzhu, wywiad z Han Fangming w „Nanfang 

Zhoumo”, 1 października 2010, [za:] I. d’Hooghe, J. Melissen, China’s Public Diplomacy, op. cit. , s. 108. 
272  J. Melissen. Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy, „Clingendael Diplomacy Papers”, 

Netherlands Institute of International Relations Clingendael, No. 2, May 2005, 

http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/Wielding_Soft_Power_-

_The_New_Public_Diplomacy_-_Jan_Melissen.pdf, dostęp: 29 maja 2021. 
273 Tang Xiaosong, Zhongguo gonggong waijiao de fazhan ji qi tixi goujian (中国公共外交的发展其体系构

建 Development of China's Public Diplomacy and System Building), „Xiandai guoji guanxi Contemporary 
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Mimo wskazanych powyżej różnic może nasuwać się pytanie, czy dyplomacja 

publiczna jest kontynuacją koncepcji propagandy czy też jej rozwinięciem. Niektórzy 

autorzy twierdzą, że mimo tego, że państwa zachodnie od zawsze stosowały propagandę, 

negatywne konotacje tego terminu sprawiły, że od lat 60. ubiegłego wieku 

jest on zastępowany takimi terminami jak: ‘publiczny rozgłos’ (gongkai xuanchang, 公开宣

畅), ‘komunikacja’ (xuanbo, 选 拨/jiaoliu, 交流), ‘informacja’ (xinxi, 信息), ‘public relations’ 

(gonggong guanxi, 公共关系 lub gongzhong guanxi, 公众关系) czy ‘dyplomacja publiczna’ 

(gonggong waijiao). Tendencję do sprowadzenia związku między propagandą i dyplomacją 

publiczną do rozważań językowych potwierdza wypowiedź Li Zhiyonga mówiąca 

o tym, że „[…] po sześćdziesięciu latach praktyki dyplomatycznej w XXI wieku termin 

‘propaganda’ został zastąpiony przez koncept dyplomacji publicznej w nowym dyskursie 

dyplomatycznym Chin” 274 . Podkreślał jednak, że „ewolucja od tradycyjnej propagandy 

zewnętrznej (wai xuan) w stronę publicznej dyplomacji nie jest jedynie zmianą terminologii, 

ale przejściem w kategoriach konceptualnych i strategicznych”, które powstało w wyniku 

rozwoju otwartości i demokratyzacji w erze globalizacji. W przeciwieństwie do zachodnich 

badaczy, którzy zwracali uwagę na element innowacji w koncepcji dyplomacji publicznej 

w porównaniu z koncepcją starej propagandy, chińscy badacze chętniej traktowali 

ją jako naturalną ewolucję, kontynuację propagandy zewnętrznej. 

 

 

2.2. Chińska specifika dyplomacji kulturalnej 

 

Role dyplomacji ujmowane przez pryzmat wenhua waijiao (文化外交) oraz minjian 

waijiao/renmin waijiao nabrały większego znaczenia i są obecnie uważane za główne 

elementy strategii dyplomacji publicznej Chin oraz najlepsze narzędzia do pokazania światu 

ich osiągnięć. Co więcej, są one postrzegane jako przydatne narzędzia dyplomatyczne 

w sytuacjach, kiedy relacje między państwami są napięte, oraz jako dobry punkt wyjścia 

do prowadzenia trudnych negocjacji w sferze politycznej, gospodarczej i militarnej275. 

Uważa się, że dyplomacja renmin waijiao i dyplomacja kulturalna wenhua waijiao 

są ze sobą ściśle powiązane. W 2008 roku pojawiło się pojęcie, które wręcz scala je ze sobą: 

                                                 
International Relations”, No. 2, 2006, s. 44, [za:] New Words for a New International Communication: The 

Case of Public Diplomacy, T. Zappone, op.cit., s. 15. 
274  Li Zhiyong (李志永), Gonggong waijia xiangguang gainian bianxi (公共外交相关概念辨析; Public 

Diplomacy and Four Related Concepts), „Waijiao Pinglun” (外交评论), Vol 26, No. 2, 2009, s. 66. 
275 Zhao Qizheng (赵启正), Gonggong waijiao yu kua wenhua jiaoliu…, op.cit., s. 16.  



64 

 

renwen waijiao (人文外交)276 . Renwen (人文) składa się z dwóch słów: ‘człowiek’ (ren) 

oraz ‘kultura’ (wen), odnosząc się w ten sposób zarówno do dyplomacji kulturalnej, 

jak i publicznej. Renwen waijiao jest często tłumaczone jako ‘dyplomacja kulturalna’ 

czy ‘dyplomacja kulturowa’. Renwen może zatem oznaczać ‘należący do ludzi’, 

jak w terminie renwen aoyun ( 人文奥运), które jest tłumaczone przez chińskie władze jako 

‘igrzyska ludu’. To pojęcie stało się nawet oficjalnym hasłem Letnich Igrzysk Olimpijskich 

w Pekinie, które odbyły się w 2008 roku277. Trudno szukać odpowiednika pojęcia renwen 

poza granicami Chin. Podkreśla się jego wyjątkowy charakter wynikający z pomieszania 

elementów dyplomacji gonggong waijiao, wenhua waijiao i minjian waijiao/renmin waijiao. 

Zhao Kejin wyróżnił cztery charakterystyczne cechy dyplomacji renwen. Po pierwsze, 

podmioty są autoryzowane przez rząd do prowadzenia działań dyplomatycznych. Po drugie, 

treść dotyczy zagadnień takich jak: język, religia, etniczność, ideologia, kultura, edukacja, 

nauka, technologia, turystyka i sport. Po trzecie, jest ona elastyczna i powinna służyć 

ludziom, tworząc w ten sposób przeciwwagę dla polityki siły. Po czwarte, jest to narzędzie 

strategiczne, które ułatwia wdrażanie polityki zagranicznej państwa poprzez wzmacnianie 

jego wizerunku278. Dyplomacja renwen może przyjąć trzy formy: dyplomacji ideologicznej 

(sixiang waijiao), dyplomacji kulturalnej (wenhua waijiao) lub dyplomacji publicznej 

(renjian waijiao) 279 . Ta pierwsza odnosi się do interakcji państwa w zakresie ochrony 

ideologii i wartości. Druga obejmuje międzynarodowe kontakty na polach związanych 

z edukacją, nauką, kulturą i sztuką. Trzecia z kolei częściowo odzwierciedla wymiar lokalny, 

jako że jest uważana za oddolny proces, który wiąże się zarówno z komunikacją wewnętrzną 

(krajową), jak i międzynarodową280. 

Zauważalna jest w tym miejscu chińska tendencja do uwypuklania kulturowego 

wymiaru dyplomacji publicznej. Jest ona działalnością ściśle związaną z kulturą, 

która reprezentuje naród, inspirując i przyciągając ludzi z całego świata pomimo istnienia 

granic i różnic politycznych. Podkreślenie takiego celu dyplomacji kulturalnej 

                                                 
276 Vide, Qin Xuan (秦轩), Zhongguo tichu renwen waijiao xin silu (中国提出“人文外交”新思路), Nanfang 

doushi bao (南 方 都 市 报), 12.03.2009, 

http://www.artnow.com.cn/Discuss/DiscussDetail.aspx?ChannelId=595&ArticleId=18755 dostęp: 20 stycznia 

2022. 
277 Yang Jiechi zhuanti baogao: Aoyun hou de guoji xingshi yu waijiao gongzuo (Yang Jiechi: The International 

Situation and Diplomatic Work after the Olympics), „Xuexi Shibao” (Study Times), 20 października 2008, 

http://world.people.com.cn/GB/8212/135921/8198474.html, dostęp: 6 maja 2021, [za:] I. d’Hooghe, J. 

Melissen, China’s Public Diplomacy, op.cit., s. 114. 
278 Zhao Kejin, Renwen waijiao: xingqi, lilun yu jizhi (Renwen Diplomacy: Rise, Theory and Mechanisms), 

„GGWJJK”, No. 8, 2011, [za:] I. d’Hooghe, J. Melissen, China’s Public Diplomacy, op.cit., s. 114. 
279 I. d’Hooghe, J. Melissen, China’s Public Diplomacy, op. cit., s. 114. 
280 Ibidem. 
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jak budowanie porozumienia między narodami za pomocą działań promocyjnych państwa 

przez kulturę, tj. idee, historię, sztukę, system wartości i tradycję, odnajduje zastosowanie 

w analizie dyplomacji kulturalnej Chin. Ważnym zadaniem staje się upowszechnianie 

takiego stylu komunikacji, który jest w stanie przekazać chińskie wartości kulturowe 

światowej opinii publicznej. Chiny dysponują wieloaspektowymi zasobami kulturowymi, 

począwszy od cudów natury, poprzez język, kuchnię i tradycyjną medycynę, na literaturze, 

sztuce, filozofii skończywszy. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie Chinami 

i ich kulturą na całym świecie. Wykorzystując ten fakt, rząd w Pekinie podjął zabiegi, 

by ugruntować pożądany przez siebie przekaz. Swoją narrację upowszechnia w pierwszej 

kolejności poprzez oficjalne programy rządowe mające na celu poprawę międzynarodowego 

wizerunku Chin i jego kulturowego wpływu. W tym przypadku proces ma charakter 

długofalowy. Wykorzystuje również programy międzynarodowej interakcji kulturowej 

(m.in. wymiany studenckie) oraz eksportuje dobra kultury w postaci wytworów sztuki 

(kaligrafia, porcelana, malarstwo, rękodzieło), rozrywki (kinematografia, w tym filmy 

dotyczące chińskich sztuk walki), tradycji wushu, sztuki kulinarnej i tradycyjnej chińskiej 

medycyny. Obok tego podejmuje działania związane z promocją nauki języka chińskiego 

i badań nad Chinami281. 

W publikacjach autorstwa chińskojęzycznych badaczy uwidacznia 

się brak klarownej definicji dyplomacji kulturalnej oraz brak wyraźnego jej oddzielenia 

od dyplomacji publicznej. Mimo tego panuje jednak zgoda w określaniu jej celów 

i zamierzeń. Podobnie jak dyplomacja publiczna odnosi się ona do sfery kulturalnej 

i ma wzmacniać status międzynarodowy danego państwa oraz jego międzynarodowe 

wpływy. Może także kreować korzystne środowisko zewnętrzne oraz przyczyniać 

się do rozwoju „kulturalnej różnorodności” w kontekście globalnym282. Co więcej, przyjęło 

się uważać, że dyplomacja kulturalna może odgrywać ważną rolę w budowaniu 

międzynarodowego zrozumienia oraz wzmacnianiu „miękkiej siły” kulturowej (cultural 

power) danego państwa. Zhang Dianjun rozumiał kulturę jako istotny środek służący 

maksymalizacji uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie kulturalnym 

                                                 
281 Lai Hongyi, China’s Cultural Diplomacy: Going for Soft Power, [w:] China's Soft Power and International 

Relations, red. Lai Hongyi, Lu Yiyi, Routledge, London, New York 2012, s. 86. 
282 Wen Nuo, Wenhua waijiao yu zhongguo guojia xingxiang suzao (Cultural diplomacy and China’s national 

image building), „Gaojiao Qianyan”, No 1, 2012, s. 58, [za:] Chinese Public Diplomacy, The rise of the 

Confucius Institute, F. Hartig, Routledge, New York 2016, s. 67. 
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oraz zabezpieczaniu „narodowych interesów kulturowych Chin”283 . Z kolei Pang Weihua 

popierał podejście, które zakładało, że kultura to most komunikacyjny 

z innymi państwami 284 . Wielu badaczy twierdzi, że dyplomacja publiczna jest przede 

wszystkim jedną z form dyplomacji kulturalnej (wenhua waijiao), nie tylko dlatego, 

że formuła dyplomacji publicznej ma głębokie zakorzenienie w kulturze, ale także dlatego, 

że ta ostatnia określa jej fundamentalny cel, który polega na redukowaniu czy wręcz 

eliminowaniu wrogiego nastawienia ludzi za granicą, a także wzbudzaniu „sympatii 

dla chińskiego rządu i narodu”285. To częściowo wyjaśnia, dlaczego Chiny instrumentalnie 

wykorzystują unikalne osiągnięcia cywilizacyjne będące istotną częścią światowego 

dziedzictwa kulturowego w strategiach promocji państwa na zewnątrz. Kolejnym 

orędownikiem tej kulturowo zorientowanej definicji dyplomacji publicznej jest Li Zhiyong, 

który argumentował, że „pierwotną formą dyplomacji publicznej w Chinach 

nie jest międzynarodowa propaganda – jak zakładają inni badacze – lecz dyplomacja 

kulturalna”286. Lai Hongyi jest zdania, że dyplomacja publiczna przybiera formę dyplomacji 

kulturalnej, gdy stosuje takie narzędzia jak programy międzynarodowej wymiany kulturowej 

czy eksportuje dobra kultury287. Zdaniem Wu Xiaochuna zarówno publiczna, jak i kulturalna 

dyplomacja to formy oficjalnej dyplomacji stosowane przez rząd w celu dotarcia do opinii 

publicznej za granicą. Obie mają ten sam polityczny cel, tj. stworzenie pozytywnego 

wizerunku oraz promowanie zrozumienia dla chińskiego punktu widzenia za granicą. 

Z tych względów, zdaniem Wu, w różnych państwach dyplomacje kulturalna i publiczna 

są ze sobą bardzo ścisłe powiązane288.  

Jednakże dyplomacja publiczna i kulturalna mają także zasadnicze różnice. 

Dyplomacja kulturalna jest bardziej ukierunkowana na cele długoterminowe. Polega 

na wzajemnym porozumieniu między ludźmi w celu realizacji celów długofalowych. Z kolei 

                                                 
283 Zhang Dianjun (张殿军), Gaige kaifang hou de zhongguo wenhua waijiao qianxi (改革开放后的中国文

化 外 交 浅 析) Heilongjiang Shehui Kexue (黑 龙 江 社 会 科 学), Vol. 1, 2012, 

http://www.spda.org.cn/content/2013-04/17/content_5991441.htm dostęp 20 stycznia 2022. 
284 Pang Weihua (庞卫华), Jianshu Zhongguo wenhua waijiao de jiben wenti (简述中国文化外交的基本问题

), „Fazhi yu shehui” (法制与社会), No. 16, 2012, s. 224-225. 
285 Wang Hongxu (王红续), Ji Lilun (汲立立 ), Lun Zhongguo tese gonggong waijiao jiqi lilun de wenhua 

neihan (论 中 国 特 色 公 共 外 交 及 其 理 论 的 文 化 内 涵), Xin yuanjian (新 远 见), Vol. 7, 2012, 

http://www.spda.org.cn/content/2012-11/29/content_5711829.htm dostęp: 20 stycznia 2022. 
286  Li Zhiyong (李志永), Gonggong waijia xiangguang gainian bianxi (公共外交相关概念辨析; Public 

Diplomacy and Four Related Concepts), „Waijiao Pinglun” (外交评论), Vol 26, No. 2, 2009, s. 58.  
287  Lai Hongyi, The soft power concept and a rising China, [w:] China's Soft Power and International 

Relations, op. cit., s. 13.  
288  Wu Xiaochun (吴晓春), Wenhua waijiao: neihan, fazhan yu zuoyong (文化外交: 内涵、发展与作用), 

„Chinagsha daxue xuebao” (长 沙 大 学 学 报), 30.08.2012, 

http://www.cice.org.cn/portal/pubinfo/2020/04/28/200001004001/1017919f24104988a324a7b94e34fd2e.html  
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dyplomacja publiczna polega na wyjaśnianiu polityki rządu odbiorcom za granicą 

w celu osiągania celów krótkoterminowych. Z uwagi na swoje krótkofalowe podejście 

dyplomacja publiczna używa często metod propagandowych289. Innym rozróżnieniem obu 

koncepcji jest przypisywanie rządowi kluczowej roli w prowadzeniu dyplomacji publicznej 

oraz zwróceniu uwagi, że podejmuje one różne aktywności mające na celu budowę 

pozytywnego wizerunku na zewnątrz. Dyplomacja kulturalna czynności te zleca 

organizacjom pozarządowym, akcentując współpracę kulturalną290. 

Choć większość badaczy skupia się na pozytywnych skutkach działań w ramach 

dyplomacji kulturalnej, wielu z nich przyznaje, że nie jest ona złotym środkiem. Podczas 

gdy Pang Weihua zauważał, że dyplomacja kulturalna może wywoływać konflikty 291, Zhao 

Kejin nazywał to dylematem dyplomacji kulturowej 292 . Według niego, jeśli państwo 

nie angażuje się w dyplomację kulturalną lub czyni to w niewielkim stopniu, wtedy powstaje 

ryzyko, że główne założenia dyplomatyczne nie zostaną zrealizowane. W sytuacji, 

kiedy angażuje się zbyt intensywnie, istnieje niebezpieczeństwo postrzegania jego polityki 

przez inne państwa w kategoriach „kulturalnej inwazji” bądź „kulturowego 

imperializmu”293. Wen Nuo opisywał te negatywne skutki w podobny sposób, obarczając 

winą państwa Zachodu. Twierdził, że zamiast uczestniczyć w wymianie kulturalnej, stosują 

one strategię kulturowego imperializmu i przez to próbują „kontrolować świat” 294 . 

Wu Xiaochun wskazywał jeszcze na inny poważny problem, podkreślając, że narodowe 

interesy odgrywają w polityce międzynarodowej niebagatelną rolę, a polityka kulturalna 

„nie może skutecznie rozwiązać problemów polityki międzynarodowej”295 . Według słów 

Wu, nawet w sytuacji, gdy jedno państwo zna od podszewki i podziwia kulturę drugiego, 

kiedy pojawiają się konflikty interesów, kultura i sympatia do niego niewiele może zmienić. 

 

 

                                                 
289 Ibidem.  
290 Gonggong waijiao gailun (公共外交概论), red. Han Fangming (韩方明), Zhao Kejin (赵可金), Ke Yinbin 

(柯银斌), Beijing daxue chubanshe (北京大学出版社), Beijing (北京) 2011. 
291 Pang Weihua, op. cit., s. 224.   
292 Zhao Kejin (赵可金), Waijiao xue yuanli (外交学原理), Shanghai jiaoyu chubanshe (上海教育出版社), 

Shanghai (上海) 2011, s. 300-301. 
293 Ibidem. 
294 Wen Nuo, Wenhua waijiao yu zhongguo guojia xingxiang suzao (Cultural diplomacy and China’s national 

image building), „Gaojiao Qianyan”, No 1, 2012, s. 58, [za:] Chinese Public Diplomacy, The rise of the 

Confucius Institute, F. Hartig, op.cit., s. 67. 
295 Wu Xiaochun, op. cit., s. 42. 
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2.3. Źródła soft power w Chinach 

 

Z obszarem działań propagandowych oraz dyplomacji kulturalnej ściśle wiąże 

się koncepcja soft power z chińską charakterystyką. Dla określenia miękkiej siły (soft power) 

chińscy badacze posługują się trzema różnymi terminami. Słowem najbliższym definicji 

zachodniej i jednym z najczęściej używanych jest ruan shili (软实力) oznaczające dosłownie 

‘miękką siłę’, przy czym implikuje to posiadanie możliwości i zamiaru działania zgodnie 

z tą siłą296 . Mimo tego niektórzy używają także terminów ruan quanli (软权力) lub ruan 

liliang ( 软  力量 ). Różnią się one nieznacznie znaczeniem. Quanli (权力) oznacza 

‘posiadanie uprawnień’ bądź ‘prawa do działania’, zaś liliang (力 量) to ‘fizyczna’ 

lub ‘brutalna siła’297. Zainteresowanie dyplomacją publiczną w połączeniu z koncepcją soft 

power (ruan shili) zaczęło się dynamicznie rozwijać w chińskim dyskursie akademickim 

na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Wielu badaczy, zarówno chińskich, jak i zachodnich, 

uważa artykuł naukowy pod tytułem Culture as National Power. Soft Power 《作为国家实

力的文化：软实力, 载《复旦学报》， 社会科学版》298, opublikowany w 1993 roku przez 

profesora Uniwersytetu Fudan w Szanghaju, Wang Huninga, za przełomową pracę badawczą 

wprowadzającą pojęcie miękkiej siły do chińskiego dyskursu politycznego. Tekst 

ten jest w dużej mierze zarysem konceptu rozwiniętego przez Josepha Nye’a, jednak 

w swoich rozważaniach na temat źródeł soft power Wang położył szczególny nacisk 

na kulturę, traktując ją jako szczególne narzędzie wywierania wpływu znacznie 

skuteczniejsze niż siła zwaną hard power. Autor pisał o soft power także w kontekście 

funkcji reprezentatywnej kultury świadczącej o potędze państwa. Skupił się na kulturze 

jako głównym źródle jego miękkiej siły, zakładając, że jeśli państwo ma godną podziwu 

kulturę i system ideologiczny, inne państwa będą skłonne za nim podążać. Podkreślił także 

alternatywny charakter soft power w stosunku do hard power, pisząc, że rząd Chin 

nie musi wykorzystywać swojej twardej siły, która jest droższa i mniej wydajna. Druga 

ważna publikacja tego okresu to Zonghe guoli lun 《 综 合 国 力 论 》(Theory 

of Comprehensive National Power) wydana w 1992 roku, autorstwa znanego chińskiego 

                                                 
296  Zhang Guozuo, Research Outline for China’s Cultural Soft Power, Social Sciences Academic Press, 

Changsha, Hunan, 2017, s. 23. 
297 M. Barr, Chinese Cultural Diplomacy: Old Wine in New Bottles? [w:] China’s Many Dreams, Comparative 

Perspectives on China’s Search for National Rejuvenation, red. D. Kerr, Palgrave Macmillan, New York 2015, 

s. 183. 
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National Soft Power: Soft Power), „Journal of Fudan University”, No. 3, 1993. 
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uczonego Shuofenga Huanga 299 , który w swojej publikacji omówił tak zwaną 

‘wszechstronną siłę narodową’ (Zhonghe Guoli Lun, 综合国力论). Dokonał rozróżnienia 

pomiędzy materialną power i mentalną power, odwołując się do terminologii Josepha Nye’a 

- hard power a soft power. Powyższe komponenty wskazywał jako dwa rodzaje 

siły niezbędne do przetrwania i rozwoju państwa300. We wcześniejszej literaturze chińskiej 

dotyczącej konceptu soft power często stosowano pojęcie owej mentalnej siły.  

W 1992 roku przetłumaczono również na język chiński pierwszą książkę Josepha 

Nye’a dotyczącą miękkiej siły Bound to Lead. Przekład początkowo wzbudził 

zainteresowanie ze strony tylko niektórych kręgów intelektualnych, reprezentowanych 

zwłaszcza przez młodych naukowców, ale dopiero w latach 2003-2004 koncepcja 

ta zainteresowała w większym stopniu chińskie środowiska akademickie, będąc w dużej 

mierze reakcją na kolejne tłumaczenia i upowszechnienie w Chinach prac autorstwa Josepha 

Nye’a oraz zetknięcie chińskich uczonych z tą koncepcją za granicą 301 . Teoria Nye’a 

stała się szczególnie użyteczna w kluczowym momencie, gdy Chiny poszukiwały sposobu 

na poprawę wizerunku w obliczu narastających obaw środowiska międzynarodowego wobec 

ich rosnącej pozycji ekonomicznej. Li Haijuan (profesor szanghajskiego uniwersytetu 

Jiaotong) był zdania, że „rywalizacja o kulturalną siłę jest rdzeniem zmagań o soft power”302, 

podkreślając znaczenie konieczności walki o pozycję kulturalną w środowisku 

międzynarodowym. 

Jak podkreślał Lai Hongyi, kultura bez wątpienia stała się ważnym chińskim 

narzędziem w obszarze dyplomacji oraz soft power303. Chiny w pierwszej dekadzie XXI 

wieku zaczęły aktywnie promować programy wymiany kulturowej, festiwale, muzykę, 

dzieła sztuki, sport, turystykę oraz przemysł filmowy na arenie międzynarodowej, 

wykorzystując swoją wyjątkową, liczącą kilka tysięcy lat kulturę oraz różne platformy 

wymiany kulturowej. Celem tychże działań miało być rozwijanie i powiększanie zasobów 

                                                 
299 Huang Shuofeng (黄硕风), 综合国力论 (Theory of Comprehensive National Power), 北京：中国社会科

学出版社, 1992. 
300 I. d’Hooghe, J. Melissen, China’s Public Diplomacy, op.cit. s. 96-97. 
301 B. Courmont, What Implications for Chinese Soft Power: Charm Offensive or New Hegemony?, „Pacific 

Focus”, Inha Journal of International Studies, Vol. XXVIII, No. 3, 2013, s. 346. 
302 Li Haijuan, Soft Power Competition and Cultural Strategy, „Mao Zedong Deng Xiaoping Lilun Yamgjiu”, 

Vol. 12, 2004, s. 49-54, [za:] Soft Power with Chinese Characteristics: The Ongoing Debate, B.S. Glaser, M.E. 

Murphy, [w:] Chinese Soft Power and its Implications for the United States: Competition and Cooperation in 

the Developing World, C. McGiffert, Center for Strategic and International Studies (CSIS),Washington 2009, 

s. 14. 
303  Lai Hongyi, The soft power concept and a rising China, [w:] China's Soft Power and International 

Relations, op. cit., s. 13. 
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miękkiej siły (soft power), jak również promowanie wizerunku atrakcyjnych i pokojowo 

rozwijających się Chin 304 . Podobne stanowisko zaprezentował Li Mingjiang, 

który uwypuklał znaczenie ciągłości historycznej i świetności kultury chińskiej inspirującej 

sąsiednie kraje azjatyckie305. 

Na podstawie pomiaru szeregu wskaźników, takich jak obecność Chin 

w międzynarodowych mediach, literaturze, filmach, dostrzeżono jednak, że chińskie 

produkty kulturalne spotykają się za granicą z ograniczonym oddźwiękiem. Takie wnioski 

zawierała ważna praca badawcza w zakresie soft power ujęta w postaci raportu autorstwa 

Men Honghua pod tytułem  Zhongguo Ruan Shili Ping’gu Baogao 《中国软实力评估报告》 

(An Assessment Report on China’s Soft Power)306. Chociaż większość badaczy chińskich 

zgadzała się, że w dzisiejszym świecie rola i znaczenie soft power są coraz większe, panuje 

między nimi głęboki brak porozumienia w kwestii tego, co powinno stanowić jej istotę. 

Jak się wydaje, większosć chińskich analityków zgadza się, że kluczowym elementem 

jest kultura307.  

Wyżej wspomniany profesor Men Honghua jest jednym z głównych 

autorytetów naukowych w dziedzinie soft power w Chinach. Opublikował wiele artykułów 

i zredagował ważną publikację China’s Soft Power Strategy. W swoich pracach 

i udzielanych wywiadach podkreślał uniwersalność czterech podstawowych chińskich 

wartości: pokoju i harmonii, moralności, etykiety i humanitarności. Według niego 

„te wartości to największy wkład Chin w światową kulturę” 308 . Podobne stanowisko 

jak Lai Hongyi czy Men Honghua prezentował Zhao Qizheng. Stwierdził on, że Chiny 

powinny uważać odrodzenie i odnowienie swojej kultury oraz wzmocnienie komunikacji 

kulturowej ze światem zewnętrznym za istotne wyzwanie i zadanie dla przyszłości 

państwa309. Li Mingjiang w artykule China Debates Soft Power także podkreślał, że rząd 

w Pekinie już od końca lat 90. XX wieku podjął liczne działania w celu promowania kultury 

                                                 
304 Lai Hongyi, China’s Cultural Diplomacy: Going for Soft Power, [w:] Ibid., s. 83. 
305 Li Mingjiang, China Debates Soft Power, „Chinese Journal of International Politics”, Vol. 2, 2008, s. 292.  
306 Men Honghua (门洪华), 中国软实力评估报告 (An Assessment Report on China’s Soft Power), 际观察, 

No. 3, 2007, 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/page/men_honghua_assessment_report_on

_chinas_soft_power_ii_journal.pdf , dostęp: 4 grudnia 2021, [za:] China Goes Global. The Partial Power, D. 

Shambaugh, op.cit., s. 282. 

307 D. Shambaugh, China Goes Global…, ibid., s. 169. 
308 Men Honghua (门洪华), 中国软实力评估报告 (An Assessment Report on China’s Soft Power), op.cit., s. 

86.  
309  Li Mingjiang, Soft Power in Chinese Discourse: Popularity and Prospect, [w] Soft Power: China's 

Emerging Strategy in International Politics, red. Li Mingjiang, Lexington Books, Plymouth 2009, s. 34. 
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i na rzecz wymiany kulturowej ze światem zewnętrznym310. 

Warto tu przytoczyć stanowisko jednego z najbardziej znanych chińskich 

politologów, Qin Yaqinga. Według niego kultura ma ogromne znaczenie, ponieważ odgrywa 

„ważną rolę w życiu człowieka, w sposobie jego myślenia, a zatem także w podejmowaniu 

decyzji politycznych”311. W artykule zatytułowanym Chinese Culture and Its Implications 

for Foreign Policy-making zidentyfikował cztery kluczowe elementy kulturowe, które 

nie tylko odzwierciedlają chiński sposób myślenia, ale i wpływają na sposób podejmowania 

decyzji politycznych. Są to kontekstualność i jej cztery główne konotacje, a mianowicie: 

relacyjność, procesualność, kompleks mianzi i założenie guanxi; korelatywność, 

komplementarność oraz zmienność. Przykłady kultury chińskiej i kultury Zachodu 

dostarczają informacji wyjaśniających, dlaczego państwa „podejmują odmienne działania 

w realizacji podobnych celów”312. 

Współcześnie Chiny używają „miękkiej siły” coraz chętniej, równocześnie nabrała 

ona cech, które są typowe jedynie dla tego państwa. Denise E. Zheng określiła cechę polityki 

zagranicznej Chin, w której szczególny jest styl budowania relacji z innymi państwami, 

zakładający swego rodzaju „politykę przyjaźni”. Zajmując się szczegółowo chińską „miękką 

siłą”, wymieniła pięć właściwych dla niej narzędzi, tj. inwestycje, pomoc humanitarną, 

programy wymiany (w tym m. in. kulturalnej i akademickiej), dyplomację i udział 

w instytucjach multilateralnych. Rząd w Pekinie, wykorzystując te narzędzia, stara 

się być aktywnym działaczem w dziedzinie szerzenia pokoju na świecie i pomocy 

humanitarnej, co często jest podkreślane w mediach. Ma to sprzyjać budowaniu 

pozytywnego wizerunku na zewnątrz. Kluczowe dla chińskiej dyplomacji są również 

wspomniane już programy wymiany, głównie kulturalnej i akademickiej, ale także programy 

wymian dla zagranicznych polityków i dziennikarzy 313 . Ważnym przedsięwzięciem 

w tej dziedzinie jest tworzenie szerokiej sieci Instytutów Konfucjusza działających na całym 

świecie. Sama nazwa ośrodków nawiązuje przede wszystkim do tradycji i historii Chin, 

a nie współczesnej sytuacji politycznej, co pokazuje, w jaki sposób ChRL stara się budować 

                                                 
310 Li Mingjiang, China Debates Soft Power, op.cit., s. 303. 
311 Qin Yaqing, Chinese Culture and Its Implications for Foreign Policy-making , „China International Studies”, 

No. 30, September / October 2011, 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/chintersd30&div=6&id=&page=, dostęp: 3 
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312 Ibidem. 
313 D.E. Zheng, China’s use of soft power in the developing world. Strategic intentions and implications for 

United States [w:] Chinese soft power and its implications for United States. Competition and cooperation in 

the developing world. A report of the CSIS Smart Power Initiative, red. C. McGifert, Washington 2009, s. 2-4. 
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wizerunek na arenie międzynarodowej. Bez wątpienia jednym z kluczowych elementów 

miękkiej siły jest kultura danego państwa i Chiny również starają się używać jej do tego celu. 

 

 

2.4. Cele dyplomacji publicznej Chin 

 

 

Dyplomacja publiczna służy jako narzędzie w realizacji narodowych celów, a także 

budowie pozycji międzynarodowej państwa i kształtowaniu jego stosunków z innymi 

państwami. Jest wykorzystywana do prezentacji interesów danego kraju i wzmacniania 

jego siły oddziaływania w przestrzeni międzynarodowej. Od początku lat 90. XX wieku 

Chiny zaczęły budować nowe kanały współpracy z zagranicznymi partnerami. 

Równocześnie można było odnotować wzrost ich zaangażowania w ramach instytucji 

wielostronnych, cechującym się bardziej odpowiedzialnym i konstruktywnym 

podejściem314. Jak podkreślają Evan S. Medeiros i M. Taylor Fravel, polityka współpracy 

z innymi państwami w tym okresie była mniej spersonalizowana, a bardziej 

zinstytucjonalizowana. Chińscy dyplomaci stali się z kolei bardziej wyrafinowani, 

jeśli chodzi o wyrażanie celów swojego państwa 315 . Dyplomacja Chin zaczęła 

korespondować w większym stopniu z postępującymi procesami globalizacji ekonomicznej 

i społecznej. Bez wątpienia, uległa profesjonalizacji, tym samym zaczęła lepiej wyrażać 

interesy publiczne.  

Wchodząc w XXI wiek, strategicznym celem ChRL stała się modernizacja państwa 

realizowana w powiązaniu z budową społeczeństwa „umiarkowanego dobrobytu” (xiaokang 

shehui, 小康社会)316. Wyrazem rosnącej asertywności Chin w sprawach międzynarodowych 

było przemówienie wygłoszone w czasie XVI Zjazdu Komunistycznej Partii Chin w 2002 

roku przez sekretarza generalnego Jiang Zemina 317 , w którym kilkukrotnie odniósł 

się do formuły „wielkiego odrodzenia narodu chińskiego”(the great rejuvenation 

of the Chinese nation)318. Szczególnie mocno podkreślał znaczenie państwa (dosł. ‘wielki 

naród’ daguo, 大 国) oraz kwestię bezpieczeństwa (anquan, 安全)319. Dowodem chińskiego 

                                                 
314 Vide, J.-P. Cabestan, Polityka zagraniczna Chin. Między integracją a dążeniem do mocarstwowości, tłum. 

E. Brzozowska, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2013, s. 143-162. 
315 E.S. Medeiros, M. T. Fravel, China’s New Diplomacy, „Foreign Affairs”, Vol. 82, No. 6, 2003, s. 23. 
316 J.-P. Cabestan, op.cit., s. 78; Vide, J. Fewsmith, The Sixteenth National Party Congress: The Succession that 

Didn't Happen, „China Quarterly”, Cambridge University Press, Vol. 173,  2003, s. 1-16. 
317 Jiang Zemin, Full text of Jiang Zemin's Report at 16th Party Congress on Nov 8, 2002 Ministry of Foreign 

Affairs of the People’s Republic of China, 18.11.2002, http://www.china.org.cn/english/2002/Nov/49107.htm, 

dostęp: 20 stycznia 2021. 
318 Ibidem. 
319 J.-P. Cabestan, op.cit., s. 81. 
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zaangażowania w stosunkach międzynarodowych było przyjęcie polityki tzw. ‘wyjścia 

na zewnątrz’ (zouchuqu, 走出去 ), tym samym powolne zerwanie z kompleksem ofiary 

i z wiekiem upokorzeń (bai nian guochi, 百年国耻 ) 320 . W 2003 roku Zheng Bijian 

(wicedyrektor Centralnej Szkoły Partyjnej Komitetu Centralnego KPCh) przedstawił 

koncepcję ‘pokojowego wzrostu’ (heping jueqi, 和平崛起 - peaceful rise)321, zakładającą 

podtrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz utrzymanie spokoju społecznego 

bez posługiwania się środkami przemocy 322 . Owe ‘pokojowe wzrastanie’ uzasadniano 

przede wszystkim rosnącą potęgą gospodarczą Chin. Podkreślano nie tylko wzrost PKB 

nominalnego, ale również przekroczenie poziomu 1 tys. USD w odniesieniu do PKB 

per capita. Zwracano jednak uwagę, że potencjał ludzki w dalszym ciągu 

jest niewykorzystany323. Koncepcja ‘pokojowego wzrostu’ czy ‘pokojowego wzrastania’, 

jako że bazowała na symbiozie wartości ogólnoludzkich i  chińskich, miała gwarantować 

harmonijny rozwój chińskiego społeczeństwa oraz pokojowe otoczenie Chin. Nawiązywano 

do pięciu założeń, które w syntetycznej formie ujęli Lin Jingzhi i Pu Pin. Po pierwsze, Chiny 

wykorzystując sytuację międzynarodową, powinny zmierzać w stronę dalszego rozwoju 

oraz przyczyniać się do tworzenia światowego pokoju. Po drugie, posiadają one mocne 

fundamenty w postaci silnego rynku, mocnej rezerwy walut obcych i innowacyjnych 

mechanizmów powstałych podczas reform. Po trzecie, powinny prowadzić otwartą politykę, 

wzmacniając handel i współpracę z wszystkimi przyjaznymi państwami, opierając 

się na zasadzie równości i wzajemnych korzyści. Po czwarte, rozwój Chin jest procesem 

czasochłonnym i wymagającym stałego wysiłku wielu pokoleń. Po piąte, ów rozwój 

nie będzie stał na drodze rozwoju innych państw, gdyż Chiny nie dążą do hegemonii teraz 

i nie będą tego czynić w przyszłości (stając się potężnym mocarstwem). Tych pięć założeń 

posiada jasny przekaz podkreślający pokojowy charakter rozwoju Chin 324 . 

Tak skonstruowana koncepcja odwołująca się do wzrostu znaczenia Chin w środowisku 

międzynarodowym zaczęła budzić z czasem sporo kontrowersji. Aby je nieco zniwelować, 

‘pokojowy wzrost’ zastąpiono ‘pokojowym rozwojem’ (heping fazhan, 和平发展 – peaceful 

                                                 
320 D. Mierzejewski, Między pragmatyzmem a konfucjańską moralnością. Dezideologizacja retoryki chińskiej 

polityki zagranicznej w okresie reform, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 189.  
321 Bijian Zheng, China’s „Peaceful Rise” to Great-Power Status, „Foreign Affairs” 2005, Vol. 84, No. 5, s. 

18−24; Cf., D. Mierzejewski, The quandary of China’s soft-power rhetoric. The “peaceful-rise” concept and 

internal debate, [w:] China's Soft Power and International Relations, op. cit. , s. 93. 
322  Vide, Zheng Bijian, China’s Peaceful Rise: Speeches of Zheng Bijian 1997-2004, Brookings Institution 

Press, Washington 2005, s. 1-6. 
323 D. Mierzejewski, Między pragmatyzmem…, op.cit., s. 237. 
324 Lin Jingzhi, Pu Pin, Wybór Chin. Pokojowy rozwój i budowa harmonijnego świata, tłum. L. Kłopotowski, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 20. 
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development)325. Nastąpiło to podczas 10. Spotkania Ambasadorów Chin w sierpniu 2004 

roku. Prezydent Hu Jintao zmodyfikował wspomniane pojęcie, podkreślając podtrzymanie 

zasady pokoju, rozwoju i współpracy oraz przyczynianie się do światowego pokoju 

i wspólnego rozwoju326. W obu tych koncepcjach nawiązywano do znanych „pięciu zasad 

pokojowego współistnienia”, ale zarazem podkreślano, iż Chiny sprzeciwiają się wszelkiej 

hegemonii na scenie międzynarodowej i dążą do (od)budowy porządku wielobiegunowego. 

Dotychczasowe argumenty rozszerzono, nawiązując do tradycji, historii i dziedzictwa 

kulturowego jako determinujących pokojowe trwanie Chin. Miały one podkreślać większą 

przydatność w prowadzeniu efektywnej polityki „miękkiego oddziaływania”327, w ramach 

którego Chiny kreują własny wizerunek jako cywilizacji pokojowej, głęboko zakorzenionej 

w tradycji konfucjańskiej. Ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Shen Guofang 

zdefiniował publiczną dyplomację jako „bardzo ważne pole w działalności 

dyplomatycznej”. Mówił, że „podstawowym celem dyplomacji publicznej jest wzmacnianie 

wymian i interakcji z publicznością w celu zdobycia zrozumienia i wsparcia opinii 

publicznej dla polityki zagranicznej”328. Minister spraw zagranicznych w latach 2003 – 2007 

Li Zhaoxing także w swoich wypowiedziach podkreślał, że Chiny prowadzą „aktywną 

dyplomację publiczną poprzez podawanie działań w ramach polityki zagranicznej 

do wiadomości publicznej, tym samym zdobywając zrozumienie i wsparcie opinii 

publicznej”329 . Widać wyraźnie w tych przekazach, że dyplomacja publiczna jest bliska 

temu, co Amerykanie określają mianem „spraw publicznych”. Chiny podkreślały, że polityka 

zagraniczna powinna być przedłużeniem polityki wewnętrznej, a działania dyplomacji 

winny jej służyć. 

W 2005 roku prezydent ChRL, Hu Jintao, zaprezentował na Forum Zgromadzenia 

Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ‘teorię harmonijnego świata’ (hexie shijie, 

和  谐世界) 330 , opierając ją na następujących założeniach. Po pierwsze, wspieranie 

multilateralizmu, w tym mechanizmów bezpieczeństwa zbiorowego i pokojowego 

rozstrzygania sporów oraz wzmocnienie roli ONZ. Po drugie, współpraca międzynarodowa 

oparta na wzajemnych korzyściach win-win (shuangying, 双赢; duoying, 多赢). Po trzecie, 

                                                 
325 J.-P. Cabestan, op.cit., s. 82, 108.  
326 Lin Jingzhi, Pu Pin, op.cit., s. 20-21. 
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328  Shen Guofang, Academic Seminar on China’s Public Diplomacy, 19.03.2004, 
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budowa świata na fundamencie pokojowej koegzystencji wielkich cywilizacji. Po czwarte, 

przeprowadzenie „racjonalnej i koniecznej” reformy ONZ, w tym zwiększenie reprezentacji 

krajów rozwijających w Radzie Bezpieczeństwa331 . Podczas XVII Zjazdu KPCh w 2007 

roku „teoria harmonijnego świata” uznana została za oficjalną koncepcję chińskiej polityki 

zagranicznej. Władze w Pekinie chciały tym samym dać do zrozumienia, że ich wzrost 

będzie pokojowy, a nie destabilizujący. ‘Harmonijny świat’ to pojęcie głęboko zakorzenione 

w tradycyjnej chińskiej kulturze, będące wyrazem wzniosłych idei ludzkiej cywilizacji 

poszanowania dla praw człowieka i przestrzegania praw natury 332 . Według Lin Jingzhi 

i Pu Pin koncepcja ta była wynikiem połączenia myśli dyplomatycznej i filozofii różnych 

okresów historycznych, stanowiąc odbicie chińskiego rozumienia celów i rozwoju. 

Była także uosobieniem chińskich ambicji odnośnie przyszłego rozwoju i większego 

dobrobytu żywionych od założenia Chińskiej Republiki Ludowej333 . W aspekcie polityki 

wewnętrznej miała ona się materializować przez zmniejszenie przepaści między biednymi 

i bogatymi, wsparcie dla grup nieuprzywilejowanych oraz bardziej sprawiedliwą dystrybucję 

dóbr. Na poziomie międzynarodowym oznaczała zaś dążenie do pokoju na świecie 

oraz budowę harmonii między różnymi narodami z akcentem na pielęgnowanie relacji 

ułatwiających współpracę. Traktowanie wszystkich państw jako równorzędnych 

oraz niewskazywanie tym samym głównych punktów odniesienia na arenie 

międzynarodowej stało się fundamentalną zasadą polityki zagranicznej 334 . 

Idea ‘harmonijnego świata’ była zatem ściśle związana z zasadą ‘harmonijnego 

koegzystowania mimo różnic’/ ‘jedności bez ujednolicania’ (he er bu tong, 和 而不同). 

Była to aluzja do chińskiego dążenia do „demokratyzacji stosunków międzynarodowych”, 

co oznaczało, że Chiny zmierzają do polityczno-ekonomicznej różnorodności w sferze 

relacji międzynarodowych335. Idee ‘harmonii’ (hexie, 和谐) i ‘jedności bez ujednolicenia’336 

                                                 
331  Hu Makes 4-point Proposal for Building Harmonious World, Xinhua, China.org.cn, 16.09.2005, 

http://www.china.org.cn/english/features/UN/142408.htm, dostęp: 28 grudnia 2020. Tylko pierwsze trzy 

z czterech przedstawionych pierwotnie w 2005 roku założeń zostało zaadoptowane, przy czym konieczność 

reformy ONZ nie została podkreślona już w tak szczególny sposób. Cf., Harmonious world: China's ancient 

philosophy for new int'l order (2), Xinhua, 2.10.2007, http://en.people.cn/90001/90776/6275744.html, dostęp: 

28 grudnia 2020.  
332  J. Delury, ‘Harmonious’ in China, „Hoover Institution Policy Review”, No. 148, 31.03.2008, 

https://www.hoover.org/research/harmonious-china, dostęp: 28 grudnia 2020.  
333 Lin Jingzhi, Pu Pin, op.cit., s. 18. 
334 D. Mierzejewski, Między pragmatyzmem…, op.cit., s. 256. 
335 F.P. van der Putten, China’s Ideological Diversity, „Global Policy”, Vol. 4, No. 1, 2013, East Asia Forum, 

https://www.eastasiaforum.org/2013/05/17/china-and-ideological-diversity/, dostęp: 28 grudnia 2020.  
336 Premier Wen Jiabao podczas przemówienia na Uniwersytecie Harwarda w grudniu w 2003 roku oświadczył, 

że głównym celem polityki zagranicznej Chin jest budowa przyjaznych stosunków i rozwiązanie sprzeczności 

na świecie w oparciu o konfucjańską zasadę „jedności bez ujednolicania” (he er bu tong 和而不同). Vide Ba 

muguang" touxiang Zhongguo" - Wen Jiabao zai Hafo daxue de yanjiang (“把目光投向中国”－温家宝在哈
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stały się ważnym elementem polityki zagranicznej337. W 2006 roku rząd wydał dokument 

National Planning Guidelines for Cultural Development in the Eleventh Five-Year Period338 

będący wyrazem przekonań i inicjatyw służących promocji kultury. Stwierdzono 

w nim, że w obecnym, zglobalizowanym świecie kultura jest coraz silniej związana 

z gospodarką, polityką i technologią, z których wszystkie, łącznie z kulturą, są ważnymi 

wskaźnikami siły państwa. Siła kulturalna (cultural power) zyskała porównywalną rangę 

do gospodarczej, technologicznej czy militarnej w toczącej się rywalizacji 

międzynarodowej. Wytyczne te rzeczywiście określały, że jednym z celów chińskiego 

rozwoju kulturalnego jest wzmocnienie oddziaływania i wpływu chińskiej kultury 

na świecie tak, aby mogła być adekwatna do chińskiej siły ekonomicznej 

i jego międzynarodowego statusu339. Wyżej wymienione wytyczne z 2006 roku wpisywały 

się w założenia teorii „harmonijnego świata” i nadały kierunek działaniom, które miały 

zwiększać konkurencyjność i atrakcyjność chińskiej kultury na zewnątrz 340 . Na XVII 

Zjeździe KPCh w październiku 2007 roku poświęcono całą sesję plenarną kwestii kultury, 

zaś w komunikacie podsumowującym sesję stwierdzono, że celem narodowym 

jest uczynienie z Chin „socjalistycznego supermocarstwa kulturalnego”. Hu Jinato 

podkreślił, że KPCh powinna „wzmacniać kulturę jako element soft power państwa”341 . 

To oświadczenie wskazuje na dwa główne cele, jakie powinna spełniać kulturalna soft 

power: promowanie narodowej spójności oraz wzmocnienie konkurencyjności 

Chin na arenie międzynarodowej. Dalej wskazano, że „pilnym zadaniem jest zwiększenie 

kulturalnej soft power kraju i wzmocnienie międzynarodowego oddziaływania chińskiej 

kultury” 342 . W tym samym tonie wybrzmiewały słowa Ministra Spraw Zagranicznych 

w latach 2007-2013 Yang Jiechi, który mówił, że: „Chiny powinny czynnie angażować 

się w publiczną dyplomację, aby kompleksowo rozwijać swoją soft power oraz dodatkowo 

wzmocnić swoje międzynarodowe oddziaływanie i wpływy (guoji yingxiang li, 国际影响力

). Jest to zarazem pilne zadanie i długoterminowa strategia”. 343  Tego typu wypowiedzi 

                                                 
佛大学的演讲), 10.12.2003, https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceun/chn/xw/t56084.htm, dostęp: 14 luty 2021. 
337 J.-P. Cabestan, op.cit., s. 82.  
338  Guojia “shiyiwu” shiqi wenhua fazhan guihua gangyao (国家“十一五”时期文化发展规划纲要), 

Zhongyang zhengfu menhu wangzhan (中央政府门户网站 ), 13.09.2006, http://www.gov.cn/jrzg/2006-

09/13/content_388046.htm, dostęp: 14 luty 2021. 
339  Li Mingjiang, Soft Power in Chinese Discourse: Popularity and Prospect, [w:] Soft Power: China's 

Emerging Strategy in International Politics, red. Li Mingjiang, Plymouth 2009, s. 33. 
340 Ibid., s. 34. 
341 Hu Jintao, Report to the Seventeenth National Congress of the Communist CCP of China, 15 października 

2007, http://www.china.org.cn/english/congress/229611.htm, dostęp: 27 maja 2021.  
342 D. Shambaugh, China Goes Global…, op.cit., s. 167. 
343 Ibid., s. 180. 



77 

 

stanowią dowód świadczący o obraniu przez władze w Pekinie nowego kierunku działań 

w zakresie poprawy wizerunku państwa na arenie międzynarodowej. Jednak sama koncepcja 

„harmonii” (hexie) nie spotkała się z dobrym odbiorem. Jednym z przykładów pośrednio 

wyrażonej krytyki pod adresem władz stały się satyryczne rysunki autora o pseudonimie 

Crazy Crab (hexie brzmi tak samo jak „wodny krab” 河蟹) rozpowszechniane w sieci344. 

Jak wskazali Lin Jingzhi i Pu Pin, zarówno koncepcja ‘pokojowego rozwoju’, 

jak i ‘harmonijnego świata’ stały się ważnymi wytycznymi chińskiej dyplomacji. Władze 

w Pekinie wyrażały werbalnie przy wielu okazjach determinację do podążania drogą 

pokojowego rozwoju oraz budowy harmonijnego świata, trwałego pokoju i dobrobytu. 

Zatem w swojej dyplomatycznej taktyce Chiny chcą jawić się jako obrońca pokoju, rozwoju, 

współpracy i harmonii oraz jako aktor respektujący zasady bezpieczeństwa i aktywnie 

angażujący się w nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia i w walkę z terroryzmem345.  

Wpisuje się to w ogłoszony 29 listopadzie 2012 roku w czasie XVIII Zjazdu 

Komunistycznej Partii Chin przez Xi Jinpinga nowy kierunek dyplomacji publicznej. 

Podkreśla on promocję tego, co przewodniczący określił mianem Chińskiego Snu (Chinese 

Dream, Zhongguo meng, 中国梦) zintegrowany z wizją Wielkiego Odrodzenia Narodu 

Chińskiego (Zhonghua minzu de weida fuxing, 中华民族伟大复兴;中華民族偉大復興) 346 . 

W marcu 2013 roku Xi zdefiniował dwa cele na stulecie (KPCh i ChRL), tj. budowę 

„społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu” do 2021 roku i stworzenie „nowoczesnego 

socjalistycznego państwa” do 2049 roku347. Zdaniem Xi „chiński sen” to „pragnienie całego 

narodu oraz każdego obywatela”348. W tym ujęciu wszyscy Chińczycy zasługują na „równe 

szanse, by cieszyć się wspaniałym życiem” 349 . Xi przypomniał o rządach „z chińskimi 

cechami charakterystycznymi” 350  stojącymi w opozycji do rozwiązań zachodnich. 

Nie ma wątpliwości, że koncepcja ‘chińskiego snu’ koncentruje uwagę przede wszystkim na 

rozwoju wewnętrznym, będąc „pierwszym i najważniejszym marzeniem, które łączy ze sobą 

                                                 
344  Vide, S. Beach, Introducing the Hexie Farm CDT Series, China Digital Times, 20.02.2012, 

https://chinadigitaltimes.net/2012/02/introducing-the-hexie-farm-

%E8%9F%B9%E5%86%9C%E5%9C%BA-cdt-series/, dostęp: 28 grudnia 2020; Vide, Crazy Crab's Chinese 

Dream: Political Cartoons, 2012-2013, China Digital Times, 2014. 
345 Lin Jingzhi, Pu Pin, op.cit., s. 33. 
346 Xi Jinping, The Chinese Dream of the Great Rejuvenation of the Chinese Nation, Foreign Languages Press, 

Beijing 2014; Vide, Xi Jinping, The Governance of China, Foreign Languages Press, Beijing 2014. 
347  President Vows to Press Ahead with ‘Chinese Dream’, Xinhua, „China Daily”, 17.03.2013, 

https://www.chinadaily.com.cn/china/2013npc/2013-03/17/content_16314303.htm, dostęp: 28 grudnia 2020.  
348 Xi Jinping, The Governance of China, Foreign Languages Press, Beijing 2014, s. 57.  
349 Ibid., s. 70. 
350 ‘Chinese Dream’ Highlighted as Parliamentary Session Concludes, Xinhua, „People’s Daily”, 18 marca, 

2013, http://en.people.cn/90785/8171489.html, dostęp: 28 grudnia 2020.  
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1,3 miliarda Chińczyków” 351 . Na poziomie międzynarodowym oznacza zaś stworzenie 

świata ukształtowanego w oparciu o na fundamencie chińskich wartości. Formuła ta została 

szerzej wyjaśniona w kilku artykułach prasowych (np. 'Chinese dream' is a world dream352) 

gdzie uwypuklano pozytywny stosunek obcokrajowców do tej idei353.  

Uwypuklanie znaczenia Chińskiego Snu koresponduje z promocją rodzimej kultury 

na zewnątrz. III Sesja Plenarna XVIII Komitetu Centralnego KPCh potwierdziła zamiar 

zreformowania sektora kulturalnego w taki sposób, aby przynosił on korzyści w wymiarze 

społecznym i gospodarczym. Plan zakładał wsparcie państwowych instytucji kulturalnych 

oraz organizacji pozarządowych, a także zwiększenie dostępu do usług kulturalnych dla 

wszystkich Chińczyków354. W listopadzie 2012 roku odchodzący ze stanowiska sekretarz 

generalny KPCh Hu Jintao podkreślał, że „kultura jest fundamentem narodu i daje ludziom 

sens przynależności”. Dlatego budowa „średnio zamożnego społeczeństwa we wszystkich 

aspektach” wymaga wzmocnienia chińskiej „miękkiej siły kulturowej”355 . Ten kierunek 

kontynuował jego następca. Od momentu dojścia do władzy Xi Jinping także wielokrotnie 

podkreślał znaczenie budowania „zaufania kulturowego” (wenhua zixin,文化自信)356. 

Fundamentalne zmiany odnotowano podczas XIX Zjazdu KPCh w 2017 roku. 

Wtedy została przedstawiona nowa podstawa ideologiczna KPCh tzw. Myśl Xi Jinpinga 

o socjalizmie z chińską specyfiką na nowej erze (Xi Jinping xin shidai zhongguo tese shehui 

zhuiyi sixiang, 习近平新时代中国特色社会主义思想, ang. Xi Jinping’s thought on socialism 

with Chinese characteristics for a new era). Ma ona określać działania zmierzające 

do zapewnienia dobrostanu społeczeństwa m.in. poprzez poprawę opieki społecznej, jakości 

środowiska naturalnego,redukcję nierówności społecznych. Zgodnie z tą wizją do 2035 roku 

Chiny mają osiągnąć status światowego innowatora, równolegle budując atrakcyjność 

                                                 
351  Xi Jinping: Pursuing Dream for 1.3 Billion Chinese, China.org.cn, 17.03.2013, 

http://www.china.org.cn/china/NPC_CPPCC_2013/2013-03/17/content_28267500_3.htm, dostęp: 30 grudnia 

2020; President Xi Jinping Gives Joint Interview to Media from BRICS Countries, Ministry of Foreign Affairs 

of the People’s Republic of China, 19.03.2013, 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1023070.shtml, dostęp: 30 grudnia 2020. 
352  Sun Uking, ‘Chinese Dream’ is a World Dream, China Daily, 26.03.2013, 

https://www.chinadaily.com.cn/china/2013chinastudies/2013-03/26/content_16347214.htm, dostęp: 30 

grudnia 2020.  
353  Chinese Dream’ Carries Global Significance, Xinhua, „China Daily”, 17.03.2013, 

https://www.chinadaily.com.cn/china/2013npc/2013-03/17/content_16314810.htm, dostęp: 30 grudnia 2020.  
354  China ambitious to become culture power: CPC decision, Xinhua, „Global Times”, 15.11.2013, 

https://www.globaltimes.cn/content/825241.shtml, dostęp: 27 maja 2021.  
355  Hu Jintao, Report to the 18th National Congress, 2021, Xinhua, 27.11.2012, http://www.china-

embassy.org/eng/zt/18th_CPC_National_Congress_Eng/t992917.htm, dostęp: 27 maja 2021.  
356 Xi Jinping tan wenhua zixin (习近平谈文化自信), Renmin wang-Renmin Ribao haiwaiban (人民网－人

民日报海外版), 13.07.2016, http://cpc.people.com.cn/n1/2016/0713/c64094-28548844.html, dostęp: 14 

czerwca 2021.  
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własnej kultury na zewnątrz. Temu ma towarzyszyć podnoszenie standardu życia 

Chińczyków i zwiększanie liczby osób przynależących do klasy średniej, jak również 

niwelowanie różnic pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz większa troska 

o środowisko naturalne. Do połowy XXI wieku Chiny mają uzyskać status globalnego 

mocarstwa357. Warto zauważyć, że przekaz Xi Jinpinga był adresowany nie tylko na użytek 

wewnątrzkrajowy, ale także do międzynarodowej opinii publicznej. Nieprzypadkowo 

w tym kontekście zaakcentowano działania realizowane w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku 

oraz większą obecność Chin na terytoriach spornych w regionie. Potwierdzono także 

gotowość chińskich sił militarnych do angażowania się w misjach pokojowych Organizacji 

Narodów Zjednoczonych.  

Podczas tego Zjazdu KPCh Xi Jinping odniósł się również do kwestii promocji 

kultury. Mówił, że kultura to dusza państwa i narodu. Zaznaczał, że państwo będzie 

prosperować tylko wtedy, gdy rozkwitnie rodzima kultura, zaś siła narodu zależy 

od siły kultury. Uwypuklał potrzebę angażowania się w komunikację międzynarodową, 

upowszechniania własnej narracji dotyczącej chińskich osiągnięć i wzmacniania miękkiej 

siły kulturowej. KPCh zaproponowała strategię budowania silnego kulturowo kraju 

w perspektywie 2035 roku358. Działania te od początku miały na celu formułowanie poprzez 

instrumentalną adaptację tradycyjnej kultury – atrakcyjnego obrazu Chin w przestrzeni 

międzynarodowej. To uzasadnia przyjęcie bardziej asertywnego podejścia Chin 

do współczesnej dyplomacji kulturalnej. W obserwowanej dzisiaj rzeczywistości 

w warunkach postępującej cyfryzacji i wzrostu znaczenia technologii informatycznych 

partia komunistyczna zaczęła przywiązywać coraz większą wagę do kulturowej projekcji 

własnego państwa. Odrodzenie się kulturowego nacjonalizmu w przestrzeni publicznej 

stanowi naturalną konsekwencję narracji kształtowanej przez władze w Pekinie, które 

chętnie nawiązują do przeszłości i wzywają do rewitalizacji chińskiej cywilizacji359. Ponadto 

produkty kultury promowane przez Chiny na zewnątrz nie mają kontrowersyjnego 

politycznego wydźwięku historycznego, ale skupiają się raczej na bardziej pozytywnych 

                                                 
357 Xi Jinping, Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in All Respects and Strive 

for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, Full text of Xi Jinping's report 

at 19th CPC National Congress, Xinhuanet.com, s. 25, 3.11.2017, 

http://www.xinhuanet.com/english/special/2017-11/03/c_136725942.htm, dostęp: 4 stycznia 2021.  
358  Full text of Xi Jinping's report at 19th CPC National Congress, Xinhua, 4.11.2017, 

https://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-11/04/content_34115212.htm, dostęp: 12 

marca 2021. 
359  Xi stresses better understanding Chinese civilization through archaeology, Xinhua, 30.09.2020, 

http://english.www.gov.cn/news/topnews/202009/30/content_WS5f73d7bdc6d0f7257693cea9.html, dostęp: 

12 marca 2021. 
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narracjach360. Alternatywą dla treści propagandowych jest osadzenie przekazu na treściach 

kulturowych, a także promocja symboli kulturowych, które mogą być ugruntowane 

w nawykach, gustach i preferencjach konsumpcyjnych zagranicznych odbiorców. Podejście 

to nawiazuje do opublikowanego w 2017 roku KPCh dokumentu odnoszącego 

się do chińskiego dziedzictwa kulturowego (Guanyu shishi zhonghua youxiuchuantong 

wenhua chuancheng fazhan gongcheng de yijian,  关于实施中华优秀传统文化传承发展工程

的意见). Jego intencją było wskrzeszenie tradycyjnej kultury chińskiej, reaktywacja 

tradycyjnych cnót i norm moralnych - z podkreśleniem takich elementów, 

jak samodoskonalenie, poświęcenie się pracy, miłość synowska i prawość. To również 

poszukiwanie wspólnej płaszczyzny przy jednoczesnym zachowaniu różnic i umiejętność 

życia w harmonii361. 

W strategii promocji państwa na zewnątrz Chiny dostrzegają również wyjątkową 

rolę sportu. Kwestie te szeroko zostały omówione 27 sierpnia 2017 roku podczas spotkania 

Xi Jinpinga z przedstawicielami krajowych organizacji sportowych. Wezwał wtedy 

do przyśpieszenia budowy potęgi sportowej Chin. Wiązał to z podejściem zorientowanym 

na ludzi, zaspokajaniem ich potrzeb, poprawą ich kondycji fizycznej i stanu zdrowia. 

Podkreślał znaczenie skoordynowanego rozwoju sportu masowego, sportu wyczynowego 

i przemysłu sportowego362. W połowie września 2021 roku Xi Jinping mówił, że „jeśli sport 

jest silny, Chiny są silne” (tiyu qiang ze Zhongguo qiang, 体育强则中国强). Podkreślał, 

że sport niesie marzenie o silnym państwie i wielkim odrodzeniu narodu chińskiego. 

Zaznaczył, że sport jest ważnym symbolem rozwoju społecznego i postępu ludzkości, 

akcentując, że budowa potęgi sportowej stanowi ważną część wysiłków wszystkich 

Chińczyków zmierzających do osiągnięcia dwóch celów na stulecie (założenia 

Komunistycznej Partii Chin i proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej – odpowiednio 

w 2021 i 2049 roku). Warto zauważyć w jego wypowiedzi położenie nacisku na masowość 

sportu. Jego zdaniem miarą siły sportowej państwa są nie tylko wyniki osiągane w sporcie 

wyczynowym, ale także inne wskaźniki takie jak sprawność fizyczna wszystkich ludzi 

                                                 
360 Zhang Yanqiu, S. Matingwina, Constructive Journalism: A New Journalistic Paradigm of Chinese Media in 

Africa, [w:] China’s Media and Soft Power in Africa. Promotion and Perceptions, red. Zhang Xiaoling, H. 

Wasserman, W. Mano, Palgrave Macmillan, New York 2016, s. 94. 
361 Guanyu shishi zhonghua youxiuchuantong wenhua chuancheng fazhan gongcheng de yijian (关于实施中

华优秀传统文化传承发展工程的意见), Xinhua (新华), 25.01.2017, http://www.gov.cn/zhengce/2017-

01/25/content_5163472.htm, dostęp: 10 lutego 2022. 
362 Xi Jinping: Kaichuang woguo tiyu shiye fazhan xin jumian jiakuai ba woguo jianshe chengwei tiyu qiangguo 

(习近平：开创我国体育事业发展新局面 加快把我国建设成为体育强国),  „Renmin Ribao" (人民日报), 

28.08.2017, s. 1. 
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i ich entuzjazm do udziału w zajęciach sportowych363. Te wypowiedzi akcentują potrzebę 

wykształcenia nawyku podejmowania aktywności sportowej w całym społeczeństwie. 

Umasowienie działań w tym zakresie ma służyć podnoszeniu świadomości na temat wartości 

zdrowotnej będącej następstwem zwiększonej aktywności fizycznej. Z przedstawionym 

podejściem koresponduje treść przedłożonego 3 sierpnia 2021 roku Krajowego Planu 

Sprawności Fizycznej w okresie 2021-2025 (Quanmin jianshen jiahua (2021-2025 nian), 

全 民健身计划（2021—2025年)364. W dokumencie przedstawiono cele w perspektywie 

pięcioletniej związane z promowaniem aktywności fizycznej wśród Chińczyków. 

Osią dokumentu było zdefiniowanie zadań dotyczących zapewnienia większej liczby 

obiektów sportowych, organizacji szerokiej gamy ogólnokrajowych wydarzeń promujących 

aktywność fizyczną, rozwoju poradnictwa fitness, ożywienia działalności organizacji 

sportowych, promocji aktywności fitness wśród poszczególnych grup społecznych, 

szczególnie przedszkolaków, młodzieży i seniorów, rozwoju wysokiej jakości branży 

sportowej, integracji fitnessu z edukacją, zdrowiem i turystyką, a także kreowaniem 

pozytywnego otoczenia społecznego wokół idei wzmacniania państwa poprzez sport365 . 

Równolegle władze w Pekinie ustosunkowały się także do sportu osób niepełnosprawnych, 

zapowiadając działania w zakresie popularyzowania aktywności fizycznej i ułatwiania 

osobom z dysfunkcjami dostępu do różnych form sportowych366.  

 

 

 

 

 

                                                 
363 Tiyu qiang ze Zhongguo qiang! Xi Jinping wei tiyu qianggo jianshe zhiming fangxiang (体育强则中国强

！习近平为体育强国建设指明方向), Renmin wang-Zhongguo gongchangdang xinwen wang (人民网-中国

共产党新闻网), 15.09.2021, http://cpc.people.com.cn/n1/2021/0915/c164113-32227672.html, dostęp: 18 

lutego 2022.  
364  China to further boost sports, exercise among public, Xinhua, 3.08.2021, 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-

08/03/c_1310105259.htm?fbclid=IwAR01yzD6mktCtNjlNVS09_vPh9tbSrhvxp8rT60abbx0wdA4L3Vak4jp-

j8, dostęp: 20 lutego 2022; China mulls including high-quality sports industry development in new five-year 

plan, Xinhua, 30.11.2019, 

http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/201911/30/content_WS5de1ab1ac6d0bcf8c4c180d8.html?f

bclid=IwAR3Y4-WetnZEXh-qpKRWYxdfq5Ng2b9jLBLbdc9_af3HzUW-6T-vjZ1vucg, dostęp: 20 lutego 

2022. 
365 Guowuyuan guanyu yinfa quanmin jianshen jihua (2021—2025 nian) de tongzhi (国务院关于印发全民健

身 计 划 （2021—2025年 ） 的 通 知), Guowuyuan (国 务 院), 3.08.2021, 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-08/03/content_5629218.htm, dostęp: 21 lutego 2022. 
366  Full text: China's Parasports: Progress and the Protection of Rights, Xinhua, 3.03.2022, 

http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202203/03/content_WS62206416c6d09c94e48a5d84.html, 

dostęp: 20 lutego 2022. 
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2.5. Narzędzia budowania wizerunku państwa na arenie międzynarodowej 

 

W odróżnieniu od tradycyjnej dyplomacji, dyplomacja publiczna, realizująca 

zasadniczo te same fundamentalne zadania polityki zagranicznej, posługuje się innymi 

narzędziami. Jej działania skierowane są przede wszystkim do społeczności 

międzynarodowej i wkraczają w przestrzeń właściwą dla soft power. Podstawowym celem 

tych działań jest budowanie pozytywnego przekazu na temat Chin wśród zagranicznych 

odbiorców budzącego szacunek, zaufanie i sympatię. W tym kontekście władze w Pekinie 

podkreślają znaczenie partnerstwa i współpracy. Chętnie wykorzystują przy tym wątki 

kulturowe. Państwa w różnym stopniu włączają ten obszar do swojej polityki zagranicznej. 

Jedne posługują się nim w sposób bardziej transparentny, wyodrębniając zagraniczną 

politykę kulturalną jako sektor swojej polityki zewnętrznej, a inne nie wprzęgają 

jej w procesy „twardej” polityki 367 . Wszystkie jednak, niezależnie od deklaracji, 

wykorzystują kulturę do budowy prestiżu na arenie międzynarodowej. Działania powiązane 

z promocją kultury mogą często neutralizować negatywne postrzeganie państw 368 . 

Dyplomacja kulturalna (niezależnie od tego, czy traktowana jako wyodrębniony sektor 

czy też nie) jest sposobem, w jaki państwa przezwyciężają różnego rodzaju alienacje 

i przedstawiają siebie innym. Stanowi więc ważny instrument tworzenia relacji 

międzynarodowych i łagodzenia już istniejących w nich napięć. Wzmacnia zarazem pozycję 

państwa na arenie międzynarodowej, stając się miękkim elementem działań 

dyplomatycznych z przestrzeni soft power. 

Kreowanie pozytywnego wizerunku Chin (zhengmian xingxiang, 正面形象 正面形

象) stało się od pierwszej dekady XXI wieku jednym z głównych komponentów dyplomacji 

publicznej. Na początku 2020 roku minister spraw zagranicznych Wang Yi podkreślał, 

że wzmocnienie dyplomacji publicznej jest niezbędnym warunkiem rozwoju dyplomacji 

mocarstw. Jego zdaniem Chiny muszą podejmować więcej inicjatyw, które pozwolą światu 

lepiej „zrozumieć Chiny” i uzyskać ich obiektywny obraz369. Lin Kai370, Liao Hongbin371 

                                                 
367  G. Michałowska, Uwarunkowania międzynarodowej współpracy kulturalnej, [w:] Międzynarodowe 

stosunki kulturalne, red. A.W. Ziętek, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 44-45. 
368 Ibid., s. 45.  
369 Wang Yi, Strengthening the Public Diplomacy Is an Inevitable Requirement for Advancing Major-country 

Diplomacy with Chinese Characteristics, 15.01.2020, 

https://www.mfa.gov.cn/ce/ceus//eng/zgyw/t1733283.htm, dostęp: 13 marca 2022. 
370 Vide, Lin Kai (林凱), Gonggong waijiao zai zhongguo heping jueqizhong de gongneng fenxi (公共外交在

中国和平崛起中的功能分析), Guoji guancha (国际观察), No. 2, 2012. 
371 Vide,. Liao Hongbin (廖宏斌), Woguo gonggong waijiao de fazhan xianzhuang ji duici fenxi (我国公共外

交的发展现状及对策分析; The Present Situation and Countermeasure Analysis of China's Public 

Diplomacy), „Sichuan Daxue Xuebao” (四川大学学报), No. 5, 2007, s. 111-114. 
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oraz Tian Jianmin 372  zwracali uwagę na narrację Chin majacą na celu przekonać 

zewnętrznych odbiorców do ich argumentacji. Ten pierwszy argumentował, że władze Chin 

stosują dyplomację publiczną do wyjaśnienia światu swojego stanowiska i punktu widzenia. 

Autor ten zwrócił uwagę na brak rozumienia Chin przez zachodnie społeczeństwa. Dogłębne 

studium odnoszące się do tej kwestii zostało zaprezentowane w publikacji Badania nad 

komunikacją wizerunkową kraju (国家形象传播研究论) pod redakcją Zhou Mingwei373 . 

Praca ta jest wyjątkowa ze względu na zawartą w niej krytyczną analizę międzynarodowego 

wizerunku Chin i konieczność wprowadzenia zmian. Autorzy publikacji sugerowali 

promocję Chin za granicą w trzech wymiarach, tj. starożytnym, nowoczesnym (kładąc nacisk 

na rozwój gospodarczy, system polityczny i modernizację kulturalną) oraz pokojowym374. 

Brakuje tu jednak konkretnych treści, które winny być propagowane na zewnątrz. Z lektury 

książki przebija brak świadomości na temat tego, co naprawdę stanowi istotę soft power 

Chin 375 . Liao Hongbin uwypuklił z kolei problem związany z brakiem zrozumienia 

Chin na Zachodzie, co może rodzić uprzedzenia376. Na temat dyplomacji publicznej służącej 

budowie pozytywnego wizerunku państwa na arenie międzynarodowej pisali również 

m.in. Han Fangming 377 , Zhao Kejin 378 , a także Zhao Qizheng 379 . Dyskusje na temat 

soft power w Chinach stały się bardziej wyrafinowane, łącząc koncepcję „soft power 

z chińską specyfiką”380. Zhang Guozuo argumentował, że chińska soft power diametralnie 

różni się od konceptu Josepha Nye‘a381. Jedna z nich dotyczy kultury nieodłącznie związanej 

z pojęciem soft power, a będącej tylko jednym z jej elementów 382 . Zdaniem Zhanga 

                                                 
372 Vide, Tian Jianming (田建明), 21shiji Zhongguo gongzhong waijiao zhanlüe yanjiu (21世纪中国公众外交

战略研究)，Jilin daxue guoji zhengzhi zhuanye shoushi xuewei lunwen (吉林大学国际政治专业硕士学位

论文)，2006. 
373 Guojia Xingxiang Zhuanbo Yanjiu Luncong (国家形象传播研究论), red. Zhou Mingwei (周明伟), Waiwen 

chubanshe (外文出版社), Beijing (北京) 2008, s. 53–69. 
374 D. Shambaugh, China Goes Global…, op.cit., s. 168. 
375 Ibid., s. 168-169. 
376  Vide, Liao Hongbin (廖宏斌), Gonggong waijiao: guoji jingyan yu qishi (公共外交:国际经验与启示), 

Dangdai shijie yu shehui zhuyi (当代世界与社会主义 ; Contemporary World & Socialism), 2009. 
377 Vide, Gonggong waijiao gailun (公共外交概论; Introduction to Public Diplomacy), red. Han Fangming 

( 韩方明), Zhao Kejin (赵可金), Ke Yibin (柯银斌), Beijing daxue chubanshe (北京大学出版社; Peking 

University Press), Beijing (北京) 2012. 
378 Vide, Zhao Kejin (赵可金), Gonggong waijiao de lilun yu shijian (公共外交的理论与实践 ), Shanghai 

cishu chubanshe (上海辞书出版社), Shanghai (上海) 2007. 
379 Vide, Zhao Qizheng, How China Communicates: Public Diplomacy in a Global Age, Foreign Languages 

Press, Beijing 2012.  
380  B.S. Glaser, M.E. Murphy, Soft power with Chinese characteristics, [w:] Chinese soft power and its 

implications for the United States: competition and cooperation in the developing world: a report of the CSIS 

smart power initiative, red. C. McGiffert, op.cit., s. 11. 
381 Zhang Guozuo, Research outline for China’s cultural soft power, Springer, Singapur 2017, s. 43. 
382 Pisząc o środkach soft power danego podmiotu, decydujących o jego skuteczności w zakresie miękkiego 

oddziaływania na społeczność międzynarodową Joseph Nye miał na myśli zasoby trojakiego rodzaju, tj. obok 
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rozumienie kultury przez Nye’a było zbyt wąskie, oddzielało ją bowiem od pozostałych 

elementów soft power. Autor podkreślał, że nie ma wartości politycznych ani polityki 

zagranicznej bez kultury383. Tak samo Xiao Yun akcentował coraz szersze użycie pojęcia 

kulturalnego soft power (wenhua ruan liliang, 文化軟力量)384. Huang Renwei pisał wręcz 

o „deficycie soft power”, rozumianym przez pryzmat zbyt małego wpływu kulturowego. 

Przyczynę tego stanu widział m.in. w silnym poczuciu nacjonalizmu385 . Podobną opinię 

wyraził były dyplomata Wu Jianmin. Traktował on kulturę za rdzeń soft power Chin. 

Podkreślał, że kulturową różnorodność ukształtowaną na przestrzeni dziejów należy 

zaakceptować, a nie zmieniać 386 . Z drugiej strony dostrzegał, że współczesne chińskie 

społeczeństwo cierpi na kryzys tożsamości potęgowany przez pustkę moralną 

i intelektualną. Skrajnie odmienne stanowisko reprezentuje zaś Yan Xuetong (Uniwersytet 

Tsinghua), który twierdzi, że polityka i właściwe zarządzanie stanowią swego rodzaju 

przynętę, służąc za idealny model równego i sprawiedliwego społeczeństwa387. Zwolennicy 

poglądów Yana postulowali, by Chiny stworzyły wiarygodne instytucje działające zgodnie 

z obowiązującymi normami międzynarodowymi oraz aktywnie rozwijały programy pomocy 

zagranicznej i angażowały się w międzynarodowe misje pokojowe. Zdaniem Yan Xuetonga 

„centralny punkt miękkiej siły nie leży w potędze kulturowej, ale politycznej”. Na dowód 

tego podał przykład amerykańskiej soft power, czerpiącej głównie z systemu politycznego, 

a nie z instytucji kultury 388 . Wskazywał słabość soft power Chin, która nie jest jasno 

zdefiniowana i której brakuje klarownego przekazu w środowisku międzynarodowym.  

Temat chińskiego soft power był również przedmiotem ożywionych dyskusji 

środowisk akademickich na Zachodzie. O znaczeniu, jakie Chiny przypisują promowaniu 

swojej historii i kultury, pisał czołowy brytyjski znawca tego państwa Shaun Breslin. 

Jego zdaniem chińscy przywódcy są w coraz większym stopniu świadomi, że wartości 

                                                 
wyżej wspomnianej kultury, wyznawane wartości polityczne oraz prawomocną i opartą na autorytecie 

moralnym politykę zagraniczną. J. S. Nye, op. cit., s. 40. 
383 Zhang Guozuo, Research outline for China’s cultural soft power, Springer, Singapur 2017, s. 34. 
384 Xiao Yun, Confucius institutes in the US: platform of promoting China’s soft power, „Global Chinese 3”, 

No. 1, 2017, s. 25-48. 
385 Huang Renwei, Hu Jian, Ruan shili yu Zhongguo heping fazhan daolu, [w:] Guoji Xingshi yu Zhongguo 

Waijiao (The International System and China’s Foreign Policy), red. Li Zhong, Xiao Huanrong „Hongguo 

zhuanmei chubanshe”, Beijing 2009, s. 133–134, [za:] D. Shambaugh, China Goes Global…,  op.cit., s. 172. 
386 Słowa przytoczone z wywiadu z Ambasadorem Wu Jianmin, 18 styczeń 2010, Pekin, [za:] D. Shambaugh, 

China Goes Global…, op.cit., s. 170. 
387  Yan Xuetong (阎学通), Ruan shili de hexin shi zhengzhi shili (软实力的核心是政治实力), „Huanqiu 

shibao” ( 环 球 时 报 ), 23.05.2007, 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/page/yan_xuetong_political_power_is_the

_core_of_soft_power_article.pdf  
388 Ibidem.  
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polityczne, które promują, mogą wzbudzać poczucie zagrożenia wśród innych i tym samym 

negatywnie wpływać na ich zewnętrzną percepcję389 . Z drugiej strony, wyrażają jednak 

przekonanie, że historia i kultura Chin może być atrakcyjna dla odbiorców z zagranicy, 

co sprawia, że może być skutecznym narzędziem soft power390. Amerykański badacz Craig 

Hayden zauważał, że „miękka siła” Chin sprzyja neutralizacji owego strachu związanego 

ze wzrostem ich potęgi391. Wśród zachodnich badaczy warto zwrócić uwagę na pracę Ingrid 

d’Hooghe zatytułowaną China’s Public Diplomacy z 2004 roku, stanowiącą kompendium 

wiedzy na temat chińskiej dyplomacji publicznej i stosowanego w tym zakresie 

instrumentarium 392 . Badaczka, wymieniając podstawowe cele dyplomacji publicznej, 

wskazywała, że Chiny chcą być postrzegane jako państwo eksponujące wizję harmonijnego 

społeczeństwa, walczące o lepszą przyszłość. Pragną być również widziane jako pożądany 

partner handlowy i odpowiedzialny uczestnik społeczności międzynarodowej o żywej 

i bogatej kulturze 393 . Także i ona akcentowała rolę kultury chińskiej w kreowaniu 

pożądanego wizerunku międzynarodowego. 

Profesor Uniwersytetu Fudan w Shanghaju, uznany badacz stosunków 

międzynarodowych, Wang Yiwei zwracał uwagę, że wizerunek Chin może 

być zniekształcony ze względu na błędne przekonania. Po pierwsze dlatego, 

że siła narodowa jest wskaźnikiem wizerunku międzynarodowego. Innymi słowy, 

siła narodu wzbudza szacunek u innych. To stwierdzenie jednak podważa argument 

mówiący o tym, że Szwajcaria i państwa nordyckie są małe i słabe pod względem 

militarnym, jednak ich wizerunek jest nieskalany, podczas gdy dominująca potęga Stanów 

Zjednoczonych jest postrzegana negatywnie przez wiele krajów na świecie. Władze 

w Pekinie, nawołując do wielkiego odrodzenia narodu chińskiego, skupiają się głównie 

na eksponowaniu wzrostu gospodarczego napędzanego przez eksport oraz inwestycje 

zagraniczne, wskaźnika PKB, a w mniejszym na soft power. To jednak sprawia, że chińska 

dyplomacja jest nastawiona zbyt pragmatycznie i zaniedbuje kultywowanie prawdziwych 

więzi  ze światem. To zaś potęguje przeświadczenie o „chińskim zagrożeniu” (China threat 

                                                 
389  S. Breslin, A hard-bitten pursuit of soft power, [w:] Bridging the trust divide: cultural diplomacy and 

fostering understanding between China and the West, red. H. Anheier, B. Lorentz, Stiftung Mercator, Berlin 

2012, s. 60-67. 
390 Ibidem. 
391 C. Hayden, The Rhetoric of Soft Power. Public Diplomacy in Global Context, Lexington Books, Lanham, 

Boulder, New York, Toronto, Plymouth 2012, s. 169–170. 
392 Vide, I. d’Hooghe, J. Melissen, China’s Public Diplomacy, op. cit., 2015. 
393 I. d’Hooghe, Public Diplomacy in the People’s Republic of China, [w:] The New Public Diplomacy, red. J. 

Melissen, Palgrave Macmillan, New York 2005, s. 92-93.  
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thesis, Zhongguo weixie lun, 中 国 威 胁 论 ). Po drugie, Chiny przykładają wagę 

do wzmacniania swojej pozycji na arenie międzynarodowej, jednak nie jest to skorelowane 

z dbałością o kwestie wizerunkowe. Po trzecie, nadmiernie akcentują kwestie gospodarcze 

na poziomie międzynarodowym kosztem kulturowych. Uwaga władz w Pekinie skupia 

się jedynie na kulturze tradycyjnej przy ignorowaniu wartości obywatelskich za granicą. 

Po czwarte, zwykli Chińczycy nie do końca potrafią we właściwy sposób promować własny 

kraj na zewnątrz. Po piąte, Chińczycy zakładają, że świat powinien okazywać szacunek 

ich państwu ze względu na jego długą historię i wspaniały dorobek cywilizacyjny, 

ale zapominają o tym, że historyczny kontekst nie przekłada się w prosty sposób 

na wzmocnienie wpływów394. Wyżej wymienionym przez Wanga przekonaniom odpowiada 

kilka paradoksów w zachodnim postrzeganiu Chin, które można ująć w formie poniższych 

generalizacji. Po pierwsze, Zachód zdaje się darzyć sympatią Chińczyków, 

przy jednoczesnej antypatii w stosunku do władz komunistycznych w Pekinie. Poza tym, 

o ile Zachód pozytywnie reaguje, słysząc o Chinach, o tyle pojęcie Chińska Republika 

Ludowa utożsamia się przede wszystkim z komunizmem. Po trzecie, ludzie z Zachodu 

chętnie podróżują do Chin i inwestują w tym kraju, ale niechętnie się tam osiedlają. Innymi 

słowy, korzystają z rozwoju Chin, ale niechętnie ponoszą koszty tego wzrostu, przyczyniając 

się do wzrostu zanieczyszczeń środowiska395. W swojej konkluzji Wang wyraził wątpliwość, 

czy to właśnie chińska kultura nie stanowi głównej przeszkody w skutecznej realizacji 

dyplomacji publicznej.  

Waga, jaką przykłada się do rozwoju siły kulturowej (cultural power), 

jest nie do przecenienia, jak wskazują liczne oficjalne deklaracje oraz raporty KPCh 

wspomniane we wcześniejszym podrozdziale. Na początku pierwszej dekady XXI wieku 

Chiny zaadoptowały pogląd, że soft power jest częścią chińskiej polityki i państwo powinno 

promować tradycje kulturowe stanowiące idealne źródło narodowej „miękkiej siły”. 

Oficjalne dokumenty, podobnie jak specjalistyczna literatura przedmiotu, często mówią 

o konieczności odbudowy chińskiej kultury, zwłaszcza w kontekście postępującej 

globalizacji. Od początku XXI wieku Chiny zaczęły wykorzystywać szeroki zasób narzędzi 

z zakresu soft power związanych m.in. z udzielaniem pomocy humanitarnej czy rozwojem 

międzynarodowej współpracy kulturalnej. Swego rodzaju wizytówką stała się praktyka 

przekazywania lub wypożyczania pand wielkich do ogrodów zoologicznych na całym 

                                                 
394 Vide, Wang Yiwei, Public Diplomacy …, op.cit., s. 257– 273. 
395 Ibidem. 
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świecie 396 . Strategię taką w literaturze przedmiotu określa się często jako „ofensywę 

wdzięku” (charm offensive)397 . Władze Chin podkreślają znaczenie soft power w bardzo 

konkretny sposób. Po pierwsze są przekonane, że powinny wyjaśniać światu swoje 

stanowisko. Brak zrozumienia chińskiego kontekstu przez międzynarodową społeczność 

koresponduje z uproszczonym zachodnim przekazem medialnym. Zhao Qizheng 

w przemówieniu z 2004 roku mówił, że Chiny powinny wyjaśniać, że to zniekształcony 

obraz Chin wykreowany przez obce media. Dlatego tak ważne jest prezentowanie 

międzynarodowej opinii publicznej własnego stanowiska, nawet w tak newralgicznych 

i budzących emocje kwestiach jak prawa człowieka, Tybet, Tajwan398.  

Władze w Pekinie wspomagane przez środowiska naukowe podejmują sporo 

wysiłku w celu wypracowania czytelnego i spójnego przekazu na temat dzisiejszych Chin. 

Niestety pojawia się wiele nieporozumień wynikających z różnic światopoglądowych 

i w rezultacie braku wspólnej wizji na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

O tym rozdźwięku pisał Joshua Cooper Ramo w książce Brand China. Zwracał uwagę, 

że wewnętrzna nierównowaga nie ułatwia Chinom uzyskania kredytu zaufania wśród 

międzynarodowych przywódców. Chiny konfrontują się z Zachodem nie tyle 

na polu interesów, ile wartości. Tradycyjne chińskie wartości, takie jak kult rodziny 

i  konfucjańska zasada hierarchii, muszą jednak się konfrontować w związku z wyzwaniami 

współczesności. Autor zwracał uwagę, że obraz państwa nie powinien być budowany 

wyłącznie w ujęciu doraźnym, ale uwzględniać również przyszłe tendencje rozwojowe. 

Innymi słowy, Chiny powinny wyzbyć się starych instytucjonalnych i mentalnych 

ograniczeń. Zdaniem Ramo międzynarodowy wizerunek Chin znacząco odbiega od lokalnej 

[chińskiej] rzeczywistości. A to może stanowić poważny problem w budowaniu ich pozycji 

międzynarodowej i pozyskiwaniu zaufania ze strony światowej opinii publicznej. Chiny 

mają dzisiaj trudność w wyjaśnianiu światu, co tak naprawdę dzieje się u nich wewnątrz. 

Bazują tylko na wizerunku „starych Chin”, podczas gdy do społeczności międzynarodowej 

docierają informacje o zmieniającym się dzisiaj ich obliczu. To w konsekwencji podważa 

nieco wiarygodność przekazu płynącego z Pekinu. Tradycyjny wizerunek powinien zostać 

                                                 
396 R.D.A. Henderson, China. Great Power Rising, [w:] Routledge Handbook of Diplomacy and Statecraft, red. 

B.J.C. McKercher, Routledge Taylor and Francis Group, London, New York 2012, s. 72; Vide, J. Szczudlik, 

Rola „dyplomacji pand” w polityce zagranicznej ChRL, Biuletyn, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 

T. 1525, Nr 83, 2017. 

397 S.D. Sharma, China and India in the Age of Globalization, Cambridge University Press, Cambridge 2009, 

s. 219. 
398 China’s Many Dreams, Comparative Perspectives on China’s Search for National Rejuvenation, red. D. 

Kerr, Palgrave Macmillan, New York 2015, s. 186.  
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uzupełniony i wzmocniony nowymi elementami. Władze w Pekinie powinny zrozumieć, 

że markę kraju budują nie tylko towary, będące przedmiotem obrotu handlowego, 

ale także atrakcyjna kultura i polityczne wartości – czyli instrumenty soft power państwa – 

które nie są w wystarczającym stopniu eksponowane 399 . Akcentowanie zmian i reform 

zachodzących w Chinach jest zabiegiem koniecznym, jeżeli chce się zweryfikować błędne 

w mniemaniu Pekinu wyobrażenia o ich kraju zakotwiczone w głowach światowych 

odbiorców.  

 

 

2.6. Podmioty odpowiedzialne za realizację dyplomacji kulturalnej 
 

Chińska dyplomacja publiczna prowadzona jest pośrednio lub bezpośrednio przez 

Radę Państwową (rząd) 400 , tym samym wiele z instrumentów dyplomacji publicznej 

i programów znajduje się pod kontrolą państwa. Mimo że dyplomacja publiczna pozostaje 

w większym stopniu przedsięwzięciem państwa, swoje miejsce w tej przestrzeni zaczynają 

zaznaczać także podmioty niepaństwowe. Za prowadzenie dyplomacji publicznej odpowiada 

kilkanaście ministerstw i agencji. Aby ułatwić lepsze zrozumienie struktury systemu 

chińskiej dyplomacji publicznej, w niniejszej pracy posłużono się klasyfikacjami 

zaproponowanymi przez Ingrid d’Hooghe. Pierwsza, uproszczona, dzieli podmioty chińskiej 

dyplomacji publicznej i związane z nią programy na dwie kategorie: podmioty rządowe 

lub związane z rządem, podmioty odpowiedzialne za programy informacyjne oraz podmioty 

prowadzące programy edukacyjne i kulturowe401. 

Druga, nieco bardziej szczegółowa, wymienia główne podmioty kierujące 

i realizujące chińską dyplomację publiczną. Należą do nich:  

• Biuro Informacyjne Rady Państwowej (State Council Information Office SCIO/ 

także określane jako Central Office of Foreign Propaganda, Guowuyuan Xinwen 

Bangongshi, 国务院新闻办公室) oraz Państwowe Biuro Informacji Internetowej 

(State Internet Information Office SIIO, Guojia Hulianwang Xinxi Bangongshi, 国家

互联网信息办公室);  

                                                 
399 J. Cooper Ramo, Brand China, The Foreign Policy Centre, London 2007, s. 16. 
400 Vide, Li Zhiyong (李志永), Gonggong waijia xiangguang gainian bianxi (公共外交相关概念辨析; Public 

Diplomacy and Four Related Concepts), „Waijiao Pinglun” (外交评论), Vol 26, No. 2, 2009, s. 57-66.  
401 I. d’Hooghe, The Rise of Chinese Public Diplomacy, op.cit., s. 18–19. 
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• Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs of the 

People's Republic of China, Zhonghua Renmin Gongheguo Waijiaobu, 中华人民共

和国外交) wraz z ambasadami zagranicznymi; 

• Ministerstwa:  

o Ministerstwo Kultury (Ministry of Culture of the People's Republic of China, 

MOC, Zhonghua Renmin Gongheguo Wenhuabu, 中华人民共和国文化部); 

od 2018 roku nosi nazwę Ministerstwo Kultury i Turystyki (Zhonghua 

Renmin Gongheguo Wenhua Bu, 中华人民共和国文化部); 

o Ministerstwo Edukacji (Ministry of Education the People’s Republic 

of China, MOE, Zhonghua Renmin Gongheguo Jiaoyubu, 中华人民共和国

教 育 部) oraz Państwowa Administracja Radia i Telewizji (National 

Radio and Television Administration, NRTA, Guojia Guangbo Dianshi 

Zongju, 国家广播电视总局), wcześniej Państwowa Administracja Radia, 

Filmu i Telewizji (State Administration of Radio, Film, and Television, 

SARFT, 1998–2013) oraz Państwowa Administracja Prasy, Publikacji, Radia, 

Filmu i Telewizji (State Administration of Press, Publication, Radio, Film and 

Television (SAPPRFT, 2013–2018);  

o Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defense of the 

People's Republic of China, Zhonghua Renmin Gongheguo Guofangbu, 中华

人民共和国国防部); 

• Władze Chin: 

o Komunistyczna Partia Chin (Zhongguo Gongchandang, 中国共产党);  

o Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin (Chinese People’s 

Political Consultative Conference, CPPCC, Zhongguo Renmin Zhengzhi 

Xieshang Huiyi, 中国人民政治协商会议)402.  

Poniższe zestawienie uwzględniające klasyfikację Ingrid d’Hooghe stanowi 

podstawę do analizy kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za realizację dyplomacji 

publicznej w Chinach.  

  

                                                 
402 I. d’Hooghe, J. Melissen, China’s Public Diplomacy, op.cit., s. 134.  
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Główne podmioty zajmujące się programami informacyjnymi  

 

Biuro Zewnętrznej Promocji KPCh (Communist Party’s Office of External Publicity, 

Wai Xuan Ban 外宣办), Wydział Promocji KC KPCh  (Publicity Department, 中国共产党中

央委员会宣传部) oraz Biuro Informacyjne Rady Państwowej (State Council Information 

Office, SCIO, 国 务院新闻办公室). 

 

Główne podmioty w chińskiej dyplomacji publicznej to Biuro Zewnętrznej 

Propagandy KPCh (Communist Party’s Office of External Publicity, Wai Xuan Ban 外宣办) 

– organizacja w strukturach Wydziału Promocji/Propagandy (Publicity Department, 中国共

产党中央委员会宣传部) KC KPCh  oraz Biuro Informacyjne Rady Państwowej (State 

Council Information Office, SCIO, Guowuyuan Xinwen Bangongshi, 国务院新闻办公室). 

Jak wskazują Han Zhaoying, Wang Yiwei czy Anne-Marie Brady, dokładny podział 

kompetencji i obowiązków obu organów jest dość niejasny403. Strona www.china.com.cn, 

którą prowadzi powyżej wspomniana instytucja, informuje, że Biuro Informacji Rady 

Państwa oraz Biuro Zewnętrznej Promocji KPCh to „jedna instytucja z dwoma szyldami” 

(yige jigou, liangkuai paizi, 一个机构、两块牌子), co wskazuje na przenikanie się organów 

partyjnych i państwowych 404 . Warto także podkreślić zmiany terminologiczne mające 

miejsce w latach 90. XX wieku odnośnie Biura Zewnętrznej Propagandy KPCh. Do dziś ten 

wydział jest nazywany Zhong Xuan Bu ( 中宣部), przy czym xuan oznacza zarówno 

„propagandę”, jak i „propagować” oraz „promocję” i „promować”. Zhong Xuan Bu zmienił 

swoją oficjalną angielską nazwę z wydziału propagandy na promocji (Zhonggong 

Zhongyang Xuanchuan Bu, 中共中央宣传部). Z tego względu zachodni badacze, m.in. 

Ingrid d’Hooghe, odnoszą się albo do oficjalnej nazwy, używając słowa „promocja”405, albo 

posługują się oryginalną wersją z terminem „propaganda”, tak jak Anne-Marie Brady406 , 

lub stosują zamiennie słowa „propaganda” i „promocja” w celu opisania Zhong Xuan Bu, 

którym posługuje się m.in. David Shambaugh 407 . Do bieżących zadań, zarówno Biura 

                                                 
403 Cf., Han Zhaoying, China’s Public Diplomacy in a New Era [w:] The People’s Republic of China Today: 

Internal and External Challenges, red. Zhu Zhiqun, World Scientific, Singapore 2010, s. 291–310; Wang Yiwei, 

Public Diplomacy …, op.cit., s. 257–273; A-M. Brady, Guiding Hand: The Role of the CCP Central 

Propaganda Department in the Current Era, „Westminster Papers in Communication and Culture”, 3(1), 2006, 

s. 58–77; A-M. Brady, Marketing Dictatorship. Propaganda and Thought Work in Contemporary China. 

Lanham, Rowman & Littlefield, 2008.  
404 F. Hartig, op.cit., s. 84. 
405 I. d’Hooghe, J. Melissen, China’s Public Diplomacy, op.cit., s. 134.  
406 Vide, A-M. Brady, „ We Are All Part of the Same Family”: China’s Ethnic Propaganda, „Journal of Current 

Chinese Affairs”, Vol. 41, No. 4, 2012, s. 159–181. 
407  Vide, D. Shambaugh, China’s Propaganda System: Institutions, Processes and Efficacy, „The China 
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Informacyjnego Rady Państwowej SCIO, jak Biura Zewnętrznej Promocji KPCh, należy: 

„rozwój strategii i wytycznych dyplomacji publicznej, monitorowanie mediów 

zagranicznych oraz kierowanie i cenzurowanie mediów krajowych, w tym Internetu 408 . 

Wielu urzędników pełni także jednocześnie funkcje w ramach SCIO oraz Biura Zewnętrznej 

Promocji KPCh. SCIO powstałe w 1990 roku tworzy i koordynuje raporty mediów oraz 

organizuje konferencje prasowe na tematy ekonomiczne, polityczne i społeczne409. Wyjaśnia 

politykę Chin w kluczowych kwestiach takich, jak prawa człowieka, polityka zagraniczna, 

rozwój obrony narodowej, energia, zmiany klimatyczne, Tybet i inne, oraz monitoruje 

przekazy mediów zagranicznych i sondaże opinii publicznej dotyczące Chin 410 . SCIO 

kieruje treścią wywiadów z zagranicznymi dziennikarzami, dbając o promocję tzw. 

„obiektywnych i prawdziwych raportów na temat Chin” 411 . Wydaje także materiały 

dotyczące m.in. gospodarki, historii i kultury Chin w formie monografii, dzienników oraz w 

postaci audiowizualnej. Działalność SCIO w ramach dyplomacji publicznej nabrała 

prawdziwego rozmachu w latach 1998-2005, kiedy Zhao Qizheng pełnił funkcję 

przewodniczącego SCIO 412 . Mimo że zrezygnował ze stanowiska w 2005 roku, stał 

się niemal ikoną w gronie chińskich ekspertów poruszających temat dyplomacji publicznej.  

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic 

of China, Zhonghua Renmin Gongheguo Waijiaobu, 中华人民共和国外交部) 

Innym ważnym podmiotem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry 

of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Zhonghua Renmin Gongheguo 

Waijiaobu, 中华人民共和国外交部)413, w tym głównie Wydział Informacyjny (Information 

Department, Xinxibu, 信息部) oraz Międzynarodowe Centrum Prasowe (International Press 

Centre, Guoji Xinwen Zhongxin, 国 际 新 闻 中 心) . Wydział Informacyjny publikuje 

                                                 
Journal”, No. 57, 2007, s. 25–58. 
408  I. d’Hooghe, The Expansion of China’s Public Diplomacy System, [w:] Soft Power in China: Public 

Diplomacy through Communication, red. Wang Jian, Palgrave Macmillan, New York 2011, s. 21.  
409 S. L. Shirk, Changing Media, Changing Foreign Policy, [w:] Changing Media, Changing China, red. S.L. 

Shirk, Oxford University Press, Oxford New York, 2011, s. 238; Han Zhaoying, China’s Public Diplomacy in 

a New Era, [w:] The People’s Republic of China Today: Internal and External Challenges, red. Zhu Zhiqun, 

op.cit., s. 297, J. F. Scotton, W. A. Hachten, New Media for a New China, Wiley-Blackwell, Oxford, 2010, s. 

33. 
410 Vide, I. d’Hooghe, J. Melissen, China’s Public Diplomacy. Leiden, Brill/Nijhoff, 2015. 
411  Han Zhaoying, China’s Public Diplomacy in a New Era, [w:] The People’s Republic of China Today: 

Internal and External Challenges, red. Zhu Zhiqun, op.cit., s. 297. 
412 S.L. Shirk, Changing Media, Changing Foreign Policy, [w:] Changing Media, Changing China, red. S.L. 

Shirk, op.cit., s. 238; I. d’Hooghe, J. Melissen, China’s Public Diplomacy, op.cit., s. 135.  
413 Ministry of Foreign Affairs, Main Responsibilities of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic 

of China, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zyzz_663306/, dostęp: 16 lipca 2021. 
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informacje na temat najważniejszych wydarzeń dyplomatycznych Chin oraz relacjonuje 

i wyjaśnia politykę zagraniczną Chin. Zarządza informacjami prasowymi i kieruje misjami 

dyplomatycznymi za granicą 414 . Rolą Wydziału Informacyjnego jest świadczenie usług 

dla zagranicznych organizacji medialnych oraz zagranicznych dziennikarzy w Chinach, 

głównie poprzez swoje Międzynarodowe Centrum Prasowe. To ostatnie zajmuje 

się wydawaniem wiz dla zagranicznych dziennikarzy przebywających w Chinach. W 2004 

roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych ustanowiło Wydział Dyplomacji Publicznej 

(Gonggong Waijiao Chu, 公共外交处) w ramach Wydziału Informacyjnego i przekształciło 

je w wyższe rangą Biuro Dyplomacji Publicznej (Public Diplomacy Office, Gonggong 

Waijiao Bangongshi, 公共外交办公室) pod koniec 2009 roku, co świadczy o tym, 

że dyplomacja publiczna zyskała na znaczeniu415.  

 

Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin (Chinese People’s Political 

Consultative Conference – CPPCC, 中国人民政治协商会议)  

Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin (CPPCC) to polityczny organ 

doradczy, będący kolejnym podmiotem państwowej dyplomacji publicznej, realizujący 

swoje działania poprzez Komitet do Spraw Zagranicznych (Central Foreign Affairs 

Committee, Zhongyang Waishi Gongzuoweiyuanhui, 中 央 外 事 工 作 委 员 会). 

Nie jest do końca jasne, czym dokładnie zajmuje się ta instytucja w kwestii dyplomacji 

publicznej poza organizowaniem wymian z przedstawicielami obcych państw 

oraz reprezentantami organizacji pozarządowych. Wspomniany już wcześniej Zhao Qizheng 

był także przewodniczącym Komitetu Spraw Zagranicznych CPPCC, a także rzecznikiem 

w czasie 11. kadencji CPPCC. Inną ważną postacią w chińskiej dyplomacji publicznej 

był Han Fanming. Pełnił on funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Spraw 

Zagranicznych CPPCC oraz przewodniczącego Instytutu Charhar416, najważniejszego think 

tanku chińskiej dyplomacji publicznej. Komitet Spraw Zagranicznych publikował również, 

we współpracy z Instytutem Charhar, dziennik „Public Diplomacy Quarterly” (Gonggong 

Waijiao Jikan, 公共外交季刊)417. 

 

 

                                                 
414 D. Shambaugh, China Goes Global…, op.cit., s. 178. 
415 F. Hartig, Chinese Public Diplomacy. The rise of the Confucius Institute, Routledge Taylor & Francis Group, 

London-New York 2016, s. 86; D. Shambaugh, China Goes Global…, op.cit., s. 181. 
416 Vide, Charhar, http://charhar.china.org.cn/2015-09/28/content_36700957.htm , dostęp: 16 lipca 2021. 
417 Vide, Public Diplomacy Quarterly, http://charhar.china.org.cn/2015-09/28/content_36700715.htm, dostęp: 

16 lipca 2021.  



93 

 

Podmioty odpowiedzialne za programy informacyjne 

 

Rząd w Pekinie praktycznie całkowicie kontroluje system medialny w kraju. Rynek 

medialny jest zdominowany przez państwowe koncerny medialne 418 . Media realizują 

funkcję propagandową adresowaną nie tylko wobec własnych obywateli, ale również wobec 

społeczności międzynarodowej. Aby dotrzeć do obcokrajowców, Chiny z powodzeniem 

korzystają z Internetu, w tym np. z popularnych zachodnich mediów społecznościowych 

(mimo że w zdecydowanej większości pozostają one niedostępne dla Chińczyków). 

Publikacje oraz programy w chińskich mediach anglojęzycznych mają na celu dotarcie 

do zagranicznych odbiorców. Informacje przekazywane tymi kanałami kształtują 

przychylne dla ChRL postawy.  

Ponadto kontrola Komunistycznej Partii Chin nad systemem medialnym 

nie ogranicza się jedynie do kwestii własnościowych. Przede wszystkim obejmuje 

rozbudowany system cenzury – mający w praktyce dwa wymiary: cenzury instytucjonalnej 

oraz autocenzury 419 . Najwyższym organem sprawującym nadzór nad „prawidłowym” 

z punktu widzenia członków KPCh funkcjonowaniem mediów jest Wydział Propagandy 

KPCh (Zhonggong Zhongyang Xuanchuan Bu, 中共中央宣传部). Podlegają mu: Główny 

Urząd Prasy i Publikacji (General Administration of Press and Publication, GAPP, Zhonghua 

Renmin Gongheguo Xinwen Chuban Zongshu, 中 华 人 民 共 和 国 新 闻 出 版 总 署), 

który odpowiedzialny jest za kontrolę nad redakcjami, drukarniami i kolporterami 420 , 

oraz Państwowa Administracja Prasy, Publikacji, Radia, Filmu i Telewizji (SAPPRFT)421 

nadzorująca rynek radiowo-telewizyjny i chińską kinematografię. Podejmuje decyzje 

w sprawach dotyczących powstawania i likwidacji nowych podmiotów na chińskim rynku 

medialnym, możliwości zastosowania cenzury prewencyjnej w celu niedopuszczenia 

do publikacji informacji niekorzystnych dla interesów ChRL oraz nakładania 

kar, gdy do takowej publikacji już doszło422. 

 

 

                                                 
418 Vide, Zhao Yuezhi, The State, the Market, and Media Control in China, [w:] Who Owns the Media?: Global 

Trends and Local Resistance, red. N. Thomas, Z. Nain, London-New York 2004, s. 179-208. 
419 M. Adamczyk, Media we współczesnym państwie totalitarnym na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej, 

[w:] Media XXI wieku. Studia interdyscyplinarne, red. A. Momot, A. Drabina, Wrocław 2016, s. 17; vide, J. F. 

Scotton, W. A. Hachten, New Media for a New China, Wiley-Blackwell, Oxford, 2010, s. 26-27. 
420 D. Shambaugh, China’s Propaganda System…, op.cit., s. 41-42. 
421  Vide, State Administration of Radio, Film and Television, http://en.chinaculture.org/library/2008-

01/16/content_127445.htm dostęp: 16 lipca 2021. 
422  State Administration of Radio, Film and Television, http://en.chinaculture.org/library/2008-

01/16/content_127445.htm dostęp: 16 lipca 2021. 
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Prasa w Chinach  

Największą pod względem nakładu chińską gazetą jest biuletyn państwowej agencji 

Xinhua „Przegląd Wiadomości” (Reference News, Cankao Xiaoxi, 参考消息), zawierający 

informacje ze światowej prasy. Do początku lat 80. „Przegląd” był kolportowany jedynie 

wśród najwyższych urzędników, ale dziś jest dostępny również dla zwykłych 

czytelników. Obok niego wydawany jest również pekiński „Dziennik Ludowy” (Renmin 

Ribao, 人民日报) uważany za tubę partii komunistycznej 423 . Od 1997 roku gazeta ma 

również portal internetowy www.peopledaily.com.cn/, który publikuje informacje 

niedostępne w wydaniu drukowanym. Wśród gazet miejskich do największych zaliczają się 

nankiński Wieczorny Dziennik Jangcy (Yangzi Wanbao, 扬子晚报) oraz cztery dzienniki 

z Kantonu: Dziennik Kantoński (Guangzhou Ribao, 广州日报), Czas Informacji (Guangzhou 

Ribao, 信息时报), Południowy Dziennik Miejski (Nanfang Dushi Ba, 南方都市报), Kantoński 

Dziennik Wieczorny (Yangcheng Wanbao, 羊成晚报).  

Kontrolą rynku prasowego zajmuje się Główny Urząd Prasy i Publikacji (GAPP), 

podlegający pod Wydział Propagandy Komunistycznej Partii Chin. Nadzoruje pracę drukarń 

i kolportażu. Monitoruje i zatwierdza powstawanie nowych wydawnictw oraz tytułów, 

a także kontroluje zawartość publikacji. Tym samym GAPP prowadzi cenzurę prewencyjną, 

gdyż może odmówić prawa do wydawania tytułu lub uniemożliwić takie przedsięwzięcie, 

jak i cenzurę represyjną, gdyż jest uprawniony do likwidowaniu tytułów i redakcji424.  

 

Agencja prasowa Xinhua 

Agencja prasowa Xinhua nie jest jedynie największą agencją prasową w Chinach, 

lecz także monopolistą w zakresie dostarczania informacji zagranicznych do chińskich gazet. 

Xinhua jest powszechnie znana jako podstawowy przekaźnik informacji ze strony KPCh425, 

odgrywa także ważną rolę w hierarchicznym systemie mediów chińskich. Bezpośrednio 

podległa Radzie Państwa426. Zadaniem Xinhua jest ustalenie ogólnego przekazu dla innych 

ośrodków medialnych w kontekście przekazywania wrażliwych politycznie treści. Cui Jizhe, 

były przewodniczący Xinhua, wytłumaczył rolę agencji w jednym z wywiadów 

w następujący sposób: “Xinhua nie jest prywatną agencją prasową, jest własnością państwa. 

Z tego powodu działamy w imieniu państwa”. Xinhua dostarcza swoim abonentom na całym 

                                                 
423 J.F. Scotton, W.A. Hachten, New Media for a New China, Wiley-Blackwell, Oxford, 2010, s. 24.  
424 D. Shambaugh, China’s Propaganda System…, op.cit., s. 41-42.  
425 Vide, J.F. Scotton, W.A. Hachten, New Media for a New China, Wiley-Blackwell, Oxford, 2010, s. 115; D. 

Shambaugh, China Goes Global…, op.cit., s. 182. 
426 D. Shambaugh, China Goes Global…, ibid., s. 182. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.yangtse.com%2Fepaper%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUaWpADjwOB5er9HGTNgPqGY_rAg
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świecie informacje w formie tekstu, zdjęć, grafiki, audio, video i wiadomości 

SMS 24 godziny na dobę w 8 językach: chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, 

hiszpańskim, arabskim, portugalskim i japońskim. Oprócz „Przeglądu Wiadomości” wydaje 

ponad 20 innych tytułów gazet i czasopism w kilku językach oraz prowadzi rozbudowany 

portal informacyjny dla cudzoziemców (również w kilku językach), a także prężnie działa 

w mediach społecznościowych, tj. Facebook czy Twitter (warto zwrócić uwagę, 

że oba niedostępne w Chinach) 427 . Liczba obserwujących profile tej agencji - jedynie 

na dwóch wspomnianych portalach - wynosi łącznie 102,3 mln428. Prowadzi także stronę 

internetową www.xinhuanet.com.  

 

Telewizja i radio 

Centralna Telewizja Chińska (Chinese Central Television, CCTV, Zhongguo 

Zhongyang Dianshitai, 中国中央电视台) jest narodową stacją telewizyjną Chin oraz jednym 

z najważniejszych chińskich przedsiębiorstw medialnych. Uważana jest za najbardziej 

autorytarną stację i najlepsze miejsce dla reklamodawców, gdzie mogą zyskać uznanie 

konsumentów i zaufanie dla swoich produktów429. Poza swoimi programami telewizyjnymi 

CCTV stworzyła multimedialną platformę nadawczą, a do swojego portfolio zalicza także 

filmy, gazety i Internet. CCTV jest głównym źródłem informacji dla chińskich odbiorców. 

Określa się ją często jako „okno na świat” dla Chińczyków, ale również kanał, poprzez który 

świat może zobaczyć Chiny430. Obecnie CCTV prowadzi międzynarodowe kanały w sześciu 

językach: chińskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim i arabskim 431 . 

Anglojęzyczny kanał wiadomości – CCTV-News – oficjalnie znany pod nazwą CCTV 9, 

a do 2010 roku jako CCTV International, nadaje 24 godziny na dobę, przekazując informacje 

na zewnątrz. W styczniu 2012 roku CCTV otworzyło pierwsze centrum nadawcze za granicą, 

w Nairobi, w Kenii, z którego nadawany jest kanał CCTV Africa432. CCTV prowadzi także 

działalność poprzez nowe platformy medialne, tj. telewizję internetową, mobilną, 

                                                 
427 M. Adamczyk, Media we współczesnym państwie totalitarnym na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej, 

[w:] Media XXI wieku. Studia interdyscyplinarne, red. A. Momot, A. Drabina, Wrocław 2016, s. 19. 
428 Dane z 21.7.2021  
429 S.L. Shirk, Changing Media, Changing Foreign Policy, [w:] Changing Media, Changing China, red. S.L. 

Shirk, op.cit., s. 230. 
430  Han Zhaoying, China’s Public Diplomacy in a New Era, [w:] The People’s Republic of China Today: 

Internal and External Challenges, red. Zhu Zhiqun, op.cit., s. 291–310; D. Shambaugh, China Goes Global…, 

op.cit., s. 184. 
431 M. Dwornik, China Central Television. Historia CCTV, czyli 中国中央电视台, Reporterzy.info, media i 

dziennikarze, 19.02.2018, https://reporterzy.info/3583,china-central-television-historia-cctv.html, dostęp: 16 

lipca 2021. 
432 Ibidem. 
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w środkach komunikacji oraz w technologii IPTV na stronie CCTV.com. CCTV swoim 

zasięgiem obejmuje cały glob. Współpracuje z ponad 140 ośrodkami medialnymi 

na świecie433. 

Biorąc CCTV-News za przykład, można zobrazować ważny aspekt chińskiej 

strategii dotarcia do międzynarodowej społeczności. Z jednej strony chińscy dziennikarze 

uczestniczą w programach wymiany z międzynarodowymi kolegami w celu lepszego 

zrozumienia zachodnich mediów434. Z drugiej strony coraz więcej zachodnich dziennikarzy 

pracuje dla chińskich organizacji medialnych, również za kulisami, szkoląc tamtejszych 

pracowników medialnych, jak i tych, co występują na wizji. Takie podejście, aby pokazać 

obcokrajowców na ekranie, powinno być rozumiane jako sposób adaptacji do zachodnich 

standardów dziennikarskich, ale także jako środek do uzyskania (większej) wiarygodności 

na arenie międzynarodowej. W miarę jak CCTV się rozrasta, sięga coraz częściej 

po obcokrajowców, głównie anglojęzycznych. Kanał poszukuje międzynarodowych 

dziennikarzy, którzy nie tylko “pragną stać się częścią najszybciej rozwijającego się kanału 

telewizyjnego na świecie”, ale także być „częścią kolejnego pokolenia telewizji”435.  

Chińskie Radio Międzynarodowe (China Radio International, CRI, Zhongguo guoji 

guangbo diantai, 中国国际广播电台), pierwotnie Radio Pekin, zostało założone w 1941 

roku436. Jest to jedyna stacja radiowa będąca własnością chińskiego państwa, które może 

przekazywać informacje słuchaczom za granicą. CRI obecnie nadaje w 59 językach 

w Chinach i za granicą. CRI rozszerzyło także swoją działalność o nowe rozwiązania 

w dziedzinie technologii informacją. CRI Online, założone w 1998 roku, jako jedna 

z kluczowych witryn internetowych nadaje w 59 językach437.  

 

Gazety i inne wydawnictwa  

 

Anglojęzyczne tuby propagandowe „China Daily” i „Global Times” 

Założone w 1981 roku „China Daily” (Zhongguo Ribao, 中国日报 ) jest gazetą 

anglojęzyczną. Od 2009 roku publikowana jest amerykańska edycja, od 2010 roku 

                                                 
433  Han Zhaoying, China’s Public Diplomacy in a New Era, [w:] The People’s Republic of China Today: 

Internal and External Challenges, red. Zhu Zhiqun, op.cit., s. 301. 
434 Wang Dandan ,Das westliche Meinungsmonopol knacken, „Kulturaustausch Zeitschrift für Internationale 

Perspektiven III, 2012, s. 71, [za:] F. Hartig, Chinese Public Diplomacy. The rise of the Confucius Institute, 

op.cit., s. 88. 
435 F. Hartig, Chinese Public Diplomacy. The rise of the Confucius Institute, ibid., s. 88. 
436 D. Shambaugh, China Goes Global…, op.cit., s. 186. 
437 Chińskie Radio Międzynarodowe w języku polskim, http://polish.cri.cn/, dostęp: 1 października 2021.  
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europejska i azjatycka, a od 2012 roku również afrykańska. Inną gazetą podobnego pokroju 

jest angielska edycja dziennika „Global Times” (Huanqiu Shibao, 环球时报), która powstała 

w 1992 roku438. Przedstawia „chiński pogląd na kwestie międzynarodowe”, równocześnie 

reprezentując interesy narodowe. Od 2000 roku „Global Times” ukazuje się co dwa tygodnie, 

w 2004 roku było to trzy razy w tygodniu, a w 2005 aż pięć. W 2009 roku pojawiło 

się anglojęzyczne wydanie online, które charakteryzuje się bardziej neutralnym 

wydźwiękiem niż wersja papierowa439. Jednak Biuro Informacji Rady Państwowej (SCIO) 

i niektórzy dziennikarze obawiają się, że sensacyjne artykuły mogą wywołać nieodpowiedni 

odbiór chińskiej polityki zagranicznej przez obcokrajowców. Redaktorzy „Global Times”, 

wyczuleni na krytykę z zagranicy oraz opinię chińskich badaczy, stanowczo twierdzą, 

że promują „patriotyzm” (aiguozhuyi, 爱国主义), a nie „nacjonalizm” (minzuzhuyi, 民族主

义), który jest im zarzucany440 . Mimo tego redaktorzy Global Times silnie identyfikują 

się z panującą władzą, twierdząc, że „nasz sposób myślenia i sposób myślenia rządu 

są tym samym” 441 . „Global Times” jest również pionierem w publikowaniu wywiadów 

z obcokrajowcami, w tym dyplomatami z ambasady USA w Pekinie czy ekspertami 

akademickimi. Praktyka przeprowadzania debat na kontrowersyjne tematy, czasem 

z udziałem zagranicznych ekspertów, była po raz pierwszy zaproponowana gazecie przez 

eksperta ds. stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Tsinghua, Yan Xuetonga, który 

jest zarazem znanym komentatorem w mediach z uwagi na swój cięty język, zwłaszcza 

w trakcie rozmów o polityce zagranicznej442.  

 

China Foreign Language Publishing Bureau 

Innym ważnym instrumentem w świecie informacji jest China Foreign Language 

Publishing Bureau, potocznie znane również pod nazwą China International Publishing 

Group (CIPG, Zhongguo Guoji Chuban Jituan, 中国国际出版集团). Organizacja znajduje 

się pod nadzorem SCIO, będąc najstarszą i zarazem największą chińską agencją rządową 

                                                 
438  K. Edney, The Globalization of Chinese Propaganda: International Power and Domestic Political 

Cohesion, Palgrave Macmillan, New York, 2014, J. F. Scotton, W. A. Hachten, New Media for a New China, 

Wiley-Blackwell, Oxford, 2010, s. 56.  
439 Cf., D. Shambaugh, China Goes Global…, op.cit., s. 187; S.L. Shirk, Changing Media, Changing Foreign 

Policy, [w:] Changing Media, Changing China, red. S.L. Shirk, op.cit., s. 227-229.  
440 S. L. Shirk, Changing Media, Changing Foreign Policy, [w:] Changing Media, Changing China, red. S.L. 

Shirk, ibid., s. 229. 
441 Cf., D. Shambaugh, China Goes Global…, op.cit., s. 187; S.L. Shirk, Changing Media, Changing Foreign 

Policy, [w:] Changing Media, Changing China, red. S. L. Shirk, op.cit., s. 229-230.  
442 S.L. Shirk, Changing Media, Changing Foreign Policy, [w:] Changing Media, Changing China, red. S.L. 

Shirk, ibid., s. 229. 
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wydawniczą ukierunkowaną na zewnątrz443. CIPG działa poprzez 10 wydawnictw, w tym 

Foreign Language Press (powstałe w 1952 roku), publikuje różne czasopisma, 

takie jak „Beijing Review”444 (tygodnik publikowany od 1958 roku), oraz zarządza ponad 

30 stronami online, z których najbardziej znaną jest www.china.org.cn. Inny wydawca 

działający w ramach SCIO to China Intercontinental Press (Zhongguo Tushu Duiwai 

Tuiguang Wang, 中国图书对外推广网), założone w 1993 roku. Jego „misją jest prezentacja 

Chin światu, szczególnie informacji na temat ich kultury, przekazanie esencji o Chinach 

tradycyjnych i współczesnych każdemu na Ziemi”445. 

 

Główne podmioty zajmujące się kulturą i programami wymian 

 

Ministerstwo Kultury i Turystyki 

Ministerstwo Kultury i Turystyki (Ministry of Culture and Tourism of the People’s 

Republic of China, Zhonghua Renmin Gongheguo Wenhua Bu, 中华人民共和国文化部)446 

jest odpowiedzialne za organizowanie wielu działań kulturalnych, szczególnie poprzez 

Biuro do spraw Zewnętrznych Relacji Kulturowych (Bureau for External Cultural Relations) 

oraz Biura do Spraw Kulturowych (Office for Cultural Affairs) z Hongkongiem, Makau 

i Tajwanem. Główne obowiązki tego wydziału to kierowanie i zarządzanie międzynarodową 

wymianą kulturową i komunikacją kulturową w celu planowania wymogów polityki 

oraz opracowywaniu przepisów i regulacji dotyczących wymiany kulturowej zarówno 

ze Specjalnymi Regionami Administracyjnymi, takimi jak Hongkong, Makau, 

jak i  uznawanym za „zbuntowaną prowincję” Tajwanem, kierowanie i zarządzanie pracą 

Chińskich Centrów Kulturowych (Chinese Cultural Centers) za granicą. Co więcej, 

przygotowuje porozumienia dotyczące współpracy kulturalnej oraz programów 

z zagranicznymi partnerami 447. 

Ministerstwo organizuje także wiele projektów wymiany kulturowej na dużą skalę, 

przede wszystkim słynny na świecie Chiński Rok Kulturowy, znany również 

                                                 
443 Cf., D. Shambaugh, China Goes Global…, op.cit., s. 188; Han Zhaoying, China’s Public Diplomacy in a 

New Era, [w:] The People’s Republic of China Today: Internal and External Challenges, red. Zhu Zhiqun, 

op.cit., s. 287. 
444 Beijing Review, https://www.bjreview.com/, dostęp: 20 grudnia 2021.  
445  China Intercontinental Press, 

http://app.chinabookinternational.org/?app=press&controller=index&action=index_en&pressid=543 , dostęp: 

6 września 2021. 
446 Ministry of Culture and Tourism of the People’s Republic of China, https://www.mct.gov.cn/ , dostęp: 2 

stycznia 2022.  
447 Ministry of Education, Organization, http://en.moe.gov.cn/, dostęp: 31 sierpnia 2021.  
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jako Rok Chiński. Projekt Roku Kulturowego jest serią programów o charakterze 

kulturalnym z udziałem partnerów chińskich i zagranicznych. Programy uwzględniają 

wystawy artystyczne, aktywności sportowe, pokazy mody, koncerty i inne. Do tej pory tego 

typu wydarzenia odbyły się we Francji, Anglii, Grecji, Rosji i Korei Południowej, Australii 

i Niemczech448. 

Obok tych wydarzeń na wielką skalę Ministerstwo Kultury działa także poprzez 

tak zwane Zagraniczne Chińskie Centra Kulturowe (Chinese Culture Centres Abroad, 

海 外 文化中心). Pierwsze Centra Kulturowe powstały na Mauritiusie i w Beninie w 1988 

roku. Ich zadaniem jest organizacja programów szkoleniowych i różnych aktywności 

edukacyjnych i kulturowych, takie jak wykłady na temat Chin 449 , stąd nie różnią 

się zasadniczo od Instytutów Konfucjusza, jeśli chodzi o treści, które oferują. Największą 

różnicę między Instytutami Konfucjusza i Chińskimi Centrami Kulturowymi stanowi system 

nadzoru oraz struktura organizacyjna450. 

 

Ministerstwo Edukacji 

Ministerstwo Edukacji (Ministry of Education the People’s Republic of China, 

MOE, Zhonghua Renmin Gongheguo Jiaoyubu, 中 华 人 民 共 和 国 教 育 部) 

jest odpowiedzialne między innymi za organizowanie międzynarodowych wymian 

i programów współpracy; formowanie polityki programów dla chińskich studentów 

studiujących za granicą i zagranicznych studentów studiujących w Chinach 

oraz za programy edukacyjne chińskich i zagranicznych instytucji edukacyjnych. 

Ministerstwo dodatkowo planuje, koordynuje i prowadzi działania w zakresie promocji 

języka chińskiego na świecie 451 . Departament Międzynarodowej Współpracy i Wymian 

(Ministry’s Department of International Cooperation and Exchanges, Zhonghua Renkin 

Gongheguo Jiaoyu Bu Guoji Hezuo Yu Jiaoliu Si, 中华人民共和国教育部国际合作与交

流司)452 jest przede wszystkim odpowiedzialny za międzynarodowe wymiany edukacyjne. 

Obok tego wydziału oraz biur edukacyjnych na chińskich misjach dyplomatycznych istnieją 

                                                 
448 Vide, Ch. Maags, Enhancing China’s national image through culture festivals: A case study of China Culture 

Years in Europe, „Fudan Journal of Humanities and Social Sciences”, Vol. 7 No. 1, 2014, s. 33–55.  
449  Han Zhaoying, China’s Public Diplomacy in a New Era, [w:] The People’s Republic of China Today: 

Internal and External Challenges, red. Zhu Zhiqun, op.cit., s. 302-303. 
450  F. Hartig, Mit Konfuzius ins 21.Jahrhundert – Chinas Auswärtige Kulturpolitik, [w:] Kultur und 

Außenpolitik, red. Kurt-Jürgen Maaß, Baden, Nomos 2009, s. 409, [za:] Chinese Public Diplomacy. The rise of 

the Confucius Institute, F. Hartig, op.cit., s.  
451 Ministry of Education, http://en.moe.gov.cn/about_MOE/what_we_do/ , dostęp: 7 września 2021. 
452  Ministry’s Department of International Cooperation and Exchanges, 

http://en.moe.gov.cn/about_MOE/departments/201812/t20181219_363997.html, dostęp: 7 września 2021.  

http://en.moe.gov.cn/about_MOE/what_we_do/
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cztery tak zwane organizacje stowarzyszone odpowiadające za międzynarodową współpracę 

i wymiany.  

Chińskie Stowarzyszenie Edukacji ds. Wymiany Międzynarodowej (China 

Education Association for International Exchange CEAIE, Zhongguo Jiaoyu Guoji Jiaoliu 

Xiehui, 中国教育国际交流协会) określa się jako państwową organizację typu non-profit 

organizującą międzynarodowe wymiany edukacyjne w celu promowania postępu 

w edukacji, kulturze, nauce i technologii oraz zrozumienia i przyjaźni pomiędzy narodami 

różnych krajów i regionów na świecie453. CEAIE organizuje liczne programy, w tym także 

fora młodzieżowe, zawodowe sympozja edukacyjne czy fora akademickie.  

Chińskie Centrum Obsługi Wymiany Naukowej (Chinese Service Centre 

for Scholarly Exchange (CSCSE, Zhongguo Liuxue Fuwu Zhongxin, 中国留学服务中心 

lub Jiaoyubu Liuxue Fuwu Zhongxin, 教育部留学服务中心) 454  świadczy różne usługi 

na rzecz międzynarodowych wymian naukowych, w tym zarówno studentów chińskich, 

jak i naukowców wyjeżdżających za granicę, powracających z zagranicy 

oraz międzynarodowych studentów i naukowców przyjeżdżających na studia do Chin. 

Kolejną stowarzyszoną organizacją jest China Scholarship Council (CSC, Guojia Liuxue 

Jijin Guanli Weiyuanhui, 国家留学基金管理委员会), która została powołana w 1997 roku 

w celu zarządzania administracją programów stypendialnych dla studentów chińskich 

oraz zagranicznych.455.  

Czwartą organizacją stowarzyszoną z Ministerstwem Edukacji jest Chińskie 

Państwowe Biuro Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego (Office of Chinese 

Language Council International, guojia Hanyu guoji tuiguang lingdao xiaozu bangongshi, 

国家汉语国际推广领导小组办公室) znane pod skrótem Hanban (汉办). Zarządza 

nim Chinese Language Council International456. Z końcem lat 70. XX wieku zainicjowano 

działania związane z promocją nauki języka chińskiego za granicą. W tym celu powołani 

do życia Hanban w 1987 roku 457 , którego misją jest tworzenie planów rozwojowych 

dla promocji języka chińskiego na arenie międzynarodowej, wspieranie chińskich 

                                                 
453  China Education Association for International Exchange (CEAIE), http://en.ceaie.edu.cn/, dostęp 8 

września 2021.  
454 Chinese Service Centre for Scholarly Exchange (CSCSE), http://www.cscse.cn/encscse/index/index.html , 

dostęp: 2 stycznia 2022; dostęp: 3 stycznia 2022.  
455 China Scholarship Council (CSC), https://www.chinesescholarshipcouncil.com/ , dostęp: 8 września 2021. 
456 Lai Hongyi, China’s Cultural Diplomacy: Going for Soft Power, [w:] China's Soft Power and International 

Relations, op.cit., s. 93. 
457 D. Starr, Chinese Language Education in Europe: the Confucius Institutes, „European Journal of Education” 

Vol. 44, No. 1, 2009, s. 79. 
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programów językowych w instytucjach edukacyjnych różnego typu, ustalanie 

międzynarodowych standardów nauczania języka chińskiego oraz tworzenie i promowanie 

materiałów do nauki języka chińskiego458. Aby spełnić te funkcje, Hanban prowadzi szereg 

programów i inicjatyw. Przygotowuje szkolenia i kursy dla nauczycieli języka chińskiego, 

prowadzi dla nich program wolontariatu, opracowuje materiały naukowe, odpowiada 

za przebieg i organizację różnych testów i konkursów języka chińskiego oraz koordynuje 

program stypendialny. Hanban kojarzony jest silnie z Instytutami Konfucjusza (Kongzi 

xueyuan, 孔子学院), które łączą w sobie wszystkie wspomniane wyżej inicjatywy.  

Han Zhaoying, oprócz Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Kultury, wskazuje 

Chiński Instytut Spraw Międzynarodowych (Chinese People’s Institute of Foreign Affairs, 

CPIFA) powstałe w 1949 roku oraz Chińskie Stowarzyszenie Przyjaźni Międzynarodowej 

(Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries CPAFFC, 对外友协) 

założone w 1954 roku 459  jako główne podmioty działające w sferze kulturalnej 460 . 

Według tego autora należy też wspomnieć dwa kolejne, choć raczej nieoczekiwane, 

podmioty, mianowicie Państwową Administrację Leśną ChRL (The State Forestry 

Administration of China, Guojia linye he caoyuan ju, 国家林业和草原局), w tym działające 

w jej ramach China Wildlife Conservation Society (中国野生动物保护协会 ) 461 , 

oraz Ministerstwo Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Wsi (Ministry of Housing and Urban–

Rural Development, Zhonghua Renmin Gongheguo Zhufang He Chengxiang Jianshebu, 

中  华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 ) wraz z jego podwydziałem, Chińskim 

Stowarzyszeniem Ogrodów Zoologicznych (Chinese Association of Zoological Gardens, 

Zhongguo Dongwuyuan Xiehui, 中国动物园协会 ). Obie instytucje są zaangażowane 

w słynną chińską „dyplomację pand”462. 

Zarówno CPIFA, jak i CPAFFC są organizacjami pozarządowymi, ale mają silne 

powiązania z Ministerstwem Spraw Zagranicznych463. CPIFA była pierwszą instytucją ChRL 

zaangażowaną w dyplomację ludową minjian, która skupia się na problemach 

międzynarodowych oraz badaniach polityki zagranicznej i ma na celu prowadzenie wymian 

                                                 
458 Hanban.org, About us, http://english.hanban.org/node_7719.htm, dostęp: 10 sierpnia 2021. 
459  D. Shambaugh, China Goes Global…, op.cit., s. 189; Chinese People's Association for Friendship with 

Foreign Countries (CPAFFC), https://cpaffc.org.cn/index/index/index/lang/2.html, dotęp: 2 stycznia 2022.  
460  Han Zhaoying, China’s Public Diplomacy in a New Era, [w:] The People’s Republic of China Today: 

Internal and External Challenges, red. Zhu Zhiqun, op.cit., s. 301. 
461 China Wildlife Conservation Society, http://www.cwca.org.cn/, dostęp: 2 stycznia 2022.  
462  F. Hartig, Panda Diplomacy: The cutest Part of China’s Public Diplomacy, „The Hague Journal of 

Diplomacy”, Vol.1, No. 8, 2013, s. 49–78. 
463  Han Zhaoying, China’s Public Diplomacy in a New Era, [w:] The People’s Republic of China Today: 

Internal and External Challenges, red. Zhu Zhiqun, op.cit., s. 287. 

http://www.cwca.org.cn/
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międzynarodowych oraz poszerzanie międzyludzkiej działalności dyplomatycznej 464 . 

W tym celu CPIFA promuje rozwój stosunków z zagranicą oraz ideę pokoju na świecie465. 

Członkowie instytutu to liczni emerytowani ambasadorzy Chin, a działalność Instytutu 

kierowana jest do wysokich rangą polityków, byłych urzędników, aktywistów społecznych, 

przedsiębiorców i znanych uczonych w innych krajach.  

Jak już wcześniej zostało wspomniane, CPAFFC to organizacja zaangażowana 

w dyplomację minjian, której celem jest umacnianie przyjaźni, współpraca 

międzynarodowa, ochrona pokoju na świecie oraz promowanie wspólnego rozwoju. 

Stowarzyszenie propaguje wymianę i współpracę między organizacjami prywatnymi 

i władzami lokalnymi w Chinach i w 157 państwach466 . Poprzez CPAFFC różne miasta 

i prowincje ustanowiły relacje siostrzane z miastami i ośrodkami za granicą oraz nawiązały 

współpracę edukacyjną, kulturalną, naukową i technologiczną opierającą się na wymianach 

i umowach handlowych między Chinami i partnerami zagranicznymi.  

 

 

Wybrane ujęcia teoretyczne chińskiej dyplomacji publicznej podkreślają 

wieloaspektowość, w zależności od przyjętych kryteriów (podmiotów, grup docelowych, 

narzędzi, celów). Warty podkreślenia jest fakt, iż wszystkie odzwierciedlają rozumienie 

dyplomacji publicznej jako ściśle powiązanej ze scentralizowaną strukturą państwa. Władze 

w Pekinie wyznaczają strategię działaniami dyplomacji publicznej. W ujęciu wielu autorów 

chińskich to właśnie rząd odgrywa kluczową rolę w planowaniu polityki, organizowaniu 

wydarzeń i koordynowaniu działań organów pozarządowych. Stopień zaangażowania 

państwa zdecydowanie wyróżnia dyplomację kulturalną Chin. Pomimo że pojawiają 

się głosy, by rząd dał pozarządowym organizacjom, firmom i obywatelom większą swobodę 

w tej przestrzeni, panuje jednak przekonanie, iż powinien on odgrywać główną rolę 

w miękkich kampaniach, oferując wsparcie i finansowanie. Rozważając przedstawione 

wcześniej różnorodne podejścia do kwestii chińskiej dyplomacji publicznej, kluczowe 

wydaje się ujęcie autorstwa Zhao Kejina, który odnosił ją do bezpośrednich działań 

komunikacyjnych skierowanych do społeczności międzynarodowej. Podkreślała 

ona interakcję z odbiorcą zagranicznym, kładąc nacisk na zrozumienie, komunikowanie 

                                                 
464 Chinese People’s Institute of Foreign Affairs (CPIFA), www.cpifa.org/ , dostęp: 7 września 2021.  
465  China.org.cn, Foreign Affairs Institutions and Organizations, 

www.china.org.cn/english/features/38189.htm, dostęp: 31 sierpnia 2021. 
466  Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC), https://cpaffc.org.cn/, 

dostęp: 31 sierpnia 2021.  
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uczuć oraz budowanie wizerunku. Uwypukla zarazem „miękkie” aspekty komunikacji, 

korzystne w budowaniu wizerunku oraz zwiększaniu zrozumienia. Niemniej 

i ona akcentowała prymarną rolę rządu, działającego oficjalnie bądź nieoficjalnie, 

podkreślając, że powinien on dać podmiotom niepaństwowym więcej wolności w kwestii 

kształtowania dyplomacji publicznej. Dlatego też tak wiele miejsca poświęcono 

przedstawieniu roli głównych podmiotów odpowiedzialnych za realizację dyplomacji 

publicznej. Uwzględnia ona również podmioty niepaństwowe pośrednio zaangażowanych 

w tym procesie. Ich rola staje się szczególnie istotna w kontekście debaty wokół dyplomacji 

renwen. Dyplomacja kulturalna koresponduje z dyplomacją ludu (renmin waijiao). 

W tym kontekście rozumiana jest jako środek służący maksymalizacji uczestnictwa 

w międzynarodowym współzawodnictwie kulturalnym, zabezpieczeniu narodowych 

interesów kulturowych Chin, a także „most komunikacyjny” w relacjach z innymi 

państwami. Powinna wzmacniać ‘status międzynarodowy’ państwa oraz jego 

‘międzynarodowe wpływy’, a także przyczynić się do rozwoju ‘kulturalnej różnorodności’ 

w kontekście globalnym. Występuje tu często przekonanie, że publiczna dyplomacja 

jest przede wszystkim jedną z form dyplomacji kulturalnych, nie tylko dlatego, że koncepcja 

ta ma głębokie zakorzenienie w kulturze, ale także dlatego, że to kultura określa 

jej fundamentalny cel, który polega na redukowaniu czy wręcz eliminowaniu wrogiego 

nastawienia do siebie ludzi za granicą. Władze w Pekinie są przeświadczone, że pomaga 

to budować zrozumienie dla ich stanowiska oraz zyskiwać sympatię społeczności 

międzynarodowej. To częściowo wyjaśnia, dlaczego Chiny instrumentalnie wykorzystują 

unikalne osiągnięcia cywilizacyjne będące istotną częścią światowego dziedzictwa 

kulturowego w  strategiach promocji państwa na zewnątrz.  

Dyplomacja kulturalna stanowi także uzupełnienie działań dyplomatycznych 

skoncentrowanych na politycznych zasobach soft power. W tym miejscu pojawiają się głosy 

płynące z Zachodu, że Chiny nie rozumieją samej idei „miękkiej siły” zgodnie z koncepcją 

Josepha Nye’a. Jako argumenty na poparcie takiego stanowiska wskazują najczęściej, 

że Chinami kierują władze komunistyczne, a nie społeczeństwo obywatelskie. Po drugie, 

często podejmują one działania, które są sprzeczne z przekazem, jaki jest zamierzony. 

Tym samym zaangażowanie władz państwowych oraz rozdźwięk między tym, co się mówi, 

a tym, co jest robione, osłabia atrakcyjność chińskiej kultury. 

Niewątpliwie kluczową cechą chińskiej dyplomacji jest nacisk na tradycyjną 

kulturę. Pomimo że kultura stanowi główne źródło chińskiej „miękkiej siły”, nie wszyscy 

w Chinach podzielają pogląd, że powinna być ona głównym  elementem budującym 
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przychylność międzynarodowej społeczności. Poza tym zbyt duży nacisk na tradycyjną 

kulturę, odrzucający dzisiejsze osiągnięcia, wymaga dokonania odpowiednich 

przewartościowań. Za obecnym podejściem lansowanym przez władze w Pekinie 

ma przemawiać fakt, że chińska kultura to kilka tysięcy lat historii i tradycji. Podkreśla 

się ciągłość oraz stosunkową stabilność cywilizacji chińskiej zaliczanej 

do grona najstarszych. Kultura jest często postrzegana jako apolityczna, a przez to mniej 

szkodliwa niż inne komponenty „miękkiej siły”. Nie ulega wątpliwości, że Chiny 

instrumentalnie wykorzystują dzisiaj unikalne osiągnięcia cywilizacyjne w celu poprawy 

własnego wizerunku oraz zwiększania swojej atrakcyjności na świecie. W tym aspekcie 

sztuki walki (będące przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej) stanowiące immanentną 

część rodzimej kultury mogą być wykorzystywane jako element promocji kraju, tworząc 

„most komunikacyjny” w kontaktach z innymi państwami.  

Jedną z bardziej wyrazistych cech chińskiego rozumienia „miękkiej siły” 

i dyplomacji publicznej jest fakt, że krajowy zasięg jest uważany za naturalny i istotny 

element obu koncepcji. Według tego poglądu, wewnętrzną politykę i dyplomację powinno 

traktować się jako ściśle powiązane ze sobą części. Krajowy zasięg nie tylko przyczynia się 

do poprawy jakości, ale i do kształtowania zasadności upowszechniania przekazu 

zagranicznego. Dodatkowo jest uważany za narzędzie do wzmocnienia narodowej jedności. 

W przeciwieństwie do zachodnich badaczy, którzy zwracali uwagę na element 

innowacji w koncepcji dyplomacji publicznej w porównaniu ze „starą” propagandą, chińscy 

badacze chętniej traktują ją jako naturalną ewolucję, kontynuację propagandy 

zewnętrznej. KPCh konsekwentnie stosuje propagandę xuan chuan, dlatego że Chiny, 

nie posiadając jeszcze silnie rozwiniętego systemu dyplomacji publicznej, bazują 

na sprawdzonym i pierwotnie używanym propagandowym systemie komunikacji 

międzynarodowej. Pomimo że nie można postawić znaku równości między propagandą 

a dyplomacją publiczną, to instrumenty pierwszej pozostają główną formą wyrazu 

tej drugiej. Wzrost interakcji między Chinami i innymi państwami, przy jednoczesnym 

większym dostępie chińskiego społeczeństwa do nowych źródeł informacji sprawia, 

że partia komunistyczna nie może zapominać o konkretnym przekazie narracji skierowanej 

do własnych obywateli Jednocześnie coraz większa interakcja zwiększyła potrzebę 

zaangażowania w upowszechnianie pożądanego przekazu poza granicami, które ma na celu 

przemianę zewnętrznego środowiska zgodnie z chińskimi oczekiwaniami. 

To pozwala zarazem kreować pozytywny wizerunek zhengmian xingxiang na zewnątrz, 

a także budować pozycję międzynarodową państwa Stosunkowo młoda koncepcja 
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tworzenia wizerunku (brandingu) dzisiaj jest dyskutowana w Chinach tylko marginalnie, 

głównie w kontekście marketingu produktów komercyjnych. Niemniej niewykluczone, 

że wkrótce stanie się ważną częścią składową dyplomacji publicznej.  



106 

 

  



107 

 

Rozdział III 

Systemy i tradycje chińskich sztuk walki 

 

3.1. Konceptualizacja pojęcia chińskich sztuk walki 

 

 

Systemy walki były rozwijane na całej kuli ziemskiej, zaś w krajach Azji nastąpił 

największy rozkwit tego typu dyscyplin wojennych. Militarne tradycje krajów Dalekiego 

Wschodu wyewoluowały od specyficznych sposobów walki do tak zwanych dróg moralnego 

samodoskonalenia 467 . Należy podkreślić, że czynniki, które konstytuowały daną sztukę 

walki, nie są ściśle określone, ale różnią się w zależności od sytuacji oraz kultury, w jakiej 

ma ona miejsce. Cechami wyróżniającymi spośród szerokiego wachlarza innych dyscyplin 

i form aktywności są etyka sztuk walki i filozofia. Poszczególne odmiany azjatyckich sztuk 

walki przyjmują rozmaite idee zaczerpnięte w różnym stopniu z tradycji azjatyckich krajów. 

Zatem rola, jaką przypisuje się danej dalekowschodniej sztuce walki, jest czymś więcej 

niż obroną w sytuacji zagrożenia. W każdej kulturze zyskuje innego znaczenia. Sytuacja 

ta ma miejsce, ponieważ praktykowanie dalekowschodniej sztuk walki zachodzi w ściśle 

określony sposób dla danego społeczeństwa, z którego ma źródła468. 

Liczni badacze dalekowschodnich sztuk walki próbują określić specyfikę różnych 

typów i form w tej dziedzinie badań. W tym celu wykorzystują różnorodne instrumenty 

badawcze, począwszy od antropologicznych po kulturowe czy opisy historyczne469. Trudno 

jest też jednoznacznie wskazać definicje pojęć takich jak „sztuki walki”, „dalekowschodnie 

sztuki walki”, „sporty walki”, „systemy walki”., itd. Ten chaos definicyjny nie łatwo 

okiełznać, jednak można wyróżnić pewne ujęcia definicyjne wskazujące na cechy 

charakterystyczne każdego z wyżej wymienionych terminów. Warto odnieść się najpierw 

do dorobku czołowych polskich badaczy jako punkt wyjścia do dalszych rozważań.  

Kompleksowego traktowania człowieka – praktyka dalekowschodnich sztuk walki 

- umieszczanego w centrum uwagi, odnajdujemy w teorii jednego z czołowych polskich 

badaczy z tego zakresu – Wojciecha Cynarskiego. Całościowa analiza popularnych obecnie 

                                                 
467 W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2004, s. 133; Lu Zhouxiang, Politics and Identity in Chinese Martial 

Arts, Routledge, New York 2018, s. 3. 
468 W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki..., op.cit., s. 133-134. 
469 Vide, T. Green, J.R. Svinth, Martial Arts of the World An Encyclopedia of History and Innovation, ABC-

CLIO Santa Barbara – California, Denver – Colorado, Oxford- England, 2010. 
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sztuk walki otrzymała od niego opis socjologiczno-antropologiczny jako „humanistyczna 

teoria sztuk walki”470. Wojciech Cynarski zdefiniował pojęcie „sztuki walki” (martial arts) 

jako historyczną kategorię perfekcyjnych systemów walki wręcz i władania bronią, 

pochodzących z kultur wojowników, powiązanych z kodeksami etycznymi i elementami 

metafizyki 471 . Za „kultury wojowników” (cultura militum) autor przyjmuje kultury 

wojskowe (cultura militaris) określające wysoką pozycje społeczną klasy lub kasty 

wojowników opierające się na rozwiniętych kodeksach honorowych 472 . „Humanistyczna 

teoria sztuk walki” wspomnianego autora daje szerokie spojrzenie na fenomen 

psychofizycznych praktyk i człowieka uprawiającego sztuki walki. Zgodnie z tym ujęciem 

„Droga Wojownika” jest przekraczaniem samego siebie, swoistą transgresją poprzez ciągły 

wysiłek pracy nad sobą; jest drogą moralną – doskonalącą charakter i osobowość przez walkę 

z własnymi słabościami, jest zarazem najważniejszą i najtrudniejszą z walk”473 . Oprócz 

ujęcia Wojciecha Cynarskiego, godne uwagi jest stanowisko Juliusza Piwowarskiego. 

Zgodnie z definicją wypracowaną przez tego badacza „sztuki walki” (martial arts) stanowią 

sferę kultury związaną z systemami bojowymi opisywanymi przy pomocy szczegółowej 

kodyfikacji, wynikającej najczęściej z dalekowschodnich inspiracji, dotyczącą technik, 

metod, tradycji i obyczaju, opartych na przesłankach filozoficzno-religijnych, a zarazem 

utylitarnych474. Sztuki walki według niego mają służyć utrzymaniu i podnoszeniu wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa zarówno jednostek, jak też zespołów ludzkich. Opierają 

się one na ćwiczeniach i wieloaspektowym rozwoju następujących elementów, takich jak: 

„możliwości skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom ze strony osób i innych 

niekorzystnych okoliczności o charakterze militarnym, cywilnym, sił natury 

bądź konfrontacji o charakterze sportowym; możliwości utrzymania, ratowania 

i poprawiania jakości życia, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego oraz moralnych 

i estetycznych wartości wzajemnie się przenikających i wzmacniających w wymiarach: 

indywidualnym oraz społecznym; możliwości oparcia w okresie trwania całego życia 

na angażującej ciało i umysł metodzie perfekcjonistycznego samodoskonalenia 

oraz poziomu umiejętności bojowych determinującego również podjęcie walki 

                                                 
470 W.J. Cynarski, Antropologia sztuk walki. Studia i szkice z socjologii i filozofii sztuk walki, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 50.  
471 W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki…, op.cit., s. 20. 
472 Ibidem; Cf., W.J. Cynarski, Antropologia sztuk walki…, op.cit. , s. 16. 
473 Vide, L. Sieber, W.J. Cynarski, A. Litwiniuk, Spheres of fight in martial arts, “Archives of Budo”, Vol. 3, 

2007, s. 42–48. 
474 J. Piwowarski, W. Czajkowski, Administrowanie jakością życia człowieka poprzez system Modern Bushidō, 

„IDO – Ruch dla kultury”, Rzeszów 2010, s. 19. 
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z wewnętrznymi przeciwnościami, takimi jak negatywne intencje i emocje”475.  

Definicje, zarówno Wojciecha Cynarskiego, jak i Juliusza Piwowarskiego 

są zbieżne do stanowiska znanego antropologa azjatyckich sztuk walki - John’a J. Donohue. 

Ten z kolei badacz opisał dalekowschodnie sztuki walki jako te sztuki, które rozwijały 

się w społeczeństwach o wysokiej kulturze militarnej, jednak mimo tego wykorzystują 

prymitywną broń, często ograniczając się do archaicznych przyrządów, takich jak miecze, 

włócznie, łuki, a także te, które nie stosują żadnych broni, opierając się tylko na pracy 

własnego ciała476 . Autor także wzbogacił definicję o aspekt wyjątkowo długiego okresu 

treningowego, potrzebnego na zdobycie podstawowej biegłości w danym systemie477. 

Stanisław Tokarski, przedstawiając sztuki walki Dalekiego Wschodu, spoglądał 

na nie z szerszej, filozoficzno-kulturoznawczej perspektywy. W publikacji wydanej 

z Waldemarem Sikorskim zatytułowanej Budo. Japońskie sztuki walki pojęciu budō obok 

wyjaśnienia znaczenia terminu nadał wyjątkową interpretację, w której autor podkreślił 

zestawienie dwóch przeciwstawnych kategorii pisząc, że „wojna zderza się z pokojem, 

agresja z rezygnacją, żołnierz odnajduje w sobie mnicha, a witalność tonuje 

się w subtelności”478. Szczególnie wartościowa monografia Sztuki walki. Ruchowe formy 

ekspresji filozofii Wschodu 479 ukazuje szerokie spektrum azjatyckich odmian. 

Jako orientalista i filozof, a jednocześnie praktyk, zdefiniował sztuki walki jako „ruchowe 

formy ekspresji filozofii Wschodu” (co jasno zostało zakomunikowane już w samym tytule 

książki), określając je jako drogi samoobrony, wyrażania siebie i samodoskonalenia. 

Finezyjnym językiem opisał takie sztuki walki jak: judo, karate, aikido, kendo, kyudo, sumo, 

taekwondo. Przedstawił również sztuki pochodzące z Azji Południowo-Wschodniej 

oraz Indii. Traktował azjatyckie sztuki walki jako swego rodzaju mozaikę bogatą 

i wielobarwną, mniej lub bardziej związaną z egzotycznymi teatrami czy rytuałami 480 . 

Próba stworzenia szerszej perspektywy oglądu sztuk walki miała na celu ukazanie 

wielowarstwowego i złożonego fenomenu. To, co wyróżniło takie podejście, to podkreślenie 

zbieżności (a nie rozbieżności) między różnymi sztukami walki. Stanisław Tokarski głęboko 

wierzył, że „zrozumienie jednej z dróg” pozwoli „poznać inne drogi”, jednak warunkiem 

koniecznym jest posiadanie jasności spojrzenia. Nawiązanie do teatru czy rytuałów zwracało 

                                                 
475 Ibidem.  
476 J.J. Donohue, Warrior Dreams, The Martial Arts and the American Imagination, Bergin & Garvey, Westport, 

Connecticut, London1994, s. 27. 
477 Ibidem.  
478 W. Sikorski, S. Tokarski, Budo. Japońskie sztuki walki, Wydawnictwo Glob, Szczecin, 1988, s. 14.  
479 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, Wydawnictwo Glob, Szczecin 1989. 
480 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji…, op.cit. , s. 10. 
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uwagę także w kierunku antropologii sztuk walki z perspektywy amerykańskiej antropologii 

kultury David’a E. Jones’a481, którego ujęcie wiąże się z  koncepcją art. of performance, 

czyli teorią sztuk walki jako sztuki performatywnej 482 . Teoria ta dotyczy różnych 

form magicznego przygotowania do walki, stylizowanego treningu wojskowego i rytualnych 

form walki. Obejmuje również prymitywne formy umiejętności bojowych i wojskowych483. 

Ujęcie takie jest odpowiednie dla wybranych rytualnych form (np. iaido, sumo), jednak 

dla całego wachlarza różnych sztuk walki ma słabą moc wyjaśniającą484.  

Dla badaczy dalekowschodnich sztuk walki podstawowym pojęciem staje 

się termin budō rozumiane jako – wspomniane wcześniej – „drogi/ścieżki sztuk walki”, 

„drogi nieagresji”. Wojciech Cynarski zaproponował definicję pojęcia budō jako „zestaw 

różnych odmian dróg, sztuk walki i sportów walki pochodzenia samurajskiego (rozumienia 

sensu stricto, jednak jeśli mówimy o japońskich sztukach walki, warto pamiętać o różnicy 

pomiędzy terminem budō a bujutsu mimo, że wyrastają one ze wspólnych korzeni. Bujutsu 

to stare systemy wojenne, zaś budō to nowożytne systemy samodoskonalenia oparte 

na bujutsu) lub dowolnych znanych dzisiaj odmian tego rodzaju (sensu largo)”485 . Autor 

przychyla się również do zdania wielu ekspertów sztuk walki, którzy podkreślają złożoność 

tego przedmiotu badań. Wśród nich Roland J. Maroteaux wskazywał na znaczącą różnicę 

między „sztukami walki” a „sportami walki”, szczególnie pod względem celu ćwiczenia, 

ale także w ich głębszym sensie. Tą znaczącą różnicą w obieraniu celu treningowego 

sportów walki i tradycyjnych sztuk walki jest rywalizacja. Sam mówił, że sztuka walki 

przynosi inny wymiar ducha i mistrzostwa. W ten sposób mistrzem sportu stać się można 

chwilowo, podczas gdy mistrzem sztuki walki zostaje się ostatecznie486. 

Zatem od terminu „sztuki walki” (martial arts) należy odróżnić terminy: „sposoby 

walki” (fighting arts), „systemy walki” oraz „sporty walki”. „Sposoby walki” (fighting arts) 

obejmują umiejętności, formy lub zachowania bojowe 487 . Termin ten opisuje przede 

wszystkim samoobronę i inne sporty walki, jak również programy treningowe. „System 

                                                 
481 Vide: D.E. Jones, Combat, Ritual, and Performance: Anthropology of the Martial Arts, Published by ABC-

CLIO, United States, 2002.  
482  W.J. Cynarski, Sztuki walki i sporty walki w kierunku ogólnej teorii, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 

Gdańsk 2019, s. 36. 
483 W.J. Cynarski, Sztuki walki i sporty walki…, op.cit., s. 35-36.  
484 W.J. Cynarski, Sztuki walki i sporty walki…, ibid., s. 36. 
485  W.J. Cynarski, Sztuki walki i sporty walki…, ibid., s. 64; Vide, W.J. Cynarski, Teoria i praktyka 

dalekowschodnich sztuk walki…, op.cit., s. 135-136, 159-160; Cf., D.F. Draeger, Tradycyjne bujutsu, tłum. M. 

Matusiak, Bydgoszcz 2006, s. 19; T. Green, J.R. Svinth, Martial Arts of the World…, op.cit.  s. 369. 
486 Vide, R.J. Maroteaux, W. J. Cynarski, On philosophy of Japanese martial arts – questions and answers, „Ido 

Movement For Culture. Journal of Martial Arts Anthropology” , Vol. 3, 2002-2003, s. 48-55.  
487 W.J. Cynarski, Sztuki walki i sporty walki…, op.cit, s. 40. 
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walki” to z kolei uproszczony technicznie i taktycznie program szkolenia walki wręcz 

lub z użyciem broni w walce z bliskiej odległości, wykorzystywany przede wszystkim 

w służbach mundurowych (jak również w popularnej/skomercjalizowanej wersji jako kursy 

samoobrony)488. Na określenie tych utylitarnych metod walki często stosowany jest termin 

combat. Nie jest to jednak jeden uniwersalny system. Można mówić o combacie policyjnym 

do obezwładniania osób, które należy zmusić do zaprzestania działań niezgodnych 

z prawem. Są to systemy używane między innymi przez policję oraz służbę ochrony osób 

i mienia. Z kolei combat wojskowy (bądź kontrterrorystyczny) służy do eliminacji 

‘siły żywej przeciwnika’489, co jest w sytuacjach szczególnego zagrożenia nieodzowne.  

O aspekcie zawodowym pisał John J. Donohue, podkreślając konieczność 

specjalizacji pod kątem zawodowstwa systemów combat. W książce Warrior Dreams, The 

Martial Arts and the American Imagination podjął próbę  zdefiniowaniu poszczególnych 

pojęć, pomocnych przy wyodrębnianiu dalekowschodnich sztuk walki z całego wachlarza 

terminologicznego. Dlatego pytał: Czy sztuki walki jest szczególną formą związaną z walką? 

Czy żołnierze są praktykami/wojownikami sztuk walki? Czy sztuki walki są praktyczną 

metodą uczącą realnych umiejętności w walce, czy jest to dyscyplina sportowa pozbawiona 

aspektu skuteczności? Czy wojownik uliczny jest praktykiem/wojownikiem sztuk walki? 

Czy zawodnik startujący na olimpijskich zawodach judo jest praktykiem/wojownikiem sztuk 

walki? Czy sztuki walki rozwijały się tylko w Azji? Czy filozofia definiuje taką sztukę 

walki? Czy istnieje określony proces przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie danej 

sztuki walki?490 Pytania te uświadamiają nam rozległość oraz złożoność fenomenu martial 

arts oraz trudność w wyodrębnieniu poszczególnych kategorii sztuk walki. 

Biorąc pod uwagę wszystkie praktyki/systemy psychofizyczne, można rozróżnić 

sztuki walki, które zachowują rzeczywistość treningu i umiejętności walki – sztuki walki 

i sposoby walki (sposoby tych sztuk walki wynikające z wojskowego kodu rycerzy 

i wojowników). Sporty walki są pochodną umiejętności walki Wschodu i Zachodu 

oraz elementów rywalizacji sportowej491. W kontekście pracy rozróżnienie to jest konieczne, 

gdyż egzemplifikacją będą chińskie sztuki walki gongfu/wushu. Krzysztof Jankowiak 

(tak jak Roland J. Maroteaux) wymienia rywalizację jako komponent odróżniający sporty 

                                                 
488 W.J. Cynarski, J. Skowron, An analysis of the conceptual language used for the general theory of martial 

arts – Japanese, Polish and English terminology, „Ido Movement For Culture. Journal of Martial Arts 

Anthropology”, Vol. 14, No. 3, 2014, s. 61; Cf., W.J. Cynarski, Sztuki walki i sporty walki op.cit., s. 40.  
489 K. Jankowiak, Typologia sztuk walki, „The Polish Journal of the Arts and Culture”, T. 4, Nr 7, 2013, s. 85. 
490 J.J. Donohue, op.cit., s. 26. 
491 W.J. Cynarski, Sztuki walki i sporty walki…, op.cit., s. 43.  
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walki od tradycyjnych sztuk walki. Jego zdaniem rywalizacja jest oparta na zbiorze 

ustalonych i odpowiednio dobranych reguł. Występują tu takie elementy 

jak przeciwnik, konfrontacja/walka o wygraną oraz sama wygrana/nagroda 492 . Celem 

uprawiania sportów walki jest więc odniesienie zwycięstwa, które określane jest jako sukces 

sportowy. Trening sportowy zatem zdecydowanie różni się od treningu tradycyjnych sztuk 

walki. Zgodnie ze stanowiskiem Juliusza Piwowarskiego, tradycyjne sztuki walki 

prowadzone przez mistrza są drogą postępowania obraną na całe życie, pozwalającą 

na budowanie psychicznego i fizycznego zdrowia oraz na utrzymanie sprawności 

i samodzielności do końca naszych dni493. Jak widać, stanowisko tego badacza jest także 

bardzo bliskie ujęciu Rolanda J. Maroteaux. Dalej dodaje, że w sztukach walki ważne 

są również aspekty zdrowotne, a ćwiczenia powinny wzmacniać siły witalne (kultywowanie 

energii qi). Sztuka walki prowadzi adepta drogą wybudowaną na starej tradycji doskonalenia 

ciała i umysłu 494 . Zaś Roman Kalina ogranicza termin „sportów walki” 

do form bezpośredniej konfrontacji między dwoma przeciwnikami. Istnieją jednak 

dyscypliny i konkursy techniczne, czy też formy pokazowe, które mają charakter rywalizacji 

sportowej495. Zapasy, boks i szermierka to przykłady europejskich sportów walki, podczas 

gdy sporty walki takie jak kendo czy karate wykazują cechy sztuk walki. Po dodaniu sportów 

walki do wyżej wymienionych pojęć wykształca się zestaw różnych rodzajów walki, które 

można nazwać w szerszym ujęciu „sztukami walki” (fighting arts). 

Określenie istoty sztuk walki wymaga różnych odniesień koncepcyjnych, z czym 

wiąże się zróżnicowane pojmowanie „drogi sztuk walki”. Jest ona pewną formą kultury 

fizycznej, która na bazie tradycji kultur wojowników prowadzi, poprzez trening technik 

walki, do psychofizycznego doskonalenia i samorealizacji. Inaczej ujmując, „droga 

sztuk walki” (np. jap. budō) jest procesem psychofizycznego doskonalenia i poznawania 

całego kompleksu (systemu) wartości, wiedzy i umiejętności 496 . Aby uszczegółowić 

terminologię japońskich sztuk walki, należy nadmienić, że można je podzielić 

na dwie grupy: bujutsu oraz budō. Słowo jutsu (術) oznacza ‘metodę, technikę, sztukę’497, 

do (道) oznacza ‘drogę, ścieżkę’, także w sensie duchowym, a ideogram bu (武) 

                                                 
492 K. Jankowiak, op.cit., s. 82. 
493  J. Piwowarski, Bezpieczeństwo i samodoskonalenie jako elementy świętej Drogi Wojownika, „Zeszyt 

Naukowy Apeiron”, Nr 6, 2011, s. 241. 
494 Vide, J. Piwowarski, Bezpieczeństwo i samodoskonalenie…, op.cit., s. 231-245.  
495 R.M. Kalina, Teoria sportów walki, COS, Warszawa 2000.  
496 W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki…, op.cit., s. 80-81. 
497  O. Ratti, A. Westbrook, Sekrety samurajów. Sztuki walki średniowiecznej Japonii, tłum. M. Matusiak, 

Diamond Books, Bydgoszcz 1997, s. 17.  



113 

 

w obu złożeniach znaczy ‘wojskowy, związany z walką’498. Znany badacz i praktyk sztuk 

walki Donn Draeger ujął podstawową różnicę między nimi w następujących słowach: 

do bujutsu zaliczamy wojskowe systemy opracowane przez wojowników dla wojowników 

z myślą o walce i rozwijaniu solidarności grupowej, tymczasem w skład budō wchodzą 

dyscypliny duchowe, służące przede wszystkim do samodoskonalenia się jednostek499. Tego 

samego rozróżnienia dokonali Thomas A. Green, Joseph R. Svinth500. Wojciech Cynarski 

wyróżnia aż 14 interpretacji drogi sztuk walki - budō, które może być pojmowane jako: 

międzynarodowa społeczność, zespół sztuk walki, odmiana sportu, system 

aksjonormatywny, dziedzictwo kulturowe, wzór symboliczny, dzieło kreacyjne, elitarna 

droga autokreacji i samopotwierdzenia, wychowanie fizyczne i edukacja obronna, system 

praktyk psychofizycznych, forma świadomości, rozrywka indywidualna, przestrzeń 

zachowań uwarunkowanych psychologicznie lub jako przejaw aktywności psychicznej501. 

Ilość wskazanych interpretacji budō to kolejny dowód na rozległość oraz złożoność 

fenomenu martial arts. 

Należy zwrócić uwagę, że idea samorealizacji na drodze wojownika nie jest domeną 

wyłącznie japońskiego dziedzictwa, ale dotyczy także chociażby chińskich i koreańskich 

sztuk walki. Znacznie starszy od bushidō („droga wojownika” – najpierw niepisany, później 

dokładnie sformalizowany kodeks regulujący życie samuraja 502 ) jest koreański kodeks 

wojowników Hwarang (przełom VI i VII wieku) o nazwie hwarangdo503 zawierający pięć 

zasad postępowania (o kae) oraz dziewięć cnót (kyo hoon) rycerza Hwarang504 . Pojęcie 

bushido także jest względnie nowe. Wprowadził je dopiero w roku 1899 dr Inazō Nitobe, 

publikując w Filadelfii książkę Bushido – The Soul of Japan505 , określając tym mianem 

„drogi rycerzy – drogi, którymi rycerska szlachta iść winna, zarówno w życiu codziennym, 

jak i w swoim zawodzie – jednym słowem „kodeks rycerski”, owo noblesse oblige kasty 

wojowników” 506 . W przypadku chińskiego kodeksu wude sprawa jest bardziej 

                                                 
498 J. Miłkowski, Encyklopedia sztuk walki, Wydawnictwo ALGO, Toruń 2008, s. 27.   
499 D.F. Draeger, Tradycyjne bujutsu, tłum. M. Matusiak, Diamond Books, Bydgoszcz 2006, s. 19.  
500 T. Green, J.R. Svinth, Martial Arts of the World …, op.cit., s. 369. 
501 Vide, W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki…, op.cit., s. 18, 160-172.;  
502 J. Miłkowski, Sztuki i sporty walki Dalekiego Wschodu, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1990, 

s. 218.  
503 K.M. Lee, D. Nowicki, Taekwondo: sport olimpijski i sztuka samoobrony, Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 

Warszawa, 1995, s. 12. 
504 W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki…, op.cit., s. 114.  
505 W.J. Cynarski, Karta budō. Analiza treści z perspektywy humanistycznej teorii sztuk walki, „The Polish 

Journal of the Arts and Culture”, Nr 7 (4/2013), s. 32; Vide, Inazō Nitobe, Bushido: The Classic Portrait of 

Samurai Martial Culture, Tuttle Publishing, Tokyo, Rutland, Vermont, Singapore 2004. 
506  Inazō Nitobe, Bushido – dusza Japonii. Wykład o sposobie myślenia Japończyków, tłum. anonimowe, 

Wydawnictwo Diamond Books, Bydgoszcz 2001, s. 19 (zachowano pisownię oryginału).  
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skomplikowana. Kodeksy wude ( 武 德), mimo iż nie były spisywane, opierały się na tradycji 

ustnej przekazywanej uczniowi przez nauczyciela przez setki lat. Stanowiły 

one kwintesencję konfucjańskiej idei nieskazitelnej postawy moralnej wojownika. Etyka 

wude ściśle wiązała się z wędrownymi wojownikami/rycerzami zwanymi wushi 

(w odróżnieniu do żołnierzy zhanshi) z okresu Walczących Królestw (480-221 p.n.e.) 

i dynastii Han (202 r. p.n.e. – 220 r.)507.  

Powyższe definicje wskazują na złożoność problematyki i istniejącą różnorodność 

interpretacyjną. Stanowią one punkt wyjścia podejmowanych rozważań na temat chińskich 

sztuk walki określanych mianem gongfu lub wushu będącym jednym z rodzajów 

dalekowschodnich sztuk walki.  

 

Ogół chińskich sztuk walki określa się najczęściej terminami gongfu (kungfu) 

oraz wushu. Jak ostrzegał Edmund Baka, pojęcia te nie są jednak jednoznaczne. Często 

stosowane zamiennie powodują liczne nieporozumienia 508 . Pierwszy z wymienionych 

terminów to gongfu ( 功夫), który w języku chińskim oznacza osiągnięcie wysokiego 

poziomu umiejętności w określonej dziedzinie 509 . Pojęcie to połączone ze słowem 

wyrażającym daną czynność oznacza, iż jest ona wykonywana w sposób doskonały. Samo 

słowo zbudowane jest ze znaków gong (功) – ‘osiągnięcie, dorobek’ i fu (夫) – ‘człowiek’510. 

Można to interpretować jako całość dorobku i osiągnięć człowieka511 . Warto podkreślić, 

że pod tym pojęciem rozumie się wysoki, wręcz mistrzowski poziom umiejętności 

w dowolnej dziedzinie, a nie tylko w chińskich sztukach walki. Odnosić to należy do samego 

procesu nauki, a nie konkretnej dyscypliny, w której osiągamy doskonałość. Janusz 

Szymankiewicz oraz Jaromin Śniegowski piszą o gongfu w kontekście określenia 

wszystkich metod walki wręcz oraz różnorakich ćwiczeń, mających na celu rozwinięcie 

sprawności fizycznej i psychicznej. Według nich w zakres gongfu wchodzą ćwiczenia 

bojowe z bronią lub bez niej, ćwiczenia oddechowe, medytacja i rodzaje gimnastyki 

pozwalającej na utrzymanie równowagi w organizmie512 . W swojej wspólnej publikacji 

                                                 
507 E. Baka, Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki, Zakład Wydawniczy 

NOMOS, Kraków 2008, s. 92. 
508 Ibid., s. 80. 
509 T. Green, J.R. Svinth, Martial Arts of the World…, op.cit., s. 98. 
510  Ibidem; Cf., B. Kennedy, E. Guo, Chinese Martial Arts Training Manuals: A Historical Survey, North 

Atlantic Books, Berkeley, 2005, s. 7. 
511 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu: chińska sztuka walki, Wydawnictwo Glob, Szczecin 

1987, s. 9. 
512 Ibid. s. 10. 
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zatytułowanej Kung fu, wu shu: chińska sztuka walki stosują oba pojęcia gongfu oraz wushu, 

które pojawiają się obok siebie, jako zabieg upraszczający identyfikację tych terminów 

z chińskimi sztukami walki, jakie przyjęło się na Zachodzie oraz w Stanach Zjednoczonych. 

Inną definicję znajdujemy w publikacji Krzysztofa Łozińskiego, Jacka Świątkowskiego 

i Piotra Osucha, którzy gongfu opisują jako tradycję chińskiej sztuki wojennej, powstałą na 

przestrzeni wieków, ewoluującą do licznych odmian zwanych stylami lub szkołami513.  

W literaturze przedmiotu stosuje się różne zapisy tego terminu. Wyrażenie gongfu 

zapisuje się w transkrypcji Wade-Gilesa jako kung-fu, zaś w transkrypcji pinyin jako gongfu. 

Słowo w zlatynizowanej formie, czyli kung-fu, po raz pierwszy pojawiło się w XVIII wieku 

pkreślając chińskie ćwiczenia podobne do jogi. To pojęcie zostało użyte przez francuskiego 

jezuitę Jeana Josepha Marie Amiota (znanego także jako Qian Deming)514 stacjonującego 

na dworze cesarza Qianlong’a (cesarz dynastii Qing, panujący w latach 1736-1795). 

Większość jego dzieł zostało zebranych w Mémoires concernant l'histoire, les sciences 

et les arts des Chinois, liczącym sobie 15 tomów. W tym wielotomowym dziele pojęcie 

gongfu nie było użyte w sensie sztuk walki, lecz identyfikowano je z taoistycznymi 

ćwiczeniami zdrowotnymi daoyin 515 . W południowych Chinach, szczególnie w rejonie 

posługującym się językiem kantońskim, idea gongfu została ściśle powiązana ze sztuką 

walki. Ponieważ większość emigrantów chińskich na Zachodzie pochodzi właśnie z tych 

regionów Chin, stąd znany ten popularny w USA i Europie termin utożsamiano z chińskimi 

sztukami walki516. Z literatury przedmiotu wynika, że termin gongfu również w północnych 

Chinach określał style tradycyjne, uprawiane w sposób umożliwiający ich praktyczne 

wykorzystanie w walce517 . W języku angielskim pojęcie gongfu zapisywane jako kungfu 

zostało przyjęte w latach 60. XX wieku. Określał chiński system samoobrony i walki wręcz 

stosowany poza Chinami, który łudząco przypominał karate. Właśnie liczne podobieństwa 

tych dwóch sztuk powodowały brak rozróżnienia między nimi, a tym samym błędną 

identyfikację stylów. Nawet definicja kungfu w Oxford English Dictionary błędnie sugeruje 

ich ścisłe powiązanie, na co zwraca uwagę m.in. Peter Lorge518 . Pojęcie gongfu zaczęło 

pojawiać się także w produkcjach filmowych z Hongkongu, dzięki czemu ostatecznie 

                                                 
513 K. Łoziński, J. Świątkowski, P. Osuch, Hung Gar Kung Fu. Potęga Południowej Pięści, Tekst & T.M.W. 

Piatikow, Warszawa 1995, s. 7.  
514 T. Green, J.R. Svinth, Martial Arts of the World…, op.cit., s. 98.  
515 J. Bracy, Hsing-han Liu, Ba Gua: Hidden Knowledge in the Taoist Internal Martial Art, North Atlantic 

Books, Berkley, California 1998, s. 12. 
516 E. Baka, op.cit., s. 81.  
517 Ibid., s. 81. 
518 P. Lorge, Chinese Martial Arts: From Antiquity to the Twenty-First Century, Cambridge University Press, 

New York, 2011, s. 9.  
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zadomowiło się ono w świadomości mieszkańców Zachodu. Z charakterystycznym 

dla Chińczyków praktycyzmem zaczęto używać pisowni „kung-fu”, a nie „gongfu”, 

dostosowując się do najbardziej popularnej formy zapisu funkcjonującej w innych 

krajach519 . W ten sposób powszechnie używanym pojęciem jest kung-fu (a nie gongfu) 

obejmujące zbiorczo wszystkie sztuki walki w Chinach. Na Zachodzie zaczęła dominować 

tendencja, by pojęcie kung-fu odnosiło się do wszystkich sztuk bojowych, sportów walki 

wręcz i gimnastyki stosującej elementy ciosów i bloków, dla poprawienia zdrowia 

czy samopoczucia, a także szeregu systemów koncentracji520 . Jednak właściwie powinno 

się używać go razem z nazwą stylu np. Choy Lee Fut Kung Fu, Chow Gar Kung Fu, Hung 

Gar Kung Fu, co oznacza po prostu posiadanie wysokich zdolności w danym stylu521. Mimo 

istniejącego dziś oficjalnego systemu transkrypcji języka chińskiego na alfabet łaciński 

(pinyin), formalnie przyjętego przez władze ChRL i promowanego na Zachodzie, 

wciąż stosuje się niezgodny z tym systemem zapis kung-fu, ponieważ stał się on dobrze 

rozpoznawalny i jest identyfikowany jako chińskie sztuki walki522. 

Drugie pojęcie określające chińskie sztuki walki to wushu (武 术) - składa 

się ono z dwóch ideogramów. Pierwszy ‒ wu (武) odnosi się do walki, zaś drugi shu (术) 

wskazuje na umiejętności w zakresie wu (武). Ideogram wu (武) tworzą dwa znaki: zhi (止), 

który oznacza ‘zatrzymać’, oraz ge (戈) ‒ ‘włócznia/ halabarda’. Wyrażenie to oznacza 

dosłownie ‘zatrzymywanie włóczni’523. Warto też zwrócić uwagę na dodatkową interpretację 

pojęcia wu zaproponowaną przez Edmunda Bakę, wskazującą, że można rozumieć powyższe 

znaki także jako „kontrolowanie przemocy” 524 . W praktyce ideogram wu odnosi 

się do wszelkich spraw wojennych, wojskowych, bojowych. Zdolności shu są zdolnościami 

przyziemnymi i dotyczą technik i metod walki. Lu Zhouxiang wskazuje, że pojęcie wushu 

pojawiło się w czasach panowania Dynastii Liang (502 – 557) w antologii literatury 

chińskiej Wenxuan ( 文选), autorstwa Xiao Tonga (501–531), w znaczeniu wojskowych 

metod walki525. Dopiero później znaczenie tego pojęcia zaczęło obejmować swym zakresem 

ogół chińskich sztuk walki, czyli nie tylko aspekty militarne, lecz również umiejętności 

                                                 
519 E. Baka, op.cit., s. 81. 
520 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …,op.cit., s. 130. 
521 P. Osuch, Hung Gar Kuen. Wiecznie żywa legenda, TMW Piatikow, Warszawa 2002, s. 12. 
522 P. Lorge, op.cit., s. 9. 
523 Ibid., s. 10; Cf., D.A. Ross, Chinese Martial Arts. A Historical Outline, CreateSpace Independent Publishing 

Platform, 2017, s. 7; J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit. , s. 9. 
524 E. Baka, op.cit., s. 82. 
525 P. Lorge, op.cit., s. 10; Cf., Xiao Tong, Wen Xuan, or selections of refined literature, Vol. 2, tłum. David R. 

Knechtges, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1987, s. 96. 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=wushu
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walki czy wiedzę w zakresie posługiwania się bronią526.  

Bardzo podobnym, lecz mniej popularnym terminem stosowanym w literaturze 

przedmiotu jest pojęcie wuyi (武 艺) 527 . Pierwszy ideogram wu (武), jest wspólny 

dla obu wyrażeń, czyli odnosi do walki, zaś yi (艺) to zdolności wzniosłe wyrażane jako 

sztuka528. Pojęcie wuyi jako sztuka wojenna pojawiło się już w tekstach z końcowego okresu 

panowania dynastii Han (206 p.n.e. - 220) 529 , a więc wcześniej niż termin wushu. 

Zaś od czasów dynastii Song (960-1279) szeroko rozpowszechniło jako zbiorczy termin 

obejmujący cały fach żołnierski, w tym i  różne techniki i metody walki wręcz530 . Tylko 

niektórzy badacze anglojęzyczni (między innymi Lu Zhouxiang)531 stosują pojęcie wushu 

jako techniki walki, zaś wuyi jako sztuki walki. Jednak dominuje w literaturze 

brak rozróżnienia na dwa terminy i tendencja do uproszczenia przez korzystanie tylko 

z terminu wushu. 

Wiążąc genezę i cel ćwiczeń sztuk walki z kompleksem militarnym dawnych Chin, 

w niniejszej dysertacji będę odwoływać się do definicji sztuki walki Wojciecha Cynarskiego 

oraz za tym autorem przyjmuję także definicję kultury wojowników (cultura militum). 

Konieczne jest również przytoczenie grupy pojęć wskazującej na militarne pochodzenie 

chińskich sztuk walki.  

Wraz z wynalezieniem broni z brązu ćwiczenie umiejętności bojowych za pomocą 

łuku, topora, halabardy, miecza i włóczni stało się ważną częścią treningu wojskowego. 

Z biegiem czasu w rytuałach, ceremoniach i uroczystościach zaczęły pojawiać się pokazy 

łucznicze i tańce wojenne (wu wu) naśladujące ruchy ciała prawdziwej walki532. Thomas 

A.  Green wskazuje na wczesne przykłady połączenia obrzędów oraz technik walki 

w rytuały w Księdze Rytuałów (Liji, 礼记 ), gdzie wymieniono łucznictwo, jazdę rydwanami 

oraz zapasy jako sztuki wojskowe oraz opisano tańce wojenne z tarczą, siekierą 

lub halabardą i włócznią trenowane w czasach panowania dynastii Zhou (1050-256 p.n.e.)533. 

                                                 
526 Lu Zhouxiang, Politics and Identity in Chinese Martial Arts, op. cit., s. 3. 
527 E. Baka, op.cit., s. 81-82.  
528 Fuhua Huang, Fan Hong, A History of Chinese Martial Arts, Routledge, London and New York, 2019, s. 

105.  
529 T. Green, J.R. Svinth, Martial Arts of the World…, op.cit., s. 93; L. Zhouxiang, Politics and Identity…, 

op.cit., s. 3.  
530  S.E. Henning, China: Martial Arts [w:] Martial Arts of the World: An Encyclopedia of History and 

Innovation, red. T.A. Green, J.R. Svinth, op.cit., s. 92-99. 
531 Lu Zhouxiang, Politics and Identity …, op.cit., s. 3.  
532 Xi Yuntai, Zhongguo wushu shi (A history of Chinese wushu), „Renmin tiyu chubanshe”, Beijing 1985, s. 

22-23, [za:] Ibid., s. 6.  
533 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 55; Cf., The Sacred Books of China. The Texts of Confucianism, Part IV, 

The Li Ki, XI-XLVI, tłum. J. Legge ,Atlantic Publishers & Distributors 1990, s. 447, [za:] Lu Zhouxiang, Politics 

and Identity …, op.cit., s. 7. 
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Forma tańca stanowiła jednocześnie formę przekazu wiedzy i umiejętności. Naukę tańców 

wojennych rozpoczynano w wieku trzynastu lat, stopniowo obejmując coraz więcej technik 

walki. Taki rytualny taniec odzwierciedlał nie tylko techniki stosowane w polowaniu 

lub walce, nastawienie psychiczne, czujność, determinację i odwagę, ale również 

w praktyczny sposób kształtował umiejętności uników i ataków oraz władania bronią. 

Możliwe, że już w bitwie pod Muye w 1046 roku p.n.e., gdy upadały rządy dynastii Shang, 

zwycięska dynastia Zhou zastosowała właśnie ten taniec wojenny jako metodę treningową 

przygotowującą do działań wojennych 534 . Ze względu na odniesione zwycięstwo 

nad rządami poprzedników, taniec został zaadoptowany do rytuału dworskiego535. Znaczenie 

tychże praktyk potwierdzały Liu Yi ( 六艺), czyli ‘sześć sztuk’, w których obok ceremonii 

(li, 礼), muzyki (yue, 乐), arytmetyki (shu, 数), kaligrafii (shu, 书), uwzględniono łucznictwo 

(she, 射) oraz powożenie rydwanem (yu, 御), stanowiące zbiór umiejętności człowieka, które 

powinien opanować, przemierzając drogę samorozwoju 536 . Regularne ćwiczenia 

umiejętności she i yu, określane mianem xiang wu, weszły do tradycji i  były przekazywane 

z pokolenia do pokolenia537 . Praktyki te były przydatne nie tylko w bitwach, ale także 

w mniejszych konfliktach lokalnych. Dzięki temu praktykowanie ich rozpowszechniło 

się także u ludzi z niższego stanu.  

W Okresie Wiosen i Jesieni (770-481 p.n.e.) oraz Walczących Królestw (403 – 221 

p.n.e.) nastąpił dalszy rozwój umiejętności władania bronią oraz taktyk wojennych. Sięgnął 

również po sferę pozamilitarną 538 . W okresie Walczących Królestw wytworzyła 

się i aktywnie działała warstwa społeczna rycerzy xia (俠) związana feudalną zależnością 

ze swoimi władcami. Jej status społeczny, prawa i obowiązki Edmund Baka porównuje 

do rycerzy średniowiecznej Europy539 . Drugą grupą społeczną byłą youxia (游侠), która 

wytworzyła się w okresie panowania dynastii Qin (221-206 p.n.e.), jednak nie była 

już związana feudalnymi zależnościami jak xia. Termin you (遊) dosłownie oznaczał 

‘wędrować’, ‘podróżować’ lub ‘poruszać się’, a xia (俠) odnosiło się do osoby posiadającej 

moc, która pomaga innym w potrzebie. Należeli do niej ludzie, którzy wędrując, na życie 

                                                 
534 Ibidem. 
535 M.E. Lewis, Sanctioned Violence in Early China, SUNY Press, Stonybrook New York 1990, s. 226; Lu 

Zhouxiang, Politics and Identity…,op.cit., s. 8. 
536  Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 58; Cf., A.I. Wójcik, Filozoficzne podstawy sztuki kręgu 

konfucjańskiego. Źródła klasyczne okresu przedhanowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2010, s. 96; Lu Zhouxiang, Politics and Identity …, op.cit., s. 8. 
537 The Sacred Books of China. The Texts of Confucianism, Part IV, The Li Ki, XI-XLVI, tłum. J. Legge, Atlantic 

Publishers & Distributors 1990, s. 447-448, [za:] Lu Zhouxiang, Politics and Identity …, op.cit.,  s. 8. 
538 Vide, Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 58-61. 
539 E. Baka, op.cit., s. 30.  
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zarabiali dzięki znajomości sztuki wojennej, nie będąc przy tym żołnierzami. Wśród 

nich było wielu wędrownych nauczycieli oraz wojowników, którzy wynajmowali 

się do wykonania określonych zadań, w tym ochrony ważnych dostojników 540 . 

Sama umiejętność posługiwania się mieczem (główna broń youxia) była wysoko ceniona. 

Sztukę tę uważano już wtedy za coś więcej, niż tylko sama umiejętność walki. Wiązano 

ją bowiem także z doskonaleniem charakteru. Działalność youxia stawała się coraz 

powszechniejsza ze względu na to, że była to epoka ciągłych wojen, konfliktów 

czy zmieniających się sojuszy. W tym miejscu można zauważyć, że powstały dwa nurty 

rozwoju sztuk walki, biegnące odtąd w różnych kierunkach. Jeden nurt używany w kręgach 

ludności cywilnej oraz drugi nurt w kręgach wojskowych. Podsumowując wątek dotyczący 

youxia, warto odwołać się do książki Edmunda Baki Dao bohatera. Idea samorealizacji 

w chińskich wewnętrznych sztukach walki, w której zobrazowano jego złożoność – 

od niezwykle pochlebnego obrazu stworzonego przez historyka Sima Qian’a, po krytyczne 

ujęcie zaproponowane przez legistę Han Feia541. Nie zmienia to jednak faktu, że w znaczący 

sposób zaznaczyli się w historii chińskich sztuk walki jako rycerze z okresu Walczących 

Królestw542.  

Zapasy również były uznawane są za jeden z fundamentów historii rozwoju 

chińskich sztuk walki. System zapasów bojowych zwany jiao li ( 角 力 ) został 

usystematyzowany za panowania dynastii Zhou (1050-256 p.n.e.)543. Ten wojskowy system 

walki zapasów składał się z przechwytów, rzutów, uderzeń, chwytania za stawy 

oraz atakowania ważnych punktów witalnych. Wszystkie te elementy umiejętności walki 

były ćwiczone na treningach w miesiącach zimowych i wykorzystywane w setkach bitew 

w starożytnych Chinach. Korzeni jiao li upatruje się w starożytnych jiao di (角抵 )544 . 

W pierwotnej wersji uczestnicy zmagań zapaśniczych byli dzieleni na dwie grupy, z których 

jedna nosiła specjalne hełmy z porożem, natomiast druga starała się uniknąć pchnięć 

wykonywanych nimi oraz wytrącać przeciwnika z równowagi. Jiao di odwołują się mitu 

wielkiej wojny między Żółtym Cesarzem Huangdi (władca Państwa Środka w latach 2697 – 

2597 p.n.e.) 545  a Chiyou (蚩尤 ) zwanym także Bingzhu – Panem Broni 546 . Chiyou 

przedstawiany był w mitologii chińskiej najczęściej w postaci półludzkiej, z byczymi rogami 

                                                 
540 Ibid., s. 31; Cf, D.A. Ross, op.cit., s. 12. 
541 E. Baka, op.cit., s. 32-33; Vide, Lu Zhouxiang, Politics and Identity…,op.cit., s. 10-11.  
542 Vide, Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 64-67. 
543 D.A. Ross, op.cit., s. 8.  
544 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 50; Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 113. 
545 T. Żbikowski, Legendy i pradzieje Kraju Środka, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1978, s. 269.  
546 M.J. Künstler, Mitologia chińska. Mitologie świata, Oficyna Wydawnicza Auriga, Warszawa 2006, s. 141.  
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i kopytami, czterema oczami i sześcioma rękami trzymającymi miecze i włócznie 547 . 

Chiyou wyposażył swoich najbitniejszych wojowników w metalowe elementy uzbrojenia 

oraz mosiężne hełmy ze sterczącymi rogami. Mimo iż jego rzemieślnicy znali metody 

wytopu metali i posiadali dostęp do odpowiednich kruszców, w walce z Żółtym Cesarzem 

Chiyou poniósł klęskę i został zabity przez smoka Yinglonga – głównego dowódcy wojsk 

cesarskich. Po śmierci Chiyou został pochowany w zachodniej części prowincji 

Shandong548, a następnie deifikowany jako bóg wojny. Jego kult w okresie archaicznym 

potwierdzają najstarsze chińskie teksty (m.in. Zapiski Historyka Sima Qiana) 549 . 

Przypisywano mu wynalezienie wytopu metali i produkcji broni. Ofiary dla Chiyou składali 

założyciele dynastii Qin i Han. Drugi z nich, Liu Bang - znany jako Gaozu, panujący w latach 

202-195 p.n.e.550 - w 201 p.n.e. w Chang’anie ustanowił także oficjalny kult Chiyou jako 

boga wojny551. Dodatkowo warto podkreślić, że mitologia chińska przedstawiała wizerunek 

starożytnego boga wojny w odmienny sposób niż mitologia grecka. Chiyou nie był bogiem 

zwycięskim, lecz pokonanym, uśmierconym. Na początku panowania dynastii Han cesarz 

Gaozu i jego następcy, mimo iż czcili kult Chiyou, nie byli jednak przychylni jiao li, uznając 

je za ekstrawagancką i marnotrawną praktykę i dlatego została zakazana 552 . Dopiero 

za panowania Cesarza Wu (141–87 p.n.e.) jiao di zaczęły się odradzać. Jak wskazuje 

Lu Zhouxiang, jiao li ponownie zyskiwały coraz większą popularność, a największym 

poważaniem cieszyły się w czasach panowania Dynastii Qin (221-206 p.n.e.)553 . 

W okresie Walczących Królestw (480-221 p.n.e.) używano terminu jiangwu (讲武 ) 

do oddania idei zarówno treningu wojskowego w pojęciu ogólnym, jak i samych sztuk 

walki 554 . W tym samym okresie funkcjonowało także pojęcie jiji (击技 ) tłumaczone 

dosłownie jako ‘atak’, ‘wyszukany manewr’555. Zarówno Peter Lorge, jak i David A. Ross 

wskazują, że pojawiło się już w tekstach filozofa Xunzi (298-238 p.n.e.)556 . Nie mamy 

tu jednak zgodnego stanowiska badaczy w kwestii ustalenia znaczenia tego terminu. 

Niektórzy twierdzą, że jiji odnosił się do walk bokserskich, jednak bardziej prawdopodobne 

                                                 
547  Lihui Yang, Deming An, J.A. Turner, Handbook of Chinese Mythology, ABC-CLIO Santa Barbara – 

California, Denver – Colorado, Oxford- England, 2005, s. 92. Cf., T. Żbikowski, op.cit., s. 279. 
548 M. J. Künstler, Mitologia chińska…, op.cit., s. 148. 
549 Ibidem. 
550 P.B. Ebrey, Ilustrowana historia Chin, tłum. I. Kałużyńska, Muza SA, Warszawa 2002, s. 64. 
551 M.J. Künstler, Mitologia chińska… op.cit., s. 148. 
552 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 13. 
553 Ibid., s. 11. 
554 S.E. Henning, China: Martial Arts, [w:] Martial Arts of the World…, op.cit., s. 92. 
555  T. Green, Martial Arts of the World An Encyclopedia, Volume One A-Q, ABC-CLIO, Santa Barbara – 

California, Denver – Colorado, Oxford- England, 2001, s. 65. 
556 P. Lorge, op.cit., s. 10; D.A. Ross, op.cit., s. 9. 
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było używanie go do określenia walki bezpośredniej, czy to z użyciem broni bądź 

bez. Dlatego też w niektórych opracowaniach badawczych spotykamy się z pojęciem jiji fa 

(击 技 法) tłumaczonym jako ‘metody walki’ oraz z pojęciem, które także wskazuje 

na umiejętności w walce - shiyong fa (使用法) jako ‘praktyczne metody walki’557. Ta grupa 

pojęć charakteryzowała sztuki walki, których celem jest wygrana walka prowadzona 

na śmierć i życie bez względu na liczbę przeciwników, miejsce pojedynku czy zasady 

moralne.  

W okresie panowania dynastii Han (206 p.n.e. – 220 n.e.) nastąpił znaczny rozwój 

militarny. Łączyło się to także z powszechnym pozwoleniem na posiadanie broni przez 

cywilów. Za czasów panowania wcześniejszej dynastii Qin (221-206 p.n.e.) 

nie było to możliwe, gdyż Pierwszy Cesarz – Qin Shi Huangdi (秦 始 皇 帝, 221-210 p.n.e.) 

jako władca rządzący twardą ręką, w obawie przed rebeliami, wprowadził zakaz558. Pojawiły 

się nowe terminy, w tym m.in. termin binq ji qiao (兵技巧) oznaczający umiejętność walki 

wojskowej lub umiejętności wojenne559 . Ji qiao (技巧) to także nazwa księgi wojskowej 

wchodzącej w skład Historii dynastii Han (汉书, Hanshu). Część ta zawierała traktaty 

wojenne odnoszące się nie tylko do bingqi qiao, lecz również rozpatrywała strategie i taktyki 

bing quanmou, sytuacje i otoczenie określane jako bing xingshi oraz teorię yinyang jia – 

w sumie ponad 50 dzieł 560. Sama sekcja bingqi qiao składała się z ponad 10 podręczników 

dotyczących posługiwania się bronią i technikami ręcznymi. Krzysztof Gawlikowski 

przypuszcza, że zbiór tych pism w bing ji qiao, mówiący o ‘posługiwania się rękami 

i nogami’, może mówić o technikach walki wręcz oraz posługiwaniu się bronią pokrewne 

właśnie gongfu561.  

Pojęcie bingfa (兵 法), współcześnie tłumaczone jako „sztuka wojny”, odnosi 

się do tytułu sławnego traktatu Sunzi bingfa (孫子兵法), czyli Sztuka wojny Sun Zi. Krzysztof 

Gawlikowski jednak wskazuje na pewne trudności interpretacyjne, a jego szczegółowe 

analizy warto tu przytoczyć. Pojęcie bing (兵) to termin o bardzo szerokim znaczeniu 

dotyczący ‘sfery wojskowej’, pierwotnie oznaczający ‘broń’, ‘oręż’, stąd także ‘żołnierza’, 

                                                 
557 B. Kennedy, E. Guo, op.cit., s. 7. 
558 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 11-12; K. Gawlikowski, Księga Mistrza Suna. Studia o 

klasycznej chińskiej myśli strategicznej oraz przekład traktatu z języka chińskiego z objaśnieniami, Rozdział 

VI - Klasyczna chińska literatura wojskowa i miejsce w niej traktatu Sun Zi, ISP PAN, s. 19, 

https://isppan.waw.pl/strony-www-projektow-naukowych/centrum-badan-azji-i-pacyfiku/ksiega-mistrza-

suna/, dostęp: 21 lipca 2020. 
559 T. Green, Martial Arts of the World An Encyclopedia, …, op.cit., s. 65. 
560 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 13; K. Gawlikowski, Księga Mistrza Suna…, op. cit., s. 

19. 
561 Ibid., s. 2-4. 
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czyli ‘zbrojnego’. Najstarsze, piktograficzne formy tego znaku przedstawiają topór bojowy 

na krótkiej rękojeści trzymany oburącz. Stopniowo znaczenie to zostało rozszerzone poprzez 

dołączenie pochodnych jak: ‘wojska’, ‘armia’, a także ‘wojna’, ‘wojować’, ‘wojowanie’, 

ogólnie – ‘wojskowość’, a nawet ‘sztuka wojny’ – czyli umiejętności dowodzenia 

działaniami wojennymi. Zaś fa (法 ) oznacza ‘reguły’, ‘zasady’, ‘metody’, ‘sposób’, 

ale odnoszono to zazwyczaj do reguł „słusznych” czy „prawidłowych”. Stąd stosowanie tego 

terminu łączyło się z określeniami ‘modelu’, ‘standardów’ czy ‘norm’. Fa funkcjonujący 

jako czasownik, oznaczał ‘być wzorem’ bądź ‘naśladować (jakiś wzorzec)’. Zatem 

fa tłumaczyć najlepiej właśnie jako ‘reguły (wojowania)’, a ich przedstawienie zdaje się 

podstawowym zadaniem traktatu Sunzi bingfa. Opanowanie tych reguł pozwalało skutecznie 

stosować wojnę jako metodę czy sposób osiągania rozmaitych celów politycznych 562 . 

Jak podkreślał Konrad Dynarowicz, przekaz nauczania Sunzi oraz innych chińskich 

strategów obecny jest ciągle w praktykowanych od starożytności sztukach walki563.  

Warto też zwrócić uwagę na termin bingqi (兵技), który odnosił się do specyficznej 

kategorii broni, do której należały: kopia, włócznia, halabarda, włócznia z widłami, miecz 

oraz szabla 564 . Obok bingqi stosowano termin wuqi, oznaczający ‘narzędzie żołnierza’ 

czy ‘broń żołnierza’. Aby scharakteryzować mnogość broni, wyodrębniono 18 kategorii 

obejmujących broń krótką, długą, bardzo krótką, miękką i miotną565. O wojowniku, który 

biegle posługiwał się wszystkimi rodzajami broni, mówiono, że opanował shi ba ban wuyi, 

czyli ‘osiemnaście rodzajów technik walki’566. Termin gongci zhi shu to ‘umiejętność ataku 

z ostrym narzędziem’567 – używano go do opisania praktyk sztuk walk zakazanych w czasach 

panowania mongolskiej dynastii Yuan (1260–1368). Podczas panowania dynastii Qing 

(1644-1911) termin quanbang ( 拳棒, boks i walka na kije) był powszechnie stosowany 

w celu opisania popularnych wśród Chińczyków Han praktyk sztuk walki. Były to ćwiczenia 

grupowe, które nie miały na celu szkolenia wojskowego, w przeciwieństwie 

do mandżurskich praktyk wojskowych obejmujących zapasy oraz łucznictwo konne. 

                                                 
562 Ibidem. 
563 K. Dynarowicz, Co mają wspólnego pchające dłonie taijiquan ze ‘sztuką wojny’ Sun Zi i ideami tradycyjnej 

chińskiej wojskowości?, „Samuraj”, Nr 9, 2003, s. 18-19, http://www.neijia.net/neijia/neijia030.html#sunzi_2, 

dostęp: 15 sierpnia 2020.   
564 Jwing Ming Yang, Ancient Chinese Weapons, YMAA Publication Center, Boston, Massachusetts 1999, s. 2, 

9. 
565 Ibid., s. 2. 
566 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 278-279; Cf., Jwing Ming Yang, Ancient Chinese Weapons, ibid., s. 2; 

Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 48. 
567 T. Green, Martial Arts of the World An Encyclopedia…, op.cit., s. 65, Vide, Lu Zhouxiang, Politics and 

Identity in Chinese Martial Arts, Routledge, New York 2018, s. 48. 
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Quanbang było domeną głównie nieortodoksyjnych grup religijnych i tajnych 

stowarzyszeń568. 

W literaturze przedmiotu spotkać można jeszcze pojęcie quanfa, które jest rzadziej 

stosowane niż gongfu czy wushu, jednak warte uwagi. Quanfa (拳法, w dialekcie kantońskim 

kuen fa) – pojęcie tłumaczone jako ‘sztuka pięści’, ‘metoda pięści’, ‘prawo pięści’ albo 

‘droga pięści’ 569 , bądź po prostu ‘walka wręcz’ jasno określa posiadanie umiejętności 

w zakresie gongfu. Pierwszy znak oznacza ‘pięść, dłoń’, zaś drugi wskazuje na ‘metodę, 

reguły, drogę, sposób’570 . Jak zauważa Janusz Szymankiewicz oraz Jaromir Śniegowski, 

zdarza się również utożsamienie quanfa z gongfu 571 . To nieprecyzyjne zastosowanie 

zamienne terminów, gdyż pod nazwą gongfu kryją się style walki, które zawierają techniki 

walki wręcz i posługiwania się specyficzną dla danego systemu bronią.  

 

 

3.2. Klasyfikacja stylów według kryterium geograficznego - style północne 

beiquan  i południowe nanquan 

 

 

Właściwa kategoryzacja stylów chińskich sztuk walki jest niezwykle trudna. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że poszczególne style mogą być klasyfikowane 

w różnych grupach i podlegają ciągłej ewolucji. W niniejszym rozdziale zostaną 

wyszczególnione style północne i południowe, miękkie oraz twarde, wewnętrzne 

oraz zewnętrzne, taoistyczne, buddyjskie, muzułmańskie, konfucjańskie. Obok 

tego wyodrębnione zostaną dodatkowo style imitacyjne, rodzinne/rodowe. Każdej 

z wymienionej kategorii przyporządkowano style zgodnie z dominującymi cechami 

wskazującymi na ich przynależność.  

 

Podział geograficzny na style północne - beiquan (北拳) i południowe nanquan 

( 南 拳) sprowadza się do wskazania odmiennego ukształtowania terenu, warunków 

stworzonych przez miejską zabudowę, wreszcie różnic fizycznych pomiędzy mieszkańcami 

północy i południa Chin, które w znacznym stopniu wpłyną na techniczne aspekty stylów 

sztuk walki. Rzeka Jangcy wyznaczy umowną granicę, o czym pisał także Lu Zhouxiang, 

                                                 
568 Ibid., s. 65. 
569 J. Miłkowski, Encyklopedia sztuk walki, op.cit., s. 36. 
570 Vide, K. T. Kiong, D. F. Draeger, Q. T.G. Chambers, Shantung Black Tiger. A Shaolin fighting art of North 

China, John Weatherhill, Inc. of New York and Tokyo, New York 1976, s. 13; B. Kennedy, E. Guo, op.cit., s. 

7. 
571 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 9.  



124 

 

wskazując na zróżnicowanie geograficzne jako jeden z możliwych podziałów572. Zgodnie 

z takim założeniem sztuki walki powstałe w prowincjach na południe od tej rzeki 

zakwalifikowano do grupy nanquan, a na północ do beiquan.  

Na północy dominowały tereny zróżnicowane: począwszy od pustyń i wyżyn, 

po łańcuchy górskie. Klimat był bardziej suchy, korzystniejszy do upraw pszenicy i prosa. 

Południowo-wschodnie oraz centralne obszary obfitowały w tereny żyzne o ciepłym 

klimacie, liczne jeziora i rzeki, pozwalając na uprawę tarasów ryżowych573. Zaś północne 

charakteryzowały się otwartymi przestrzeniami, które były w mniejszym stopniu 

zamieszkałe. Zróżnicowane uwarunkowania geograficzne w Chinach wpływały na miejską 

zabudowę, fizyczne cechy mieszkańców, zróżnicowaniu ulegały także tradycje etniczne 

w poszczególnych regionach.  

Zakłada się, że mieszkańcy północnych regionów wykazywali się większymi 

umiejętnościami w walce na koniu niż mieszkańcy z południa ze względu 

na to, że przemierzali większe odległości konno. Zaś ludzie z południa, przyzwyczajeni 

do życia w większych skupiskach miejskich, preferowali walki w „bliskim kontakcie” 

oraz „w parterze”, ponieważ zabudowa miejska ograniczała przestrzeń pola walki. 

Z powodu łagodniejszego klimatu i dużej liczby zbiorników wodnych ci ostatni byli na ogół 

sprawnymi pływakami i lepiej walczyli w wodzie 574 . Przychylnijeszy klimat pozwalał 

na dostosowanie terenu do upraw, głównie ryżu. Tereny, podmokłe, o niestabilnym podłożu 

wymagały wykształcenia technik pozwalających utrzymać równowagę podczas walki575 . 

Dlatego też style południowe koncentrowały się na technikach prostych, mniej finezyjnych 

i skomplikowanych. Miały być przede wszystkim skuteczne. Na elementy akrobatyczne 

decydowali się wojownicy sprawni fizycznie, stąd znacznie częściej można było 

je zaobserwować w stylach północnych niż południowych. Jednak nieudane akrobacje 

zmniejszały skuteczność w pojedynkach, często skutkując poważnymi obrażeniami. 

Prawdopodobnie Chińczycy z północy na ogół byli wyżsi i silniejsi niż ludzie z południa, 

dlatego posługiwali się dłuższą i cięższą bronią. Wśród Chińczyków z południa, niższych 

i generalnie słabszych fizycznie, przyjęła się krótsza i lżejsza broń576 . Warto nadmienić, 

że zabudowa miejska również ograniczała korzystanie z broni długiej, przez co stawała 

                                                 
572 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, ibid., s. 43; Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, 

op.cit.s. 68. 
573 J.K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, tłum. T. Lechowska, Z. Słupski, Wydawnictwo MARABUT, 

Warszawa, Gdańsk, 2004, s. 12-13. 
574 Jwing-Ming Yang, Ancient Chinese Weapons, op.cit., s. 4. 
575 K. Łoziński, J. Świątkowski, P. Osuch, op.cit., s. 13. 
576 Jwing-Ming Yang, Ancient Chinese Weapons, op.cit., s. 4.  
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się mniej skuteczna w porównaniu do krótkiej. Style północne cechowało bogactwo technik 

nożnych (ze względu na wysoki wzrost ćwiczących), obszerne ruchy i duża ruchliwość 

(ze względu na duże otwarte przestrzenie do walki na północy kraju). W stylach 

południowych, przeciwnie niż północnych, nacisk kładziono na techniki ręczne (ze względu 

na niski wzrost ćwiczących), stabilne i mocno zakorzenione w podłożu pozycje, 

bez zbędnego przemieszczania się (determinowane przez wąskie i zatłoczone uliczki miast 

na południu i warunki pól ryżowych)577  a także koncentrację na ochronie środka ciała578 . 

Za takim podziałem uwzgledniającym warunki fizyczne (a poniekąd wiążące się z podziałem 

geograficznym) może przemawiać także sposób zróżnicowania rodzajów broni, 

zaproponowany przez dra Yang Jwing-Ming. Według tego autora, wojownicy wyższego 

wzrostu mogli w pełni wykorzystywać zalety broni długiej i ciężkiej, takiej jak duża szabla 

czy halabarda, ważących nawet ponad 20 kg. Z powodu  rozmiaru i ciężaru trudniej było 

ją zablokować, ale wymagała dużej przestrzeni do jej zastosowania 579 . Należy jeszcze 

pamiętać o trudnościach w transportowaniu takiej broni. Wojownicy wyposażeni 

w nią musieli poruszać się konno. W przypadkach osób wysokich, ale nie dysponujących 

odpowiednią siłą, właściwa była włócznia, dzięki której dalej można korzystać z długiego 

dystansu, zyskiwać na szybkości, tracąc jednak atut siły. Dla osób niskich, ale silnych 

fizycznie najlepszym rozwiązaniem były następujące rodzaje broni: ciężka szabla czyli 

‘wielka szabla z pierścieniami’, ‘szabla o sześciu pierścieniach’, młoty, a także topory, 

pomimo że znacznie skracały dystans walki. Niski i słabszy fizycznie wojownik korzystał 

z kolei z broni krótkiej i lekkiej m.in. miecza, szabli, podwójnych mieczy i szabli, sztyletów, 

wachlarzy. Z tego typu broni często korzystały Chinki trenujące sztuki walki580.  

Zdaniem Yang Jwing-Minga w skutek różnic geograficznych zaznaczyły 

się znaczące rozbieżności w rozwoju miejscowych kultur, a tym samym również w stylu 

życia mieszkańców poszczególnych regionów 581 . Południowe obszary były bardziej 

zurbanizowane, a styl życia bardziej kosmopolityczny w porównaniu z północnymi. 

Pod wpływem migracji ludności, zwłaszcza do miast handlowych, różnorodność stylowa 

determinowała rodzaje broni. Zabudowa miejska nie pozwalała także na korzystanie z broni 

długiej w pełnym jej zakresie, jednak świetnie nadawała się do walki w pustych 

przestrzeniach czy w walce na koniu. Trudno było przemieszczać się z ciężką długa bronią 

                                                 
577 E. Baka, op.cit., s. 85. 
578 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 44. 
579 Jwing-Ming Yang, Ancient Chinese Weapons, op.cit., s. 5. 
580 Ibid., s. 7-8. 
581 Ibid., s. 4. 



126 

 

pieszo, stąd wojownik pieszy był najczęściej uzbrojony w broń, którą stosunkowo łatwo 

można było transportować. Jak podkreślał Stanisław Tokarski, warunki i styl życia, 

środowisko naturalne czy poziom rozwoju miasta w istotny sposób mogły wpływać 

na rozwój różnych postaw, kroków, techniki uderzeń, preferencji walki rękami lub nogami, 

a nawet na postawy psychiczne czy strategie, jednym słowem wszystko, co składa 

się na określony styl582 . Tabela 1. obrazuje główne różnice pomiędzy stylami beiquan i 

nanquan.  

 

Tabela 1. Ogólna charakterystyka stylów beiquan i nanquan 

 
 Style północne beiquan  Style południowe nanquan  

Charakterystyka 

technik 

• techniki finezyjne, szybkie, 

zwiewne, bardziej 

skomplikowane, z większą ilością 

elementów akrobatycznych; 

• techniki proste, mniej finezyjne, silne, 

nastawione na skuteczność; 

Dominujące 

techniki  

• bogactwo technik nożnych (ze 

względu na wyższy wzrost 

ćwiczących), szerokie, obszerne 

ruchy i szybkie poruszanie się po 

dużej przestrzeni; 

• nacisk na techniki ręczne (niski wzrost 

ćwiczących), techniki nożne 

uproszczone, stabilne i mocno 

zakorzenione w podłożu pozycje, bez 

zbędnego przemieszczania się ze 

względu na brak miejsca, koncentracja 

na ochronie środka ciała; 

Preferowany 

dystans 

• walka w długim i średnim 

dystansie; 

• walka w bliskim kontakcie i w parterze; 

Warunki fizyczne 

wojowników 

• wojownicy wyżsi i silniejsi;  • wojownicy niżsi i ogólnie słabsi 

fizycznie; 

Rodzaj broni • stosowano broń dłuższą i cięższą.  • stosowano broń krótszą i lżejszą. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Szymankiewicz, Kung Fu, Wydawnictwo WIATR s.c., Warszawa 

2006, Yang, Jwing-Ming, Ancient Chinese Weapons, YMAA Publication Center, Boston, Massachusetts 1999; 

E. Baka, Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki, Zakład Wydawniczy 

NOMOS, Kraków 2008; J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu: chińska sztuka walki, Szczecin, 

Wydawnictwo Glob, 1987; K. Łoziński, J. Świątkowski, P. Osuch, Hung Gar Kung Fu. Potęga Południowej 

Pięści, Tekst & T.M.W. Piatikow, Warszawa 1995. 

 

Można by się zastanowić nad tym, dlaczego nie uwzględnia się podziału stylów 

na wschodnie i zachodnie, skoro zachodziły także różnice między warunkami bytowania 

mieszkańców w tych obszarach wskazane między innymi przez Yang Jwing-Minga. 

                                                 
582 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …, op.cit., s. 151. 
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W zachodnich terenach Chin, o górzystym ukształtowaniu terenu, zazwyczaj używano broni 

typowej do polowań i walki z dziką zwierzyną. Wiele z tych gatunków było jadowite, 

co na pewno wpłynęło na to, że mieszkańcy regionów zachodnich posiadali także wiedzę 

z zakresu wytwarzania trucizn. Owe trucizny stosowano zaś przy zatruwaniu broni. Należy 

pamiętać, że Wschód Chin  to głównie obszary równinne wykorzystywane do celów 

rolniczych, dlatego też częściej używanymi przyrządami do walki stawały się zwykłe 

narzędzia codziennego użytku, tj. grabie, młoty, tłuczki583. Analiza cech charakterystycznych 

różnych stylów, a także analiza pochodzenia może wskazywać, że ten podział może 

funkcjonować jedynie umownie, gdyż niektóre przypadki nie spełniają wyżej wymienionych 

kryteriów. Przyczyny można by doszukiwać się chociażby w mieszaniu się stylów 

związanych z wędrówką mistrzów. Jednak analizy pod tym kątem nie były publikowane. 

Nie można też całkowicie pomijać tej klasyfikacji. Podział na style północne i południowe 

został zaadoptowany do regulaminów zawodów sportowych zarówno w wushu tradycyjnym, 

jak i sportowym. Tabela 2. zawiera zestawienie wybranych stylów z grupy beiquan uznanych 

w literaturze przedmiotu za reprezentatywne style północne. 

 

Tabela 2. Klasyfikacja stylów północnych w ujęciu geograficznym 

 
Nazwa stylu Miejsce                 

i czas 

powstania 

Techniki Ruchy Stosowana broń i cechy  

charakterystyczne 

Baguazhang (八

卦掌), 

Założyciel: Dong 

Haichuan (1813-

1882) 

Hebei;  

XIX w.  

• techniki tzw. 

„pojedynczej                 

i podwójnej 

zmiany rąk”; 

• charakterystyczny 

sposób poruszania 

się po kole, 

którego obwód 

odpowiada 8 

znakom bagua; 

• formy tego stylu 

modyfikowalne, 

poszczególne 

kombinacje łączone 

w dowolny sposób 

w zależności od 

poziomu 

zaawansowania; 

• trening władania 

bronią: kij gun, 

miecz jian, szabla 

dao i włócznia 

qiang; 

Chaquan (查拳) Shandong;  

początki              

• przewaga technik 

ręcznych nad 

• płynne, szybkie             

i zwinne 

• władanie bronią: 

włócznia, miecz, 

                                                 
583 Jwing-Ming Yang, Ancient Chinese Weapons, op.cit., s. 5. 
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w czasach 

dynastii 

Tang (589-

906);  

podział             

na trzy 

odmiany              

w  okresie 

dynastii 

Qing (1644-

1911) 

kopnięciami; 

• tylko kilka 

podstawowych 

kopnięć; 

poruszanie się               

w wysokich 

pozycjach; 

szabla, kij, haki; 

Chuojiaoquan (

戳腳拳, Pięść 

grzebiącej stopy) 

Hebei;  

dynastia 

Song (960-

1279) 

• dominacja 

technik nożnych, 

wysokie, silne 

kopnięcia; 

• szybkie poruszanie 

się wraz z 

charakterystyczny

mi kopnięciami;  

• sławna forma „9 

zaczepnych, 

kolistych kroków 

łapami kaczki                    

i smoka”; 

Fanziquan (翻子

拳, Pięść 

ciągłego ataku), 

znany jest też pod 

nazwą Bashanfan 

(8 

błyskawicznych 

pięści) 

Hebei; 

dynastia 

Ming (1364-

1644) 

• przewaga 

prostych i bardzo 

szybkich technik 

ręcznych; 

• ruchy 

dynamiczne                  

i zwiewne;  

• kombinacje 

ręczne złożone         

z dużej liczby 

uderzeń w serii; 

• poruszanie się 

zarówno po liniach 

prostych, jak i po 

łukach; 

• szybkie zmiany 

kierunków; 

• liczne skoki                  

i podskoki; 

• poruszanie 

rytmiczne 

połączone                       

z zmianami akcji  

ruchów 

gwałtownych                 

i  wolnych 

• styl podzielony na 

liczne podsystemy; 

Houquan (猴拳, 

styl małpy) 

Fujian; 

dynastia 

Qing (1644-

1911) 

• uderzenia prostą  

i odwróconą 

pięścią; 

• ruchy są szybkie 

i dynamiczne;  

 

• poruszanie się na 

czworakach, wiele 

technik 

związanych                 

z walką na ziemi; 

• częste poruszanie 

się na czubkach 

palców; 

• ruchy imitujące 

małpę; główna broń 

to kij o nazwie hou 

gun (猴棍); 

• wiele elementów 

akrobatycznych; 

Tanglangquan ( Shandong;  • charakteryczna • praca nóg to • często 
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螳螂拳, styl 

modliszki) 

dynastia 

Ming (XVII 

w.) 

szybkość            i 

brutalność; 

• bogactwo technik 

nieprzerwanie 

następujących po 

sobie, uderzeń, 

przechwytów, 

dźwigni, podcięć 

i rzutów oraz 

ataków na punkty 

witalne; 

szybkie i ciągle 

zmieniające się 

kroki 

umożliwiające 

druzgoczący atak 

oraz szybką                

i nieuchwytną 

obronę; 

• wszelkie uderzenia 

i rzuty 

wykonywane             

w błyskawicznych 

seriach z mocnych 

i dynamicznych 

pozycji; 

klasyfikowany jako 

styl walki 

naśladowczej; 

• system mający                  

w nazwie modliszkę 

ze względu na swoją 

myśl przewodnią -

walecznego ducha 

modliszki i jej 

agresję, 

naśladownictwo jej 

ruchów wtórne; 

Tongbeiquan (通

背拳) 

Henan lub 

Zhejiang; 

Dynastia 

Ming / II 

połowa 

XVIII w. 

• stara odmiana 

charakteryzująca 

się prostotą i siłą; 

• nowa odmiana 

wyróżniająca się 

subtelnością            

i giętkością; 

• zmiana widoczna 

także                     

w poruszaniu się, 

przejście z ruchów 

silnych                          

i dynamicznych do 

bardziej miękkich             

i subtelnych; 

• techniki imitujące 

ruchy zwierząt: 

małpy, orła, żurawia 

i kota; 

Yingzhaoquan (鹰

爪拳, Pięść 

szponów orła) 

Hebei; 

dynastia 

Song (960-

1279) 

• specyficzne 

techniki 

chwytów, 

atakujące punkty 

witalne oraz 

dźwignie; 

• techniki proste, 

ale bardzo silne. 

• sekwencje 

składające się               

z ciągłych ataków 

dzielone przez 

przerwy -

„wyczekiwanie 

orła na sposobność 

porwania królika”. 

• styl czerpiący                      

z koncepcji 

systemowej 

Fanziquan oraz 

kopnięć typowych 

dla changquan 

(długa pięść). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lu Zhouxiang, Politics and Identity in Chinese Martial Arts, 

Routledge, New York 2018; J. Szymankiewicz, Kung Fu, Wydawnictwo WIATR s.c., Warszawa 2006; E. Baka, 

Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki, Zakład Wydawniczy NOMOS, 

Kraków 2008; J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu: chińska sztuka walki, Wydawnictwo Glob, 

Szczecin 1987. 

 

Styl Chaquan (查拳) charakteryzuje sposób poruszania typowy dla stylów beiquan. 

Stosuje się tam jednak głównie techniki ręczne, przy niewielkiej liczbie kopnięć. Podobna 

sytuacja występuje w stylu Fanziquan (翻子拳). W tym przypadku techniki ręczne 

wykonywane są w kombinacji i składają się z dużej ilości uderzeń w serii wykonywanych 
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z niezwykłą szybkością 584 . Styl Tanglangquan (螳螂拳), czyli styl modliszki, pojawia 

się w odmianie nie tylko północnej, ale również w południowej. Co ciekawe, północna 

odmiana nie uwzględnia kopnięć oprócz technik wykonywanych kolanem 585 . 

Zaś Yingzhaoquan (鹰爪拳), dzięki specyficznym technikom chwytów, które atakują punkty 

witalne, są wykonywane bardzo mocno 586 . Może to sugerować podobieństwo do grupy 

stylów nanquan.  

Lu Zhouxiang zwracał uwagę, że na przestrzeni wieków style południowe nanquan 

mocno ewoluowały. Po raz pierwszy zostały wspomniane w Jiangnan jinglue (江南经略, 

Tactics and Strategy of Defence in the Jiangnan Region) autorstwa Zheng Ruocenga587 

w okresie panowania dynastii Ming (1368-1644). Lu Zhouxiang podkreślał, że na style 

określane mianem nanquan duży wpływ wywarł klasztor Shaolin588  oraz techniki walki 

upowszechnione przez generała Qi Jiguanga (1528-1588). Były to głównie techniki ręczne 

wymagające zachowania balansu między sztywnością i elastycznością, z szybko 

zmieniającymi się ustawieniami ramion i dłoni 589 . W okresie panowania dynastii Qing 

(1644-1911) nanquan ewoluował w różne systemy i style, do których należą późniejsze style 

m.in.: Caijiaquan (蔡家拳), Hongquan (洪拳), Liujia (刘家), Lijia (李家), Mojia (莫家), 

Yongchunquan (詠春拳)590. Poniżej w tabeli 3. zestawiono wybrane style reprezentatywne 

dla grupy nanquan. 

 

Tabela 3. Klasyfikacja stylów południowych w ujęciu geograficznym  

 
Nazwa stylu Miejsce i 

czas 

powstania 

Techniki   Ruchy Stosowana broń i 

cechy  

charakterystyczne 

Caijiaquan (蔡

家拳) – kant. 

Choy Gar 

Prowincja 

Fujian lub 

Guangdong; 

XVIII w. 

• dominacja szybkich 

technik nożnych;  

• w technikach 

ręcznych stosowane 

różne ustawienia 

pięści; 

• szybkie i zwinne; 

ruchy 

dostosowane do 

walki w 

zatłoczonych 

miejscach; 

• brak danych; 

                                                 
584 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 54. 
585 Vide, S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji op.cit., s. 162. 
586 Vide, J. Szymankiewicz, Kung Fu, Wydawnictwo Wiatr, Warszawa 2006, s. 46-47.  
587 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 68., Vide, Lu Zhouxiang, A History of Shaolin: Buddhism, 

Kung Fu and Identity, Routledge Studies in Cultural History, New York, 2019; D.A. Ross, op.cit., s. 28.  
588 Wang Guangxi, Chinese Kung Fu, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, s. 22. 
589 Ibidem. 
590 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 68. 
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• niskie pozycje;  

• styl bazujący na 

krótkich                        

i dynamicznych 

technikach 

mających 

ograniczać 

możliwości ataku 

przeciwnika do 

minimum;  

Hongjia (洪家

), Hongquan 

( 洪拳) – kant. 

Hung Ga 

Prowincja 

Fujian; 

XVIII w. 

• przewaga technik 

ręcznych nad 

nożnymi;  

• przywiązanie wagi 

do siły fizycznej i 

odporności na ciosy; 

• początkowo 

system cechujący 

się  wysoką 

postawą ciała oraz 

prostymi atakami 

w krótkim 

dystansie; 

• z czasem 

wchłonięcie się 

techniki tygrysa             

i żurawia, później 

wzbogacenie się 

stylu o techniki 

imitujące ruchy 

zwierząt: smoka, 

lamparta, węża;  

• obniżono środek 

ciężkości, zaś 

techniki 

nastawiono na 

siłowe 

wykonanie; 

• techniki walki              

z nożami 

motylkowymi 

oraz kijem; 

Liujia (刘家) – 

kant. Lau Gar 

Prowincja 

Guangdong; 

XIX w. 

• przewaga technik 

ręcznych;  

• wysokie pozycje, 

styl preferuje 

walkę w zwarciu; 

• techniki 

władania 

długim kijem; 

Lijia (李家)- 

kant. Li Gar 

Prowincja 

Guangdong;  

XVII w. 

• techniki ręczne  w 

krótkim dystansie; 

• dążenie do 

skrócenia 

dystansu w walce; 

• brak danych; 

Mojia (莫家) – Prowincja 

Guangdong; 

• techniki nożne, 

głównie niskie 

• mimo technik 

nożnych 

• techniki 

władania różną 
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kant. Mok Gar XIX w. kopnięcia; preferowana 

walka w krótkim 

dystansie; 

bronią, brak 

danych;  

Zhoujia (周家)  

- kant. Chow 

Gar -  

Prowincja 

Guangdong; 

XX w. 

• połączenie techniki 

szybkiej pracy nóg 

oraz siłowych 

uderzeń ręcznych; 

• niskie pozycje 

mocno 

zakorzenione            

w podłożu; 

• w walce dążenie 

do skrócenia 

dystansu i zadania 

celnych uderzeń 

w witalne punkty 

ciała; 

• wiele technik 

opartych jest na 

ruchach dzikich 

zwierząt, takich 

jak: tygrys, 

lampart, 

modliszka                 

czy małpa; 

Cailifoquan (蔡

李佛拳)– kant. 

Choy Lee Fut 

Prowincja 

Guangdong; 

XIX w. 

• techniki walki 

zarówno             w 

zwarciu,  jak i w 

długim dystansie; 

• kopnięcia na 

wszystkie 

wysokości; 

• techniki ręczne z 

charakterystycznymi 

obszernymi ruchami 

zamachowymi, 

zarówno silne, jak                   

i szybkie; 

• połączenie 

stabilnych                     

i mocno 

zakorzenionych 

pozycji z szybkim 

poruszaniem; 

• liczne skoki            

oraz techniki 

równoważne (na 

jednej nodze); 

• „północne nogi, 

południowe 

ręce”; 

• ponad 200 form 

ręcznych oraz z 

bronią; 

• szeroki arsenał 

broni: szabla, 

miecz, kij, 

włócznia, 

halabarda, 

flaga, noże 

motylkowe, 

haki tygrysie, 

wachlarz, 

ławeczka i 

wiele innych; 

• formy                           

z partnerem            

oraz wieloma 

partnerami; 

• formy na  

manekinach 

(około 18 

manekinów 

uczących walki 

wręcz oraz 
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władania 

bronią);  

Hequan (styl 

białego 

żurawia) 

Prowincja 

Fujian; 

koniec XVII 

w. 

• dużo technik 

ręcznych przy 

stosunkowo małej 

ilości technik 

nożnych; 

• zasada „ręce służą 

do ataku, a nogi do 

obrony”; 

• techniki w krótkim 

dystansie; 

• wysoka, naturalna 

postawa ciała; 

• nauka władania 

bronią dopiero 

na końcu 

szkolenia; 

Yongchunquan 

(詠春拳, Ving 

Tsun – nazwa 

stosowana 

przez Ip Man’a, 

Wing Chun – 

nazwa 

stosowana 

przez Bruce’a 

Lee) 

Prowincja 

Hebei lub 

Hunan, 

Fujian; 

XVIII w. 

• dominacja techniki                    

w krótkim 

dystansie; 

• niskie kopnięcia nie 

przekraczające linię 

pasa; 

• techniki ręczne 

pierwszą linią ataku 

opartego na teorii 

linii środkowej 

ciała; 

• obrona i atak 

następujące 

równocześnie i z 

przemieszczeniem 

ciała, ciężar ciała 

rozłożony na 

nogach w 

proporcjach 

40%/60%; 

• broń: noże 

motyla, długi 

kij, techniki chi 

sao „złączonych 

rąk”;  

• trening na 

manekinie; 

Gouquan (狗拳

, styl psa), 

nazywany 

także 

dishuquan (地

术拳) 

Prowincja 

Fujian, 

dynastia 

Ming (1368-

1644) 

• charakterystyczne 

techniki kopnięć w 

parterze.  

• liczne przewroty  

i uniki, ataki                

w kolana, krocze, 

podcięcia, 

zahaczenia, 

przewroty. 

• broń: kij                    

i szabla; 

• formy z bronią 

zawierające 

także liczne 

techniki 

wykonywane w 

parterze. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lu Zhouxiang, Politics and Identity in Chinese Martial Arts, 

Routledge, New York 2018; J. Szymankiewicz, Kung Fu, Wydawnictwo WIATR s.c., Warszawa 2006; 

J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu: chińska sztuka walki, Wydawnictwo Glob, Szczecin 1987; 

K. Łoziński, J. Świątkowski, P. Osuch, Hung Gar Kung Fu. Potęga Południowej Pięści, Tekst & T.M.W. 

Piatikow, Warszawa 1995. 

 

Calilifoquan (李 佛 拳) stanowi tu najciekawszy przykład stylu, który może 

być uznany zarówno za styl nanquan, jak i beiquan. Z punktu widzenia pochodzenia 

geograficznego ewidentnie reprezentuje grupę nanquan. Charakterystyczne techniki, 
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tj. “północne nogi, południowe ręce” 591 , sugerują jednak alternatywny kierunek. 

Style Hequan (鹤拳), czyli styl imitujący ruchy żurawia, z punktu widzenia technicznego 

poprzez pracę ciała i sposób poruszania się592 , również wykazuje cechy stylów z grupy 

beiquan, aczkolwiek nie w takim stopniu jak w przypadku stylu Cailifoquan. Podsumowując 

oba powyższe zestawienia, można zauważyć, że istnieją style powstałe na północy, które 

praktycznie nie zawierają technik nożnych (np. jedna z odmian stylu modliszki: wyłącznie 

kopnięcie kolanem) oraz style południowe o bardzo bogatym arsenale kopnięć 

(Cailifoquan)593. Tak samo styl małpy Houquan (猴拳) kwalifikowany jest do północnych 

odmian, mimo że najprawdopodobniej powstał na południu w prowincji Fujian. Trudno 

też uznać prowincję Zhejiang, podawną przez niektóre źródła 594 , za prowincje leżącą 

na północy kraju, gdzie jednak rozwijał się styl Tongbeiquan (通 背 拳) zaliczany 

do kategorii beiquan. Pomimo tego, podział na style północne i południowe mocno 

zakorzenił się w literaturze przedmiotu, czego dowodem są choćby prace takich 

autorów jak Piotr Osuch, Krzysztof Łoziński, Jacek Świątkowski 595  czy Janusz 

Szymankiewicz. Ten ostatni przedstawił różne rodzaje stylów i szkół sztuk walki, 

opierając się na klasycznym podziale na style beiquan i nanquan, pogłębiając ten podział 

o poszczególne regiony lub prowincje 596 . Janusz Szymankiewicz wraz z Jaromirem 

Śniegowskim również dokonują takiego podziału. Określali go nie tylko jako najstarszy, 

ale i najczęściej stosowany. Zaznaczyli jednak, że podział ten stracił na znaczeniu 

po podboju mandżurskim597. Zwracali uwagę na istnienie kombinacji stylów południowych 

i północnych, które powstały dzięki wędrówkom mistrzów po upadku dynastii Ming, 

a mariaże i przymierza były przyczyną mieszania się stylów 598 . W podobnym tonie 

Stanisław Tokarski argumentował, że podział był wynikiem uwarunkowań 

historycznych, jednak aktualnie nie ma większego znaczenia w dokonywaniu 

typologii poszczególnych stylów599. Jednak należy zwrócić uwagę, że kryterium to stosuje 

                                                 
591 Vide, J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 64; Vide, Chen Yong Fa, Wing Sing 

Tong Special Edition, To commemorate the 200th anniversary of the founder of Choy Lee Fut, Chan Heung, 

1806-2006, Sydney, 2000, s. 22. 
592 Vide, J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op. cit., s. 57-58. 
593 E. Baka, op.cit., s. 85. 
594 Vide, J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 56, Cf., S. Canzonieri, The Hidden History of the Chinese 

Internal Martial Arts. Exploring the Mysterious Connections Between Long Fist Boxing and the Origins and 

Roots of Bagua Zhang, Taiji Quan, Xingyi Quan and more, BGT ENT, New York, 2013, s. 200.  
595 K. Łoziński, J. Świątkowski, P. Osuch, op.cit., s. 13-14.  
596 Vide, J. Szymankiewicz, Kung Fu, Wydawnictwo Wiatr, Warszawa 2006.  
597 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 43. 
598 Ibid., s. 44. 
599 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …, op.cit., s. 161.  
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się przy klasyfikacji konkurencji form taolu w XX wieku, gdy trwały prace nad guoshu 

oraz koncepcją nowej dyscypliny sportu zwanej ogólnie wushu.  

 

 

3.3. Podział stylów według denominacji religijnej 

 

Sprzyjający klimat wzajemnej tolerancji religijnej okresu panowania dynastii Ming 

(1368-1644) pozwalał adeptom praktykować różnego typu ćwiczenia gimnastyczne 

i oddechowe, które posiadały zabarwienie taoistyczne, jak i studiować style, które 

wykształciły się na gruncie buddyjskim. Zainteresowanie tego typu praktykami zmieniło 

wymiar sztuk walki – z typowo utylitarnego, wykorzystywanego w celach bojowych, 

na zdrowotny z elementami samodoskonalenia. Meir Shahar podkreślał, że style walki 

późnego okresu Ming zepchnęły na dalszy plan aspekt militarny. Przetwarzając sztuki walki 

w świadomy system myślowy, mistrzowie posiłkowali się różnymi źródłami: taoistycznymi 

podręcznikami gimnastyki, traktatami medycznymi z zakresu akupunktury, 

kosmologicznymi interpretacjami Yijing (Księgi Przemian, 易经) oraz świętymi tekstami 

buddyzmu 600 . Świątynie stały się miejscem zetknięcia z nauką szkół filozoficznych, 

a ze względu na ich otwarty charakter, płynny przepływ wiedzy i umiejętności doprowadził 

do powstania różnorodnych odmian i stylów walki601. Miejsca te użyczały mistrzom sztuk 

walki przestrzeni publicznej niezbędnej do oddawania się owemu zajęciu. Wędrowni 

mistrzowie zamieszkiwali w lokalnych sanktuariach, w których ludność cywilna poznawała 

tajniki technik walki 602 . Do rozwinięcia sztuk walki w świadomy system myślowy 

w znacznej mierze przyczyniło się praktykowanie ich przez przedstawicieli elit, które 

w okresie panowania dynastii Qing (1644-1911) z fascynacją zaczęły odkrywać style ludowe 

i przedstawiać je w piśmiennictwie. W ten sposób przyczyniały się do dokumentowania 

niektórych stylów tego okresu, które w przeciwnym razie zniknęłyby z pamięci osób 

niepiśmiennych. Również wojskowi wykazywali zainteresowanie wybranymi technikami, 

które zamierzali wprowadzić do szkolenia żołnierzy. Sztuki walki zyskały duchowy wymiar 

w wyniku sztafażu religijnych praktyk do systemów bojowych. Zaczęto wypracowywać 

nowe odmiany technik walki poprzez zespolenie ich z gimnastyką i technikami 

oddechowymi (pierwotnie mających przeznaczenie zdrowotne i religijne). Zaowocowało 

                                                 
600 M. Shahar, The Shaolin Monastery: History, Religion and the Chinese Martial Arts, University of Hawaii 

Press, Honolulu, 2008, s. 200-201. 
601 Lu Zhouxiang, Politics and Identity …, op.cit., s. 61-63. 
602 M. Shahar, op.cit., s. 201. 
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to syntezą sztuk walki, uwzględniającej leczenie i religijne samodoskonalenie 603 . 

Skuteczność w walce przypisywano więc nie tylko  wytrenowaniu fizycznemu, ale głównie 

koncentracji, polegającej na zespoleniu umysłu z ciałem604 . Dzięki wpływom religijno-

filozoficznym zaczęły się kształtować szkoły sztuk walki, które obecnie dzieli się zgodnie 

z denominacją religijną. Wśród nich wyróżnia się style taoistyczne daojiao (道 教), 

buddyjskie fojiao (佛教) oraz muzułmańskie huijiao (回教)605 . Takie kryterium podziału 

nie jest ostateczne, ze względu na to, że istnieją muzułmańskie odmiany zarówno 

buddyjskich, jak i taoistycznych stylów. Dlatego też muzułmańskie sztuki walki zostaną 

przedstawione w oddzielnym podrozdziale, podobnie jak style uwzględniające wpływy 

konfucjańskie. Analizując style taoistyczne oraz buddyjskie, można dostrzec korelację 

ze stylami wewnętrznymi neijiaquan (内家拳) oraz zewnętrznymi waijiaquan (外家拳). 

Style wewnętrzne często nawiązują do zasad taoizmu, a więc rodzimej ‘wewnętrznej’ 

filozofii, podczas gdy buddyzm traktowany jest jako obca religia, która dała podstawy 

stylom zewnętrznym. Nie ulega wątpliwości, że style wewnętrzne i zewnętrzne wydatnie 

czerpią z wyżej wymienionych systemów filozoficzno-religijnych606 . Stanisław Tokarski 

wskazuje na fakt, że niejednokrotnie dokonywano uproszczenia, przeciwstawiając sobie 

buddyzm i taoizm, najczęściej łącząc ten pierwszy z ‘twardą’ szkołą, a drugi z ‘miękką’, 

pomimo licznych podobieństw607 . Zauważalna jest więc następna, silna korelacja między 

stylami wewnętrznymi a stylami miękkimi, w których główny wpływ na charakterystykę 

stylu miała filozofia taoizmu. Podobny związek można dostrzec między stylami 

zewnętrznymi nawiązującymi do stylów twardych, opartych na filozofii buddyjskiej, ale 

także na konfucjanizmie. To jednak niezmiennie prowadzi do kolejnych problemów 

z uszeregowaniem stylów, które wykazują jednocześnie cechy stylów miękkich i twardych. 

Mimo iż podziały te są powszechnie używane w publikacjach naukowych 

i popularnonaukowych, nie zawsze są użyteczne, gdyż nie posiadają charakteru 

wykluczającego, pozwalającego na precyzyjne zaszeregowanie stylów. Tabela 4. 

przedstawia podział na style taoistyczne daojiao, buddyjskie fojiao oraz muzułmańskie 

huijiao z uwzględnieniem ich związków ze stylami wewnętrznymi neijiaquan 

i zewnętrznymi waijiaquan, a także stylami ‘miękkimi’ i ‘twardymi’.  

 

                                                 
603 Ibid., s. 200. 
604 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …, op.cit., s. 157. 
605 E. Baka, op.cit., s. 84. 
606 Ibid., s. 85.  
607 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …, op.cit., s. 162. 
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Tabela 4. Podział sztuk walki uwzględniający wpływy religijne 

 
 

 

 

Wpływy 

taoistyczne 

Style taoistyczne 

daojiao 

• Style pochodzące z klasztorów Wudang oraz Emei. 

Style wewnętrzne 

neijiaquan 

• Taoizm jako rodzima filozofia. 

• Bazowanie na ‘technikach wewnętrznych’ neigong 

opierających się na ćwiczeniach oddechu, medytacji                                

i kontrolowania energii. 

Style miękkie • Brak utwardzających pięści ćwiczeń na przyrządach lub 

brak w treningu ćwiczeń siłowych. 

• Nastawienie na zręczność, zwinność uników i 

spontaniczność w działaniu. 

 

 

 

 

Wpływy 

buddyjskie 

Style buddyjskie 

fojiao 

• Style pochodzące z klasztoru Shaolin. 

Style zewnętrzne 

waijiaquan 

• Buddyzm jako religia/filozofia pochodząca spoza Chin.      

• Charakterystyczne siłowe, intensywne metody treningowe                   

i ofensywne techniki walki. 

• W treningu dużo czasu poświęcane na ćwiczenia rozwijające 

mięśnie i ścięgna (gimnastyczne). 

• Formy z użyciem ciężkiej broni różnego rodzaju 

i drewnianych manekinów, różne metody hartowania pięści 

i stóp, a także trening z partnerem. 

• Techniki skupiające uwagę głównie na uderzeniach rękoma 

oraz kopnięciach. 

Style twarde • Style kładące nacisk na siłę fizyczną i umiejętność 

skutecznego ataku oraz odporność na ból. 

Wpływy islamu Style muzułmańskie 

huijiao 

• Odmiany stylów zarówno buddyjskich jak i taoistycznych.  

•  Połączenie cech właściwych dla stylów miękkich i 

twardych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lu Zhouxiang, Politics and Identity in Chinese Martial Arts, 

Routledge, New York 2018; S. Canzonieri, The Hidden History of the Chinese Internal Martial Arts. Exploring 

the Mysterious Connections Between Long Fist Boxing and the Origins and Roots of Bagua Zhang, Taiji Quan, 

Xingyi Quan and more, BGT ENT, New York, 2013; J. Szymankiewicz, Kung Fu, Wydawnictwo WIATR s.c., 

Warszawa 2006; J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu: chińska sztuka walki, Wydawnictwo Glob, 

Szczecin 1987; E. Baka, Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki, Zakład 

Wydawniczy NOMOS, Kraków 2008. 

 

 

Jak już wcześniej zostało zasygnalizowane, przełomowymi okresami w rozwoju 

sztuk walki w Chinach, szczególnie w odniesieniu do wojskowych, jak i pozawojskowych 

technik walki, ich konstrukcji systemowej i metodyki nauczania, były czasy panowania 
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dynastii Ming (1368-1644). Wyżej wymienione zmiany zostały jednak zapoczątkowane 

na kilka wieków wcześniej i miały związek z działalnością czterech postaci: lekarza taoisty 

Hua Tuo (华陀), prawdopodobnie żyjącego w latach 140-208, a więc w okresie panowania 

Wschodniej Dynastii Han (25-220), mnicha buddyjskiego Bodhidharmy (sanskryt: बोधििर्म) 

nazywanego w Chinach Putidamo 菩提达摩, w uproszczeniu Damo 达摩, działającego 

prawdopodobnie w okresie panowania Dynastii Północnych i Południowych 420-589)608 , 

generała Yue Fei (岳飞, żyjącego w latach 1103-1141 w okresie panowania Południowej 

Dynastii Song (1127-1279) oraz mnicha taoistycznego Zhang Sanfenga (张三丰, źródła 

nie podają jednzoznacznie okresu jego działalności). 

Hua Tuo uznaje się za pioniera w chirurgii oraz akupunktury. Wiele źródeł pisanych 

wspomina o nim, jednak informacje często są sprzeczne i mieszają się z fikcją 

literacką. Jego dokonania zostały przedstawione w trzech dziełach. Pierwsze to San Guo Zhi 

(三国志) napisane pod koniec III wieku przez Chen Shou (陈寿, 233-297), drugie - Hou 

Han Shu (后汉书 ) autorstwa Fan Ye (范晔, 398-445) z V wieku609, a trzecie - San Guo Yan 

Yi (三国演 义) – dzieło Luo Guanzhonga (罗贯中, ok. 1330 -1400) powstałe w XIV 

wieku610. Hua Tuo powszechnie przypisuje się stworzenie prastarych praktyk zdrowotno-

terapeutycznych składających się na gimnastykę o nazwie daoyin. Termin daoyin (导引) 

oznacza dosłownie ‘wyciągać i ściągać [ciało]’), nawiązuje do systemu ćwiczeń 

zdrowotnych, który następnie został przyjęty przez taoistyczne szkoły sztuk walki611. Lekarz 

opracował je jako zestawy: wuqinxi (五禽戏, ‘zabawy pięciu zwierząt’), baduanjin (八段锦, 

‘osiem części brokatu’) oraz yining (‘reguły przemiany mięśni’) 612 . Stanisław Tokarski 

wskazał na przesłanki, które sugerują, że Hua Tuo 613 jedynie zidentyfikował zwierzęta 

występujące w tych ćwiczeniach, zaś imitowaniu ich ruchów nadał znaczenie zdrowotne. 

Zbliżone stanowisko zaprezentowali Janusz Szymankiewicz oraz Jaromir Śniegowski. 

Ich zdaniem Hua Tuo usystematyzował ćwiczenia wuqinxi i uzupełnił opracowania 

baduanjin i yining614. Zaś pojawienie się wspomnianych ćwiczeń w buddyjskich systemach  

zawdzięcza się rzekomo Bodhidharmie.  

                                                 
608 Vide, S. Tokarski, Orient i kontrkultury, Wiedza powszechna, Warszawa 1984, s. 153-157. 
609 K. DeWoskin, Doctors, diviners and Magicians of Ancient China: Biographies of Fang Shih. Columbia 

University Press, New York 1983, s. 21-22.   

610 B. May, Takako Tomoda, M. Wang, The Life and Medical Practice of Hua Tuo, „Pacific Journal of Oriental 

Medicine”, Vol. 14, 2000, s. 42. 
611 T. Green, Martial Arts of the World An Encyclopedia…, op.cit., s. 16.  
612 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …, op.cit., s. 158. 
613 Ibidem. 
614 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 72. 
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Zastosowanie praktyczne ćwiczeń daoyin (w zasadzie interpretacje wuqinxi 

i baduanjin i stowrzenie na ich podstawie „osiem jedwabnych form” 615 ) w stylach 

taoistycznych przypisuje się generałowi Yue Fei otoczonego w Chinach ogromną czcią. 

Pochodził z prowincji Henan. W latach młodości trenował różne systemy bojowe (孙子兵法

, Sunzi Bingfa) oraz posiadł umiejętności władania włócznia. Słynął nie tylko z mistrzostwa 

walki włócznią, lecz również stał się doskonałym łucznikiem 616 . Dzięki wyszkoleniu 

bojowemu pod okiem Zhou Tonga (prawdopodobnie mnicha shaolińskiego, 

a nie taoistycznego, u którego uczył się łucznictwa) oraz Chen Guanga (odpowiedzialnego 

za techniki walki włócznią), a potem treningowi w armii, stał się sławny. Był wybitnym 

specjalistą w poszukiwaniu, łączeniu i tworzeniu nowych form walki wręcz, które następnie 

stosował w procesie szkolenia swoich żołnierzy. Wiele odmian i stylów powołuje 

się na niego jako twórcę. Uznawany był za jednego z pierwszych mistrzów świeckich, 

prekursorów taoistycznego wpływu na sztuki walki617. Styl Yuejiaquan (岳家拳), czyli styl 

rodu Yue, był kultywowany w obrębie rodziny Yue przez ponad 800 lat i praktykowany przez 

dwadzieścia kolejnych pokoleń aż do czasów współczesnych618 . Nie wolno tu pominąć 

w stylu Yuejiaqiang, który Yue Fei wprowadził do wyszkolenia swoich żołnierzy. Niestety, 

czasami styl ten mylnie jest utożsamiany z Liuheqiang mimo znaczących różnic 

technicznych. Nie zmienia to faktu, że dzięki niemu stosowanie w armii włóczni stało 

się w epoce Południowej Dynastii Song powszechne 619 . W generale Yue Fei upatruje 

się również twórcę stylów Chuojiaoquan ( 戳腳拳) oraz Bafan Men (八翻门), choć źródła 

pisane nie są tak jednoznaczne w przypisywaniu mu tej roli. W przypadku stylu Bafan Men, 

którego tajniki posiadł u mnicha z góry Liquan, pojawiają się pewne wątpliwości. Ballada 

Bafan Shou Quanpu z około 1500 roku wymienia postać Wu Mu, identyfikując go jako 

mistrza stylu. Przez niektórych jest on utożsamiany z generałem Yue Fei620.  

Proces scalania sztuk walki z filozofią taoizmu przyśpieszył w ostatnich dekadach 

okresu Ming i na początku Qing. Fazę dojrzałą osiągnął zaś na przełomie XVIII i XIX wieku. 

Świadczy o tym powszechne występowanie w piśmiennictwie okresu Qing terminu neili, 

czyli ‘siła wewnętrzna’, do której dążono za pomocą ‘technik wewnętrznych’ neigong 

opierających się na ćwiczeniach oddechu, medytacji i kontrolowania energii 621 . 

                                                 
615 Ibid., s. 73. 
616 S. Canzonieri, op.cit., s. 122.  
617 D.A. Ross, op.cit., s. 15.  
618 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 48. 
619 S. Canzonieri, op.cit., s. 123. 
620 Ibid., s. 122. 
621 M. Shahar, op.cit., s. 149. 
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Tezę tę potwierdził Lu Zhouxiang, według którego ten podział zaczęto stosować na początku 

panowania dynastii Qing, klasyfikując szkoły sztuk walki na dwie kategorie: waijia (外家) 

oraz neijia (内家)622. Klasyfikacja w tym wypadku nie jest jasna, gdyż poszczególni znawcy 

przedmiotu wyróżniają jako wewnętrzne neijia wiele szkół, za podstawę rozróżnienia 

przyjmując np. brak utwardzających pięści ćwiczeń na przyrządach lub brak w treningu 

ćwiczeń siłowych623. Do grupy neijia należą style powołujące się na tradycję taoistycznego 

klasztoru Wudang i sławnej szkoły walki, powstałej w okresie panowania dynastii Song. 

Jej twórcą miał być – obok przytoczonej już wcześniej postaci generała Yue Fei, który 

gimnastykę daoyin zastosował praktycznie w szkoleniu militarnym – taoistyczny mnich 

Zhang Sanfeng z klasztoru Wudang 624 . Zhang to postać owiana tajemnicą. Działał 

prawdopodobnie na początku okresu Ming w taoistycznym kompleksie klasztornym 

na górze Wudang w prowincji Hubei625. Inne źródła podają, że żył w czasach panowania 

dynastii Yuan (1276-1368)626. Około roku 1300 Zhang Sanfeng miał przebywać w klasztorze 

Shaolin, wymieniając się wiedzą z mnichami buddyjskimi. Ten fakt podważa jednak Peter 

Lorge627. Według dziewiętnastowiecznych dokumentów zachowanych w archiwach rodzin 

Taijiquan stylów Yang i Wu, mistrzem Zhanga Sanfenga był Xu Xuanping, taoistyczny 

ekspert daoyin i zarazem poeta z dynastii Tang (618-907), co wskazuje po raz kolejny 

na nieścisłość chronologiczną. Choć tu możemy przypuszczać, że istniała druga postać o tym 

samym imieniu i nazwisku. Zhang Sanfeng był bowiem kapłanem i alchemikiem 

w klasztorze Wudang, czego dowodem jest posąg stojący w świątyni Yunzhen 628 . 

Sprzeczności każą sądzić, że postać Zhang Sanfenga ukazywana jest w różnych 

perspektywach, łącząc ze sobą elementy historyczne i fikcyjne. W artykule Ignorance, 

Legend and Taijiquan629  Stanley Henning zwrócił uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, 

Zhang Sanfenga uważa się za taoistycznego mnicha, który osiągnął nieśmiertelność. Posiadł 

magiczne moce, dzięki którym po śmierci wrócił do życia trwającego wedle różnych relacji 

ponad 300 lat. Ta część legendy o Zhang Sanfengu ewoluowała w okresie Ming, 

                                                 
622 Lu Zhouxiang, Politics and Identity …, op.cit., s. 63; D.A. Ross, op.cit., s. 125. 
623 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 45. 
624 Wang Guangxi, op.cit., s. 17-18; Cf., J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu: chińska sztuka 

walki. Wydawnictwo Glob, Szczecin, 1987, s. 45. 
625 M. Shahar, op.cit., s. 176.  
626 S. Canzonieri, op.cit., s. 145, 232.  
627 Vide, P. Lorge, op.cit., s. 196. 
628 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 59. 
629  Vide, S.E. Henning, Ignorance, Legend and Taijiquan, „Journal of the Chen Style Taijiquan Research 

Association of Hawaii” 1994, Vol. 2, No. 3, 

https://web.archive.org/web/20110223223752/http://seinenkai.com/articles/henning/il%26t.pdf , dostęp: 13 

października 2021.  
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kiedy zaznaczył się ścisły związek wczesnych władców Ming z taoizmem i mnichami 

taoistycznymi wspierającymi założyciela ówczesnej dynastii. Po drugie, Zhangowi 

przypisuje się stworzenie podstaw dla ‘szkół wewnętrznych’ neijia. Najwcześniejsze 

odniesienia do jego osoby jako mistrza sztuk walki znajduje się w  Wang Zhengnan Muzhi 

Ming (1669), autorstwa Huanga Zongxiego (1610-1695). Epitafium to jest ważnym dziełem 

w historii chińskich sztuk walki, które opisuje je w kategoriach ‘zewnętrznej szkoły’ weijia 

oraz ‘wewnętrznej szkoły’ neijia630 . Jednak nie jest to jedyna interpretacja tego dzieła, 

w którym wychwalano jego umiejętności. Stanley Henning w kolejnym artykule 

The Chinese Martial Arts in Historical Perspective ukazał jeszcze inne znaczenie tego 

dzieła, odwołując się do panującej sytuacji społeczno-politycznej. Przedstawia akt buntu 

politycznego poprzez przeciwstawianie ‘wewnętrznej szkoły’ neijia reprezentowanej przez 

Zhanga Sanfenga do ‘zewnętrznej szkoły’ weijia usytuowanej w klaszorze Shaolin. ‘Szkoła 

zewnętrzna’ i klasztor Shaolin reprezentowały obcy buddyzm, który symbolizował 

agresorów mandżurskich, natomiast ‘szkoła wewnętrzna’ – rodzimy taoizm symbolizował 

Chińczyków, którzy mieli pokonać obcą dynastię631. Oczywiście powstanie dzieła takiego 

jak Wang Zhengnan Muzhi Ming, autorstwa Huang Zongxi, miało swoje późniejsze 

reperkusje. W 1727 r. cesarz Yongzheng (1678-1735) ogłosił edykt, który nakazał ścisły 

zakaz nauczania sztuk walki w kręgach cywilnych632. Jego następca, cesarz Qianlong (1711-

1799) nie tylko nie zmienił zakazu, ale ustanowił surowsze kary i  nakazał zniszczyć wiele 

dzieł dotyczących sztuk walki powstałych w latach 1550-1750. Antologia pism Huang 

Zongxi zawierająca m.in. Epitafium została zakazana i przeznaczona do zniszczenia. 

Tak się jednak nie stało, zostając kontrowersyjnym dziełem z tego okresu. Twierdzi 

się, że Zhang Sanfeng zapoczątkował styl Taijiquan. Podobno dziewiętnastowieczne 

manuskrypty taijiquan w rękach rodzin Yang i Wu łączą postać Zhanga Sanfenga z mistrzem 

Xu Xuanpingiem. Jednak – jak zaznaczał Peter Lorge – wpływu Zhang Sanfgenga raczej 

należałoby upatrywać w zapoczątkowaniu samej idei treningu wewnętrznego neijia, który 

zainicjował nowy trend w pojmowaniu sztuk walki jako drogi do doskonalenia633.  

Właśnie z czasów panowania dynastii Qing pochodzą systemy, które 

w tej chwili uważa się za sztandarowe przykłady taoistycznych szkół z Wudang. 

Przykładami takich stylów są między innymi: Taijiquan (太极拳), Baguazhang (八卦掌), 

                                                 
630 T. Green, J.R. Svinth, Martial Arts of the World …, op.cit., s. 95. 
631 Vide, S.E. Henning, The Chinese Martial Arts in Historical Perspective, Military Affairs, December 1981, 

Vol. 45, No. 4.  
632 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 71. 
633 P. Lorge, op.cit., s. 197. 



142 

 

Xingyiquan (形意拳)634. W stylach wywodzących się z taoizmu większy nacisk kładziono na 

zwinność i odporność na ciosy. Zhang Sanfeng był zwolennikiem metody odpierania ciosów 

szybkich, gwałtownych i długich ruchami wolnymi i miękkimi. Jak czytamy u Krzysztofa 

Łozińskiego, Jacka Świątkowskiego i Piotra Osucha, „w odróżnieniu od szkół o rodowodzie 

shaolińskim, które opierały się na ‘pracy zewnętrznej waijia’, szkoły o rodowodzie 

z klasztoru Wudang podkreślały konieczność ‘pracy wewnętrznej neijia’, rozumianej 

jako wzmocnienie trzech czynników: jing – ‘esencji życia’, qi – ‘energii wewnętrznej’, shen 

– ‘ducha’” 635 . Z tego powodu wyróżnia się drugi podział sztuk walki uwzględniający 

neijiaquan (style wewnętrzne) oraz waijiaquan (style zewnętrzne). Aby zrozumieć istotę 

tego podziału, Meir Shahar sugeruje, że należałoby się ponownie cofnąć do początków 

koncepcji ćwiczeń daoyin uchodzących za metody pomocne w yangsheng, czyli 

‘pielęgnowaniu ciała’. Krótki ustęp z dzieła Zhuangzi pochodzącego już z około 200 roku 

p.n.e. jest ilustracją poświęconą tej tradycji ćwiczeń636.  

Taijiquan, Baguazhang, Xingyiquan określa się mianem siostrzanych odmian 

nejiaquan. Xingyiquan to najstarszy i najtwardszy styl z całej grupy. Techniki są dynamiczne, 

agresywne i wykonywane  w prostej linii. Właśnie ta twardość technik i ich bojowy charakter 

tworzą mylne wyobrażenie, że styl ten powinien być przypisywany do grupy waijiaquan. 

Jednak generowana energia wewnątrz ciała odnosi się do pięciu typów sił zgodnie 

z taoistyczną teorią pięciu elementów. Styl pod wieloma względami przeciwstawia 

się Taijiquan. Tu zaś mamy do czynienia z siłą neutralizującą, która poprzez miękkość 

i rozluźnienie ugina się pod naporem twardej siły zewnętrznej637. W starciu stosuje się przede 

wszystkim techniki w krótkim i średnim dystansie. Jeśli zdarzają się kopnięcia, to nie wyżej 

niż na wysokość pasa. W przypadku Taijiquan podkreśla się walory prozdrowotne, 

zaś asepekt samoobrony jest mniej uwypuklany. Techniki są też bardziej finezyjne 

niż Xingyiquan. Najmłodszą spośród siostrzanych sztuk walki jest Baguazhang, jednak 

to jej przypisuje się największą skuteczność w walce. Nie jest tak twarda jak Xingyiquan 

ani tak miękka jak Taijiquan638. Techniki walki dostosowane są do wszystkich dystansów, 

a różnorodność kopnięć i specyficzne poruszanie umożliwia zaskakujące szybkie zmiany 

kierunków i zachodzenie przeciwnika. Przedstawienie graficzne tych trzech stylów 

na osi ‘miękkości’, wskazywałoby na jednym końcu Xingyiquan jako najtwardszą odmianę 

                                                 
634 Ibid., s. 206. 
635 K. Łoziński, J. Świątkowski, P. Osuch, op.cit., s. 26.  
636 M. Shahar, op.cit., s. 140. 
637 E. Baka, op.cit., s. 87. 
638 Ibidem. 
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neijiaquan, Taijiquan jako najbardziej miękką, zaś Baguazhang zajmowałaby miejsce 

pośrodku, łącząc ze sobą techniki dwóch pozostałych odmian.  

Tabela poniżej zawiera opis wybranych stylów o rodowodzie taoistycznym 

ze wskazaniem dodatkowych wpływów buddyjskich (tabela 5.).  

 

Tabela 5. Charakterystyka wybranych stylów o rodowodzie taoistycznym 

 
Nazwa stylu Miejsce i okres 

powstania / 

twórca stylu 

Cechy charakterystyczne stylu Pierwsze 

teksty, 

manuskrypty  

Źródła i wpływy 

Baguazhang (八

卦掌) 

Początkowo 

nazwa stylu: 

Zhuan Zhang, 

Bagua Zhuan 

Zhang, obecnie 

nazwa 

Baguazhang 

 

Prowincja 

Hebei; 

dynastia Qing 

(1644-1911); 

Dong Mingkui 

- imię 

przybrane 

Dong 

Haichuan 

(1813-1882) 

- hai chuan 

oznacza 

‘jeziora                        

i rzeki’ 

 

• najmłodszy styl                            

z wymienionych, za to 

uznawany za jedną z 

najskuteczniejszych; 

• ćwiczenia nastawione na 

aspekty zdrowotne; 

• techniki otwartą dłonią, 

techniki ręczne zaciśniętą 

pięścią, techniki łokciami, 

ramionami, barkami, 

specyficzny sposób 

poruszania biodrami, 

kolanami, stopami; 

• techniki ręczne 

wykonywane w 8 

kierunkach (bagua); 

• 10 podstawowych pozycji; 

• charakterystyczny sposób 

poruszania się po kole, 

częste zmiany kierunków, 

obroty, kroki szybkie             

i zwinne, brak zatrzymań;  

• przy ciągłej pracy nóg 

możliwa statyczna postawa 

ciała (zhan zhuang); 

• metoda Xian Tien; 

• energia wewnętrzna 

neigong; 

• Bagua 

Zhuan 

Zhang Hui 

Lan – 

autorstwa 

Zeng 

Xingsan; 

• Bafanquan, 

Xingquan, 

Jingangquan, 

Hongquan, 

Liuhequan; 

• wpływy 

shaolińskie, liczne 

podobieństwa ze 

stylem 

Chuojiaoquan; 
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• Bagua - osiem 

podstawowych zasad                   

w oparciu o taoistyczną 

Księgę przemian Yijing , 

wprowadzona później przez 

Zheng Xingsan (1862-

1951); 

• w starciu stosowane 

techniki w krótkim, średnim 

i długim dystansie, 

kopnięcia na wszystkie 

wysokości; 

Taijiquan 

(太 极 拳 , 

‘Pięść 

Najwyższej 

Ostateczności’) 

 

Prowincja 

Henan; 

XVII w.; 

Cheng 

Wanting 

(1600-1680) 

 

• ruchy opierające się na 

teorii 5 elementów oraz 13 

postaw; 

• formy taolu (układy 

choreograficzne ręczne oraz 

z bronią); 

• Neigong oraz qigong 

(ćwiczenia oddechowo-

medytacyjne); 

• stosowanie technik zhan 

zhuang (przyjmowanie 

postaw nieruchomych);  

• Tuishou (‘pchające dłonie’); 

• Sanshou (praktyczne 

zastosowanie technik 

samoobrony);  

• odwoływanie się do teorii 

Yin/Yang; 

• techniki daoyin; 

• techniki tu na odwołujące 

się do tradycyjnej chińskiej 

medycyny, 

• w starciu przede wszystkim 

techniki w krótkim                         

i średnim dystansie, 

ewentualne kopnięcia  nie 

wyżej niż na wysokość 

pasa; 

• Taijiquan 

Treatise 

(Taijiquan 

Lun) – 

autorstwa 

Wang 

Zongyue, 

XVIII w.  

• pierwotny wygląd 

bez wpływów innych 

stylów; 
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Xingyiquan, (形

意拳) pierwotna 

nazwa to 

Xinyiliuhequan 

Prowincja 

Shanxi 

(później 

prowincja 

Hebei                        

i Henan); 

XVII w.; 

Ji Jike (1602-

1680) znany 

także jako Ji 

Longfeng 

• najstarsza i najtwardsza 

odmiana nejiaquan; 

• styl oparty o techniki 

władania włócznią i techniki 

walki wręcz; 

• dynamiczne, agresywne 

poruszanie się w linii 

prostej; 

• siła technik ręcznych 

generowana z pracy 

skrętnych ruchów pleców; 

• kopnięcia niskie; 

• niskie pozycje ciała, mocno 

zakorzenione w podłożu; 

• ruchy rąk, stóp i torsu 

wykonywane w jednym 

momencie; 

• garda trzymana z przodu, 

pozycja bojowa frontalna;  

• w treningu stosowane także 

techniki władania bronią 

wojskową (szabla, duża 

szabla, miecz, różne typy 

halabard, długi kij, krótki 

kij, włócznia); 

• elementy imitacyjne 

zwierząt, w pierwotnej 

wersji 10 zwierząt, w 

obecnej wersji 12 zwierząt; 

• 5 typów sił odwołujących 

się do taoistycznej teorii 

pięciu elementów; 

• styl typowo bojowy, 

powstały z myślą o 

zastosowaniu militarnym; 

• prostota ruchów miała 

ułatwić szybsze opanowanie 

technik. 

• Ji Shi 

Jiapu – 

(‘Kroniki 

klanu Ji’); 

• Yue Fei Quan, Yue 

Fei Duanda Quan, 

wpływy 

shaolińskie; 

• nauczenie się przez 

Ji Jike technik 

władania włócznią 

Liuhe Qiang oraz 

stylu Tongbei Quan 

od taoistycznego 

mnicha Dong 

Bingqiana; 

• Tongbei Quan - 

rodowód 

buddyjski; 

poznanie przez  

Dong Bingqaina 

tajników tego stylu 

od swojego mistrza 

Dong Chenga, a on 

od swoich 

nauczycieli Guo 

Wanqin                     

i Zhang Wenkui;  

• Użycie przez Dong 

Chenga po raz 

pierwszy nazwy 

stylu: najpierw 

Tongi Quan, 

później Tongbei 

Quan. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lu Zhouxiang, Politics and Identity in Chinese Martial Arts, 

Routledge, New York 2018; S. Canzonieri, The Hidden History of the Chinese Internal Martial Arts. Exploring 
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the Mysterious Connections Between Long Fist Boxing and the Origins and Roots of Bagua Zhang, Taiji Quan, 

Xingyi Quan and more, BGT ENT, New York, 2013; E. Baka, Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich 

wewnętrznych sztukach walki, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2008. 

 

 

Jak powyższa tabela wykazuje, nawet najbardziej sztandarowe style taoistyczne, 

czerpały również z dorobku szkół buddyjskich. Wynikało to z faktu, że entuzjaści danych 

stylów podróżowali do różnych ośrodków szkolenia mieszczących się przy klasztorach. 

Przykładowo Dong Haichuan (董海川) – założyciel systemu Baguazhang 639 , w latach 

młodości pobierał nauki u mnicha buddyjskiego specjalizującego się w Shaolin Luohanquan 

i Shaolin Tantui640, a mimo tego inspiracja taoizmem mocna zdeterminowała charakterystykę 

jego stylu Baguazhang. Na charakterystyczny sposób poruszania się w stylu Chuojiaoquan 

(uznawany za typowy styl o rodowodzie buddyjskim) mógł wywrzeć wpływ na sposób 

stawiania stóp w stylu Baguazhang 641 , co przeanalizował Sal Canzonieri w pracy 

The Hidden History of the Chinese Internal Martial Arts. Tym bardziej, że autor ten wskazuje 

na wiele czynników, pod wpływem których metody stawiania kroków w Baguazhang 

ewoluowały. Przykładowo kroki z zastosowaniem piwotu nawiązują do Bafanquan oraz 

Shaolinquan.  

Innym przykładem, wskazanym przez Lu Zhouxianga, łączenia źródeł 

taoistycznych i buddyjskich był Ji Jike (姬際可), nazywany także Ji Longfeng (姬龍峰), 

założyciel systemu Xingyiquan642. Wiele lat spędził w klasztorze Shaolin, w wyniku czego 

opracował techniki walki wręcz oraz władania bronią 643 . Inną teorię przedstawia 

Sal Canzonieri, który przypuszcza, że Ji Jike przebywał w klasztorze Shaolin, jednak technik 

władania włócznią Liuheqiang oraz techniki stylu Tongbeiquan uczył się od taoistycznego 

mnicha Dong Bingqiana644 . Próbując zrekonstruować życiorys Dong Bingqiana, można 

odnaleźć informację, że styl walki włócznią był rozpowszechniany w rodzinie 

Wang w wiosce Wang Bao 645 . Istnieją liczne podobieństwa teoretyczne i praktyczne 

w stylach Wangbao Qiang oraz Liuhe Qiang, co może sugerować, że to nauki Dong 

Bingqiana o rodowodzie typowo taoistycznym rzeczywiście leżą u podstaw technik walki 

włócznią Ji Jike.  

                                                 
639 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 312-313. 
640 Lu Zhouxiang, Politics and Identity …, op.cit., s. 67. 
641 S. Canzonieri, op.cit., s. 41.  
642 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit, s. 312-313; Cf., Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 67. 
643 Lu Zhouxiang, ibid., s. 67. 
644 S. Canzonieri, op.cit., s. 112-114. 
645 Ibid., s. 110. 
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Największym wyzwaniem pozostają źródła pochodzenia stylu Taijiquan (‘Pięść 

Najwyższej Ostateczności’), będące przyczyną licznych dyskusji. Douglas Wile postulował, 

by z należytą rozwagą analizować dane naukowe oraz doświadczenia praktyków Taijiquan 

i starać się wypracować porozumienie między nimi. Jednym z zarzutów, jaki stawiał, był mit 

uznający Zhang Sanfenga za twórcę Taijiquan646. Dlatego też autor ten podkreślił, że należy 

wyraźnie odróżnić dwa sposoby wyjaśniania źródeł Taijiquan – legendarny i historyczny647. 

Lu Zhouxiang wymienił jako jedną z ważniejszych postaci w rozwoju Taijiquan Chen 

Wantinga (1600-1680) – wojskowego, który po swojej służbie osiadł w swojej rodzinnej 

miejscowości Chenjia w prowincji Henan i nauczał w niej technik walki wręcz648 . Choć 

prowadzone badania, m.in. przez Tang Hoa i Wu Tunan, mające na celu potwierdzenie, 

że właśnie ta miejscowość stanowi miejsce narodzin Taijiquan, to nie udało się udowodnić 

tej teorii mimo analiz zapisków rodowych rodziny Chen649. Dlatego też drugim miejscem 

pretendującym do miana kolebki Taijiquan była sąsiednia wioska Zhaobao.  

 

Tabela 6. Style Taijiquan i ich cechy charakterystyczne i źródła powstania 

 
Nazwa stylu Miejsce i okres 

powstania / twórca 

stylu 

Cechy charakterystyczne stylu Źródła i wpływy 

Zhaobao 

Taijiquan (趙

堡太極拳)– 

pierwotny  

Prowincja Hebei; 

XVI w. ; 

Twórca: Jiang Fa 

(1574-) – mnich 

taoistyczny, Chen 

Qingping (1795-

1868) 

• Wypracowano bardzo specyficzną tzw. 

siły wewnętrznej (nei jin). 

• Ruchy muszą być obszerne; mięśnie, 

stawy i ścięgna rozluźnione. 

• Ruchy ciała powinny stawać się 

okrężne i żywe, co prowadzi do 

dalszego rozluźnienia, swobodnego 

przepływu krwi i krążenia energii. 

• Pojawia się kwestia 

pochodzenia 

taijiquan, która 

sprowadza się do 

odpowiedzi na 

pytanie, czy 

taijiquan z 

Zhaobao było 

pierwotną formą 

Taijiquan, wciąż 

jest to  

przedmiotem 

dyskusji i problem 

ten czeka na 

ostateczne 

                                                 
646 D. Wile, T’ai Chi's Ancestors: The Making of an Internal Art, Sweet Chi Press, U.S. 1999, s. 54. 
647 Ibid., s. 14. 
648 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 69.  
649 E. Baka, op.cit., s. 16. 
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rozstrzygnięcie. 

Chen 

Taijiquan (陈

氏太极拳)  

Prowincja Henan; 

XVII w. ;  

Twórca: Chen 

Wangting (9 

generacja mistrzów) 

(1600-1680) 

• Dominują techniki nastawione na 

gromadzenie, prowadzenie i 

wyzwalanie kultywowanej energii qi 

zwanej ‘energią jedwabnego kokona’. 

• Typowe płynne przemiany pomiędzy 

ruchami z użyciem siły i bez niej oraz 

między gwałtownymi a wolnymi, 

miękkimi ruchami przypominają 

poruszanie się pod wodą. 

 

Yang 

Taijiquan (楊

氏太极拳) 

Prowincja Hebei; 

XIX w.; 

Twórca: Yang 

Luchan (1799-

1872) 

• Spokojne, harmonijne ruchy są 

miękkie i płynne, falujące kołyszącym 

rytmem ćwiczeń. 

• Tradycje są 

czerpane z Chen 

taijiquan.  

Wu (Hao) 

Taijiquan (武

郝式太極拳) 

Prowincja Hebei; 

XIX w.;  

Twórca:  

Wu Yuxiang (1812-

1880), następnie 

upowszechnione 

przez Li Yiyu 

• Pojawiają się typowe  zwinne kroki, 

żwawe ruchy o niewielkim zasięgu                  

i płynna zmiana pomiędzy 

otwieraniem i zamykaniem ramion.  

• Ścisłe powiązano ze sobą 

poszczególnych ruchów. 

• Tradycje są 

czerpane                           

z Chenjiagou                    

i Zhaobao. 

Sun Taijiquan 

(孙氏太极拳) 

Prowincja Hebei; 

XIX w.;  

Twórca: Sun Lutang 

(1861-1938), 

następnie 

rozpowszechniła 

Sun Jianyun (ur. 

1914r. ) 

• Sun Lutang wprowadził elementy 

zaczerpnięte z innych szkół sztuk 

walki, takich jak Xingyiquan                           

i Baguazhang; 

• Rozwinął tym sposobem nowy styl 

charakteryzujący się naprzemiennymi 

zwinnymi ruchami rąk i stóp. 

• Wpływy pochodzą 

z Xingyiquan                   

i Baguazhang. 

Wu Taijiquan (

吳氏太極拳) 

Prowincja Hebei; 

XIX/XX w.; 

Twórca: Wu 

Jiangquan (1870-

1943) 

• Łagodne i harmonijne ruchy z 

płynnymi przejściami i luźną postawą 

dają wrażenie swobody                               

i naturalności. 

• Tradycja jest 

czerpana ze stylu 

Yang Taijiquan. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Canzonieri, The Hidden History of the Chinese Internal Martial 

Arts. Exploring the Mysterious Connections Between Long Fist Boxing and the Origins and Roots of Bagua 
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Zhang, Taiji Quan, Xingyi Quan and more, BGT ENT, New York, 2013; D. Wile, Podstawowy kanon Tai-chi w 

tradycji rodziny Yang, tłum. A. Smok, Wydawnictwo Medium, Konstancin-Jeziorna 2005.  

 

Ten sam proces stapiania się sztuk walki z ćwiczeniami leczniczo-wzmacniającymi 

można obserwować w klasztorach buddyjskich. Zgodnie z legendą, Bodhidharmie 

przypisuje się wprowadzenie systemu ćwiczeń fizycznych do praktyki buddyjskiej 

w klasztorze Shaolin 650 . Wzorował się prawdopodobnie na indyjskiej jodze oraz 

na ćwiczeniach daoyin. Badacze przypuszczają, że wzajemne zapożyczenia między jogą 

indyjską a gimnastyką daoyin były możliwe. Jak wskazał Janusz Szymankiewicz, owe ‘obce’ 

ćwiczenia jogi mogły ulec modyfikacjom pod wpływem wcześniej poznanych ćwiczeń 

daoyin uznawanych za tzw. ‘bardziej chińskie/rodzime’651 . Przypisywanie technik walki 

klasztoru Shaolin Bodhidharmie to już jednak daleko idąca nadinterpretacja, na co zwracają 

uwagę tacy autorzy, jak Lu Zhouxiang, Meir Shahar, Xu Zhedong czy Tang Hao652. Mnisi 

shaolińscy uważali za prekursora swych sztuk walki Wadźrapaniego. Wadźrapani (chiń. 

Jingangshou pusa, 金刚手菩萨) był bóstwem opiekuńczym znanym także pod imieniem 

Narajana 653 . Zazwyczaj ukazywany był w skąpym odzieniu, by uwydatnić umięśnioną 

sylwetkę wojownika. Przykładem wyobrażeń jego wizerunku jest dwunastowieczna stela 

kamienna wykonana na zlecenie Zuduana (przełożonego klasztoru) przedstawiająca bóstwo 

silnie eksponujące swoją mocarność 654 . W okresie Ming zmienił się wizerunek 

Wadźrapaniego. Mnisi klasztoru Shaolin wyobrażali go sobie w postaci cielesnej 

jako pomywacza trzymającego w ręku kij (wcześniej dzierżył wadźrę – broń przypominająca 

piorun, choć często przedstawiana jako bogato ornamentowane berło przypominające kwiat). 

Najstarsze świadectwo potwierdzające wizerunek legendarnego Wadźrapaniego jako 

wojownika z kijem w ręku znajduje się na kamiennej steli z 1527 roku opatrzonej tytułem 

Naluoyan shen hufa shiji (‘Bóstwo Narajana chroni Prawo i okazuje swą boskość’)655 . 

Ów kij stał się symbolem shaolińskich umiejętności władania nim656, które były nie tylko 

domeną mnichów, lecz również żołnierzy armii cesarskiej. Taki sam wizerunek można 

odnaleźć w Shaolin gunfa chan zong (‘Shaolińska metoda kija’) Cheng Zongyou, czy w Song 

                                                 
650 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 153; Vide, J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., 

s. 72; T. Green, Martial Arts of the World An Encyclopedia…, op.cit., s. 120.  
651 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 38.  
652  Lu Zhouxiang, A History of Shaolin. …, op.cit., s. 14, Cf, M. Shahar, The Shaolin Monastery: History, 

Religion and the Chinese Martial Arts, University of Hawaii Press, Honolulu 2008, s. 165. 
653 M. Shahar, op.cit., s. 40. 
654 Ibidem. 
655 Ibid., s. 83. 
656 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 282; 
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Shu (‘Księga góry Song’) autorstwa Fu Meia (1612)657. Nie zmienia to faktu, że popularność 

postaci Bodhidharmy była wykorzystywana w celach ‘marketingowych’ nie tylko 

w obecnych czasach, lecz także w okresie powstania najstarszego podręcznika 

przypisującego gimnastyce daoyin przeznaczenie bojowe – Yijinjing (易筋经 ,‘Księgi 

przemian ścięgien’) – autorstwa Zonghenga tytułującego się jako Zi ning daoren, czyli 

‘Człowiek Drogi, który osiągnął Purpurowe Stężenie’ 658 . Księga najprawdopodobniej 

powstała dopiero w 1624 roku, a najwcześniejszy zachowany chiński podręcznik neijia 

(‘wewnętrznej szkoły’) nawiązujący do niej, skompilowany został w 1676 roku przez Huang 

Baijia659, syna sławnego uczonego Huang Zongxi (1610–1695). Ten ostatni napisał dzieło 

zatytułowane Neijia quanfa (którego tłumaczeniem zajął się Douglas Wile) stanowiące 

również ważnie świadectwo na temat szkoły wewnętrznej. Wang Zhengnan (1617-1669) 

był uważany za najwybitniejszego przedstawiciela szkoły wewnętrznej neijiaquan okresu 

panowania dynastii Ming. Huang Zongxi pisał, że Wang Zhengnan korzystał z wiedzy 

umiejscowienia punktów akupunkturowych, by celnie ugodzić przeciwnika660 . Ilustrując 

tzw. otwory ciała xuedao, odwołał się do koncepcji medycyny chińskiej mówiącej 

o przepływie qi oraz punktach akupunkturowych. Zarówno Zongxi, jak i Baijia 

byli uczniami Neijiaquan (‘pięść szkoły wewnętrznej’), którą w prowincji Zhejiang 

praktykował mistrz Wang Zhengnan. Sama Yijinjing ma za podstawę taoistyczną koncepcję 

wewnętrznej transformacji ciała. Jej celem jest osiągnięcie neizhuang (‘wewnętrznej 

mocy’), która czyni ciało odporne na urazy, eliminuje wszelkie choroby i ostatecznie 

prowadzi do nieśmiertelności. Pomimo buddyjskich aluzji 661  taoistyczna orientacja 

tego tekstu nie pozostawia żadnych wątpliwości662 . Wyłożona w niej metoda wyrabiania 

niezniszczalnego ciała była powszechnie praktykowana w tym czasie, czego dowodem jest 

proza literacka opisująca sztuki walki okresu Qing. Yijinjing jako podręcznik zajmuje ważne 

miejsce w historii chińskich sztuk walki, zwłaszcza tworząc legendę o ich twórcy w osobie 

Bodhidharmy663. Nie była to jedyna księga buddyjska, mimo iż wykazywała liczne aluzje 

taoistycznych. Ale można przywołać dwa inne kluczowe podręczniki z okresu Qing, które 

wywodzą opisywane przez siebie techniki bojowe od klasztoru Shaolin tj. Quan jing, Quan 

fa beiyao (‘Księga walki wręcz, Antologia metod walki wręcz’) oraz Xuanji mishou xuedao 

                                                 
657 M. Shahar, op.cit., s. 83. 
658 Ibid., s. 162, 165. 
659 Ibid., s. 57. 
660 Ibid., s. 152.  
661 P. Lorge, op.cit., s. 193.  
662 M. Shahar, op.cit., s. 163.  
663 D.A. Ross, op.cit., s. 124.  
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quan jue (‘Xuanjiego tajemny przekaz poświęcony punktom akupunkturowym w formach 

walki wręcz’). Ich podobieństwo wskazuje, że być może są dwiema wersjami tego samego 

dzieła. Quan jing, Quan fa beiyao stworzył w XVII wieku Zhang Kongzhao (張孔昭), który 

zgłębiał tajniki stylu shaolińskiego w jego pierwotnej formie pod okiem Zhang Minga. 

W obu podręcznikach jako źródło wiedzy technik walki podawany był mnich Xuanji. 

Inskrypcja na steli shaolińskiej, której tytuł nosi Chongxiu Hengcuiting ji (‘Kronika 

odbudowy wiszącego pawilonu szmaragdowego’), z 1631 roku, mówi o mnichu imieniem 

Xuanji pełniącym funkcję dutidian (nadzorcy), który to termin powszechnie oznaczał 

urzędników pracujących z ramienia wojska w klasztornej administracji wewnętrznej664 . 

Meihr Shahar opisał, jak oba podręczniki przedstawiają zaawansowany system walki. 

Odwołują się do podstawowych zasad jak ruo di qiang, czyli ‘to, co słabe, zwycięża 

to, co mocne’ oraz rou sheng gang tłumaczone jako ‘to, co miękkie, pokonuje twarde’; 

analizują elementarne techniki, np. bu ‘pracę nóg’, die ‘rzucanie’, na ‘łapanie/chwytanie’ 

i guan ‘wytrącanie z równowagi poprzez zahaczenie nóg przeciwnika’. Zawierają także 

szczegółowe zalecenia dotyczące właściwego poruszania wszystkimi częściami ciała: 

głową, oczami, szyją, barkiem, rękami, dłońmi, piersią, biodrami, pośladkami, nogami, 

kolanami i stopami. Zarówno jeden, jak i drugi tekst kładą też nacisk na walkę w krótkim 

dystansie. Jest to echo tendencji wytworzonej na przełomie okresów Ming i Qing, kiedy 

to przyjęło się rozróżniać dwie odmiany walki wręcz: ‘długą’ (changquan) oraz ‘krótką’ 

(duanda). Podział ten miał istotne znaczenie zwłaszcza w stylach wojskowych. W XVI 

i XVII wieku powstały style wojskowe jak: Mingzhang duanda (明璋短打, ‘krótka pięść 

bawełnianego Zhanga’), Renjia duanda ([任家短打], ‘krótka pięść rodziny Ren’) czy Liujia 

duanda ([劉家短打, ‘krótka pięść rodziny Liu’). Oba dzieła zawierają szczegółowy 

opis stylu Zuibaxianquan (醉 八 仙 拳, ‘Pięść ośmiu pijanych Nieśmiertelnych’). 

Współcześnie te techniki stylowe są zawarte w stylu Zuiquan (醉酒拳,‘styl pijanego’). 

Innym stylem przedstawionym w tych podręcznikach jest Miquan, czyli ‘zwodząca pięść’. 

Przypuszcza się, że był on pierwowzorem dla Mizongquan (秘踪拳), czyli ‘pięści mylnego 

tropu’. Zaś w Xuanji mishou xuedao quan jue widnieją zapiski mówiące o stylu Yuejia 

duanda, czyli ‘krótkiej pięści rodziny Yue’665.  

W Quan jing, Quan fa beiyao odnajdujdujemy także wzmianki o stylu Meihuaquan 

( 梅花拳, ‘Styl kwiatu śliwy’). Sal Canzonieri twierdził, że historia tego stylu nie wskazuje 

                                                 
664 Vide, M. Shahar, op.cit., s. 114-117. 
665 Ibid., s. 117. 
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na jego buddyjskie pochodzenie, tylko na włączenie go jako już ukształtowany system 

do konglomeratu shaolińskich metod walki. Mogło to nastąpić nie wcześniej niż w XVIII 

wieku666. Zaś źródeł tego stylu upatruje się w Suzhou w prowincji Jiangsu, gdzie powstał 

w kręgu rodziny Zou. Sam styl miał cieszyć się uznaniem do tego stopnia, że na jego temat 

powstała w 1742 roku rozprawa Xiwu xu (‘Wprowadzenie do praktyki walki’), której autorem 

był znawca wojskowści Yang Bing (1672-?) 667 . Choć w kręgach wosjkowych 

styl Meihuaquan był inspiracją, to jednak późniejsza historia wskazuje na związek 

z działalnością przewrotową podczas powstania Bokserów. Wśród wymienionych przez 

Lu Zhouxiang stylów, którymi posługiwano się podczas rebelii, oprócz Hongquan (洪拳), 

Babuquan (八步拳), Liutangquan ( 六趟拳), Shaolinquan (少林拳) znajduje się także 

Meihuaquan 668. Około 1898 roku Zhao Shanduo zmienił nazwę Meihuaquan na Yihequan 

( 义和拳), czyli tak samo jak nazwa stowarzyszenia Yihequan ‘Pięść w Imię Sprawiedliwości 

i Pokoju’. Organizacja ta będąca ruchem chłopskim w rzeczywistości była zlepkiem różnych 

tajnych grup działających w prowincji Shandong i Zhili, zawiązujących źródłami 

do stowarzyszenia Białego Lotosu (Bailianjiao, 白莲教)669. Tabela 7. to opracowanie własne, 

które zawiera zestawienie wybranych stylów o rodowodzie buddyjskim wraz z krótką 

charakterystyką.  

 

Tabela 7. Krótka charakterystyka wybranych stylów o rodowodzie buddyjskim 

 
Nazwa stylu Miejsce i okres powstania / 

twórca stylu 

Cechy charakterystyczne stylu 

Ditangquan (地躺拳, 

‘Pięść tocząca się po 

ziemi’) 

Prowincja Shandong; Koniec 

panowania Dynastii Song 

(960-1279); brak danych                  

o twórcy 

• Liczne są skoki, pady, skręty, przewroty imitujące 

ruchy pijanego i małpy. 

• Dostrzega się zwinność i szybkość w poruszaniu. 

• Zawiera wiele elementów akrobatycznych. 

Chuojiaoquan (戳 腳

拳, ‘Pięść grzebiącej 

stopy’) 

- wcześniejsze nazwy 

tego stylu to Xiaquan, 

Tiquan, zaś najstarszą 

nazwą tego stylu jest 

Prawdopodobnie prowincja 

Hebei; Dynastia Song (960-

1279); 

Twórca: Deng Liang 

• Silna jest tu praca nóg, liczne kopnięcia. 

                                                 
666 S. Canzonieri, op.cit., s. 65. 
667 Ibid., s. 65. 
668 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 79.  
669 Ibidem. 
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Jiuzhizi (w okresie 

dynastii Han)  

Huaquan (華 拳 , 

‘Pięść kwiatu’) 

Prowincja Jiangsu i 

Zhejiang; Koniec XVII w.; 

Twórca: Gan Fenchi 

• Dąży się do walki w bliskim dystansie. 

Baihequan (白鶴拳, 

‘Styl białego 

żurawia’,) 

Prowincja Fujian; XVII w. ; 

Twórca: Fang Qiniang 

• Uderzania, techniki qinna i techniki zapaśnicze 

stanowią całość systemu białego żurawia;  

• W treningu wykorzystuje się manekin składający 

się z czternastu pali, na których ćwiczone są tak 

kroki, jak i techniki ręczne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Canzonieri, The Hidden History of the Chinese Internal Martial 

Arts. Exploring the Mysterious Connections Between Long Fist Boxing and the Origins and Roots of Bagua 

Zhang, Taiji Quan, Xingyi Quan and more, BGT ENT, New York, 2013; J. Szymankiewicz, Kung Fu, 

Wydawnictwo WIATR s.c., Warszawa 2006; Lu Zhouxiang, Politics and Identity in Chinese Martial Arts, 

Routledge, New York 2018. 

 

Do ważnych podręczników shaolińskich sztuk walki należy wcześniej wspomniany 

Shaolin gunfa chan zong autorstwa Cheng Zongyou (程宗猷)skompilowany około 1610 

roku670. Cheng Zongyou (1561 - ?) nie był przedstawicielem rodu wojskowego, a mimo tego 

okazał się biegły w sztukach walki, zwłaszcza w walce na kije. Jego zdolności były owocem 

wieloletniego pobytu w klasztorze Shaolin. Z jego relacji wynika, że w późnym okresie 

panowania dynastii Ming klasztor ten pełnił funkcję szkoleniową niczym akademia 

wojskowa, w której duchowni i ludzie świeccy mogi szkolić się w walce kijem. 

W podręczniku Shaolin gunfa chan zong zamieścił niezwykle wyczerpujący opis technik 

walki. Jednak nie ten aspekt sprawia, że dzieło to jest tak wyjątkowe. Autor ściśle wiązał 

trening sztuk walki z religijnym samodoskonaleniem, nazywając shaolińską metodę walki 

kijem „niedoścignioną buddyjską mądrością (Bodhi)”671. Dzieło Cheng Zongyou wywarło 

wrażenie na innych znawcach sztuk walki do tego stopnia, że Mao Yuanyi (茅元儀, 1549-

1641) postanowił niemal w całości zawrzeć go w encyklopedycznym zbiorze Traktat 

o przysposobieniu wojskowym ( 武备志,Wubei zhi)672.  

Z czasów panowania dynastii Ming, gdy traktaty o wojskowości oraz podręczniki 

sztuk walki stały się coraz bardziej popularne, pochodzi znane opracowanie generała 

Qi Jiguanga. Należy go wymienić obok legendarnej postaci generała Yue Fei. Jak podaje 

Meir Shahar, Qi Jiguang (żyjący w latach 1528-1588) zaliczany 

                                                 
670 T. Green, J.R. Svinth, Martial Arts of the World …, op.cit., s. 95. 
671 M. Shahar, op.cit., s. 62.  
672 Ibid., s. 59. 
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jest do najbardziej  nowatorskich generałów szesnastowiecznych Chin, zyskał swoją sławę 

m.in. w walce z piractwem na wybrzeżu południowo-wschodnim Chin 673 . Generał 

Qi opublikował ilustrowany podręcznik Jixiao xinshu (紀效新書,‘Nowa księga o skutecznej 

dyscyplinie’) opisujący metody i taktyki walki na morzu i lądzie674. Po raz pierwszy został 

wydany w 1561 lub 1562 roku i następnie wielokrotnie wznawiany drukiem, włączany 

w przynajmniej dwie kompilacje tekstów, zaś w XVIII wieku został przetłumaczony także 

na język japoński675 . Ten sławny strateg omówił w 14 rozdziałach różne aspekty wojny, 

poczynając od zaciągu i wyszkolenia żołnierzy, a kończąc na dyscyplinie, dowodzeniu, 

taktyce, logistyce i uzbrojeniu. Meir Shahar podkreślał także, że dzieło to nie powielało 

wcześniejszych kompendiów sztuki wojennej – powstało na bazie drogo okupionych 

wojennych doświadczeń tego dowódcy. Nie stanowi też tylko przeglądu współczesnych 

technik. Jest najwcześniejszym zachowanym podręcznikiem jednego stylu. Qi Jiguang 

wybrał 32 najskuteczniejsze elementy wszystkich stylów, objaśniając każdą z osobna 

za pomocą ilustracji676 . Wśród nich znalazły się techniki walki pochodzące z Shaolinu. 

Dzieło generała Qi Jiguanga wskazuje, że w tym czasie musiał istnieć sformalizowany 

trening walki wręcz powszechne stosowany w wojsku. Stanley Henning stwierdził znaczne 

podobieństwo wybranych techniki do tych, jakie znajdują się w najstarszych tradycyjnych 

formach Taiji – zarówno w formach Taijiquan rodziny Chen, jak i rodziny Yang677.  

 

Chińskie sztuki walki zyskały właściwy kształt i impuls do rozwoju dzięki świeckim 

praktykom działającym w okresie ostatnich 300 lat678. W okresie panowania dynastii Ming 

zaczęła kształtować się wspólnota adeptów sztuk walki, do której należeli mnisi, jak również 

praktycy świeccy. Przemierzali ogromne odległości, poszukując nauczycieli, uczniów, 

a także uznania. Następowała wymiana doświadczeń, synteza różnych stylów 

w poszukiwaniu skutecznej metody walki oraz duchowego doskonalenia679. Przedstawiciele 

tej grupy społecznej często mieszkali i nauczali w świątyniach – buddyjskich, taoistycznych 

i religii ludowych. W ten oto sposób świątynie jako miejsca kultu religijnego użyczały 

mistrzom sztuk walki swojej przestrzeni publicznej. Wędrowni mistrzowie przemieszkiwali 

                                                 
673 Vide, Ibid., s. 128-130; Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 293. 
674 D.A. Ross, op.cit., s. 11.  
675 Cf., S.E. Henning, The Chinese Martial Arts in Historical Perspective. „Military Affairs”, Vol. 4, No. 45, 

1981, s. 175; M. Shahar, op.cit., s. 128-130. 
676 M. Shahar, Ibidem.  
677 S.E. Henning, The Chinese Martial Arts in Historical Perspective, op.cit., s. 175. 
678 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 60. 
679 D.A. Ross, op.cit., s. 32, 35. 
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w lokalnych sanktuariach, w których ludność chłopska miał otwarty dostęp i poznawała 

tajniki technik walki680. Zatem rola świątyń jako miejsca uprawiania sztuk bojowych stała 

się znacząca w kontekście scalania sztuk walki z życiem obrzędowym wioski. Prymat 

militarnego zastosowania sztuk walki został przełamany, sięgając do codziennego życia 

cywilów681. Do rozwinięcia sztuk walki w świadomy system myślowy w znacznej mierze 

przyczyniło się praktykowanie ich przez przedstawicieli elit, które w okresie panowania 

dynastii Qing z fascynacją zaczęły odkrywać style ludowe i przedstawiać 

je w piśmiennictwie. W ten sposób przyczyniły się do udokumentowania niektórych stylów 

tego okresu, które w przeciwnym razie zniknęłyby z pamięci osób niepiśmiennych. 

Nie należy też zapominać, że dochodziło do przepływu wiedzy także w inny sposób. 

Przykładowo wojskowi, przebywając w danej miejscowości, przekazywali swoją wiedzę do 

lokalnych klanów lub też wojskowi wykorzystywali wiedzę klasztorów czy cywilnych 

ośrodków walki do lepszego wyszkolenia swoich żołnierzy682.  

Style wewnętrzne neijiaquan w założeniu miały być przeciwieństwem głównej 

szkoły shaolinquan, kładącej nacisk na siłę fizyczną i umiejętność ataku oraz odporność 

na ból. Większość stylów o taoistycznym rodowodzie odznaczała się zastosowaniem uników 

i niespodziewanych zwrotów. Ruchy miały zaskakiwać przeciwnika i być trudne 

do przewidzenia683 . Zatem ‘miękkość’ szkół taoistycznych polegała na przeciwstawieniu 

się typowym sposobom ataku szkół buddyjskich. Cechowała się zręcznością uników 

i spontanicznością, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Księdze Drogi i Cnoty 

(Daodejing, 道德经) i chińskich podręcznikach wojskowych684. Techniki często uzupeniano 

o elementy akrobatyczne. Wywodzące się zaś z taoizmu ćwiczenia zdrowotne są obecnie 

znane pod nazwą qigong (气功), bardzo zresztą pojemną, bo określającą wszelkie ćwiczenia, 

w których dokonuje się pracy z wewnętrzną energią qi685, zarówno o charakterze ćwiczeń 

dla zdrowia, jak również z określonymi praktykami religijnymi czy pewnymi szczególnymi 

umiejętnościami, także związanymi z walką686.  

Współcześnie zróżnicowanie stylów ze względu na wpływy religijno-filozoficzne 

są rzadziej stosowane, zaś podział na style neijiaquan i waijiaquan odnajduje swoje 

zastosowanie w regulaminach zawodów sporotowych organizacji międzynarodowych 

                                                 
680 M. Shahar, op.cit., s. 201. 
681 Lu Zhouxiang, Politics and Identity op.cit., s. 82; D.A. Ross, op.cit., s. 32.  
682 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit. , s. 35.  
683 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu:…, op.cit., s. 74. 
684 Ibid., s. 45-46. 
685 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 315. 
686 E. Baka, op.cit, s. 81. 



156 

 

promujących chińskie sztuki walki. Kryterium to stosuje się przy klasyfikacji konkurencji 

form taolu. Trend ten pojawił się w latach 20. XX wieku, gdy kształtowała się koncepcja 

guoshu oraz w latach 80.  -gdy tworzono standardy współzawodnictwa dla dyscypliny sportu 

zwanej ogólnie wushu687.  

 

 

W Chińskiej Republice Ludowej oficjalnie wyróżnia się aż 56 grup etnicznych 

(minzu)688, a najliczniejszą z nich stanowią Chińczycy Han (91,11% ludności tego kraju )689. 

Spośród tych 56 mniejszości wyodrębnia się 10 społeczności muzułmańskich, do których 

należą Hui, Ujgurzy, Kazachowie, Dongxiang, Kirgizi, Salarowie, Uzbecy, Bonan, Tatarzy 

i Tadżykowie. Według oficjalnych statystyk z 2020 roku, obecnie w Chinach żyje niemal 

28 mln muzułmanów 690 . Muzułmanie w Chinach są grupą wewnętrznie bardzo 

zróżnicowaną. Społeczność Hui stanowi najliczniejszą spośród mniejszości muzułmańskich. 

Pierwsi muzułmanie przybyli do Chin w czasach panowania dynastii Tang, tj. w VII 

wieku691. Nazywano ich ‘przybyszami z Zachodu’ (xi yu, 西域). Byli to arabscy i perscy 

kupcy. Wyróżniali się w społeczności lokalnej zarówno pod względem języka, kultury, 

jak i fizjonomii. Stosunek Chińczyków Han do ludności napływowej opierał 

się na wyznaczeniu różnic określających, w jakim stopniu ‘nowi przybysze’ odbiegali 

od standardów konfucjańskiej kultury. Wynikało to z silnego przekonania o jej wyższości 

nad innymi kulturami ludów ‘barbarzyńskich’. Muzułmanie musieli ulec społecznej presji 

kulturowego dostosowania do dominującej kultury Hanów. Procesy te przebiegały w różny 

sposób. Przykładowo, od czasów dynastii Ming, tj. od XIV wieku, nie mówiło się już tylko 

o muzułmanach w Chinach, ale o ‘chińskich muzułmanach’ 692 . Jednak każda panująca 

dynastia prowadziła odmienną politykę sinizacji, co wpływało na stosunek do Hui. 

Społeczność Hui wykazywała duże zainteresowanie sztukami walki. Ludzie Hui 

byli znani z odwagi i waleczności zwłaszcza w sytuacjach, gdy trzeba było sprzeciwić 

                                                 
687 D.A. Ross, op.cit, s. 125.  
688 D.C. Gladney, Dislocating China Muslims, Minorities, and Other Subaltern Subjects, The University of 

Chicago Press, Chicago 2004, s. 9. 
689 Ning Jizhe, Deputy Head of the Leading Group of the State Council for the Seventh National Population 

Census, Commissioner of the National Bureau of Statistics of China, Main Data of the Seventh National 

Population Census  News Release, 11.05.2021, 

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202105/t20210510_1817185.html, dostęp: 15 marca 2022.  
690  Pew Research Center, dane z 2020 r., 

http://www.globalreligiousfutures.org/countries/china#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020&r

egion_name=All%20Countries&restrictions_year=2016, dostęp: 15 marca 2022. 
691 D.C. Gladney, Dislocating China Muslims, …, op.cit., s. 122. 
692 R. Israeli, Islam in China. Religion, Ethnicity, Culture and Politics, Lexington Books, Maryland 2002, s. 

296. 
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się niesprawiedliwości i opresji. W czasach panowania dynastii Ming (1368-1644) chińskie 

sztuki walki przeżywały okres rozkwitu. W Jixiao Xinshu autorstwa znanego stratega 

Qi Jiguanga można odnaleźć zapiski o trzech szkołach „władania włócznią” rozwijanych 

przez rodziny Ma, Yang i Sha. Rodziny Ma i Sha pochodziły z mniejszości Hui693. Style 

powstałe się w tym okresie dały początki następnym sztukom walki, które obecnie 

są praktykowane w całym świecie. Przykładem jest styl Zhaquan (查拳) – dziedzictwo 

muzułmańskiej rodziny Zha. Historia wymienia także sławnych muzułmańskich generałów 

Zhu Yuanzhanga, tj. Chang Yuchun, Hu Dahai, Mu Ying, Lan Yu, Feng Sheng, Ding Dexing. 

Cieszyli się oni wielkim szacunkiem ze względu na swoje zasługi694 . Sytuacja zmieniła 

się w czasach panowania Dynastii Qing (1644 - 1911), kiedy zdolności bojowe ludności Hui 

zaczęto postrzegać za zagrożenie.  

Jednym z regionów ważnych dla historii ludowych sztuk walki był Cangzhou 

(Cangxian), czego dowodem jest umieszczenie przez Ministerstwo Kultury Chin sztuk walki 

mieszkańców Hui z Cangzhou na liście niematerialnego dziedzictwa kultury695. Mieszkańcy 

tego regionu od wieków słynęli z pasji do wushu, zaś poprzez rygorystyczny trening 

systematycznie udoskonalali swoje umiejętności w walce. Nic dziwnego, że Cangzhou 

nazywane było ‘domem wushu’ 696 . Dobrze znane przysłowie chińskie mówi: 

„Jeśli kiedykolwiek spotkasz kogoś z Cangzhou, darz go szacunkiem. Ludność z Cangzhou 

to waleczni ludzie”697. Na przełomie końca panowania dynastii Sui (581–618) i początku 

panowania dynastii Tang (618–906) muzułmańscy handlarze zaczęli przyjeżdżać i osiedlać 

się w tym regionie 698. Ich religia została adoptowana przez część lokalnej ludności chińskiej. 

Z czasem mniejszość muzułmańska zaczęła zyskiwać znaczącą pozycję w lokalnej 

społeczności. Pod wpływem islamu zaczęły także rozwijać techniki walki, które wkrótce 

zaczęły dominować nad lokalnymi stylami sztuk walki. Umiejętności walki wręcz oraz walki 

z użyciem broni chińskiej wpłynęły na wzrost rozpoznawalności Hui w całym kraju. 

Po kilku stuleciach mistrzowie wushu z tego regionu stali się ważną 

częścią historii ludowych sztuk walki. Na początku XX wieku sześć stylów (Zhaquan 查拳, 

Huaquan 華拳, Bajiquan 八極拳, Liuhobafaquan 六合八法拳, Piguaquan 劈掛拳, 

                                                 
693 China Sports Editorial Board, Wushu among Chinese Moslems, China Books & Periodicals, Beijing,  1984, 

s. 5. 
694 S. Canzonieri, op.cit., s. 218. 
695  Chinese Cultural Studies Center, https://www.culturalheritagechina.org/national-list-first-batch, dostęp: 

20.03.2020. 
696 China Sports Editorial Board, op.cit., s. 6. 
697 Ibidem. 
698 Britannica, Cangzhou, https://www.britannica.com/place/Cangzhou, dostęp: 15 kwietnia 2020. 
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Gongliquan 功力拳) było praktykowanych właśnie tam. Style te wykazują ścisłe związki 

z islamem. Wpływ ten widoczny był m.in. w specyficznych technikach walki wręcz oraz 

władaniu bronią. Należy podkreślić, że te tradycyjne style obecnie są bardzo popularne 

na całym świecie, praktykowane przez adeptów. Znanymi przedstawicielami sztuk walki w 

XX wieku byli m.in. Ma Fengtu (założyciel Tongbeipiguaquan), Ma Xianda (nauczyciel 

Jet’a Li stylu Fanziquan), Zhang Wenguang (mistrz Bagua, Taiji, sanshou)699  oraz Wang 

Ziping (ekspert stylu Zhaquan)700. Wpłynęli oni nie tylko na oblicze tradycyjnych stylów, 

ale również stworzyli podwaliny dla wushu sportowego. Poniższa tabela stanowi 

opracowanie własne, którego celem jest przedstawienie cech charakterystycznych 

wybranych stylów muzułmańskich. Style, które zostały wymienione w zestawieniu, 

to najbardziej popularne style na świecie.  

 

Tabela 8. Wybrane style muzułmańskie i ich cechy charakterystyczne 

 
Nazwa stylu Miejsce i czas 

powstania 

Założyciel Cechy charakterystyczne stylu 

Huaquan (華拳) Rencheng 

(współcześnie 

Jining w prowincji 

Shandong; 

Dynastia Tang 

(589-906) 

Cai Mao; 

Rodzina/ród: 

Cai 

• Wyróżniają  go silne postawy ciała, szybkie               

i dynamiczne poruszanie. 

• Charakterystyczny sposób oddychania, 

głębokie oddychanie ma - poprzez 

generowane fale - wzmacniać ciało.  

Zhaquan (查拳) Prowincja 

Shandong;  

Dynastia Tang 

(589-906) 

Hua Zhongqi i 

Zha  Yuanyi; 

Rodzina/ród: 

Zha 

• Wspólnie Hua Zhongqi i Zha  Yuanyi rowinęli 

styl ze swoich macierzystych stylów 

(Daijiaquan i Xiaojiaquan).  

• Pod koniec panowani dynastii Qing podzielił 

się na trzy style: odmiana Zhang 

charakteryzuje się zwinnością i szybkością; 

odmiana Yang posiada wysokie pozycje i 

eleganckie ruchy; odmiana Li posiada ciągłe 

ruchy charakteryzujące się ogromna siłą.  

Bajiquan (八極拳) Prowincja Hebei, 

Miasto Mengcun 

w powiecie 

Wu Zhong 

(1712 - 1802); 

Rodzina/ród: 

• Obecnie wyróżnia się 4 odmiany tego stylu. 

• Siła do ataku pochodzi z pracy nóg. 

• Techniki ręczne akcentowane są przez skręty 

                                                 
699  World Famous Martial Arts Master Website, http://www.worldwsj.org/en/h-nd-895.html, dostęp: 15 

kwietnia 2020. 
700  D.C. Gladney, Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People's Republic, Harvard University Asia 

Center 1991, London, s. 199. 
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Cangzhou 

XVIII w.  

Wu (dostęp do 

stylu miały 

także osoby 

spoza 

rodziny) 

tułowia.  

• Każda technika oparta jest o odpowiedni 

rodzaj oddechu, dzięki czemu wydają się 

eksplozywne. 

Liuhobafaquan (六

合八法拳) 

Prowincja Hebei, 

powiat Cangzhou;  

Dynastia Qing, 

panowanie 

cesarza 

Daoguanga (1821 

– 1850) 

Cao; 

brak danych 

na temat 

rodowego 

przekazu 

• Pochodna Changquan. 

• Wyróżniają go silne postawy.  

• Ruchy są zwarte i szybkie. 

• Obecne są elementy imitujące ruchy zwierząt: 

smoka, tygrysa, żurawia, królika i małpy.  

• Mieszają się wpływy buddyjskie                               

i taoistyczne. 

Piguaquan (劈掛拳

) 

Prowincja Hebei 

Dynastia Ming 

(1368-1644) 

Brak danych 

na temat 

założyciela, 

najbardziej 

znany 

przedstawiciel 

tego stylu to 

Ma Fengtu 

• Widoczne są tu okrężne ruchy ramion                        

i szybkie uderzenia. 

• Regularny oddech pomaga                                         

w kontrolowaniu energii qi i generowaniu siły. 

• Dawnej nazywano go „stylem walki noszącym 

zbroję”, jako że stosowali go ciężkozbrojni 

żołnierze. 

• Współcześnie styl wygląda inaczej, wymaga 

takich cech, jak szybkość, siła, płynność                      

i zwinność.  

• Piguaquan połączył się z Tongbeiquan,                        

w następstwie czego powstał styl 

Tongbeipiguaquan.  

Gongliquan (功 力

拳) 

Prowincja Hebei;  

Dynastia Qing 

(1644-1911),  

panowanie 

cesarza Jiaqinga 

(1796-1820), 

Cangzhou 

Yi Yuwen; 

brak danych 

na temat 

rodowego 

przekazu 

• Czerpał z nauk wielu stylów. 

Tantui (‘spring 

kicks’, 弹腿) 

Xinjiang; 

XVI/XVII w. 

Cha Shang Yir 

(Chamir, 

1568-1644) 

• Początkowo styl zawierał 28 form, 

usystematyzowanych alfabetycznie. 

• Następnie system został zsyntetyzowany do 10 

form.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: China Sports Editorial Board, Wushu among Chinese Moslems, 

China Books & Periodicals, 1984; J. Szymankiewicz, Kung Fu, Wydawnictwo WIATR s.c., Warszawa 2006; 

S. Canzonieri, The Hidden History of the Chinese Internal Martial Arts. Exploring the Mysterious Connections 

Between Long Fist Boxing and the Origins and Roots of Bagua Zhang, Taiji Quan, Xingyi Quan and more, 

BGT ENT, New York, 2013.  

https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%BC%B9
https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%85%BF
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3.4. Inne kategorie stylów  

 

 

Obok buddyzmu i taoizmu istotny wpływ na kształt i rozwój chińskich sztuk walki 

wywarł konfucjanizm. Inspiracje są dostrzegalne choćby w kultywowaniu tradycji rodzinnej 

w przypadku poszczególnych stylów. Wedle określonych reguł wskazywano kolejnych 

spadkobierców systemu. Stworzono również strukturę zapewniającą ciągłość przekazu. 

W nauce Konfucjusza dobrze funkcjonujące rodziny oraz wychowywanie moralne jednostek 

decydowało o przyszłości państwa. Konfucjański rys kształcenia dostrzegalny jest również 

w chińskich sztukach walki, szczególnie w kontekście dążenia do doskonałości w sferze 

fizycznej i duchowej. Chińskie sztuki walki bazują na etyce konfucjańskiej, akcentującej 

znaczenie rodzinnych powiązań i istniejących tam powiązań hierarchicznych.  

Konfucjański wzór człowieka moralnego to junzi (君子), który postępuje zgodnie 

z ren (仁), czyli idealną relacją 701  lub też humanitarnością702 . Sam ideogram 仁 składa 

się z dwóch znaków oznaczających ‘człowieka’ i liczbę ‘dwa’, wskazując na powiązania 

pomiędzy ludźmi. Nieprzypadkowo Konfucjusz nakazywał właściwie odnosić się do innych 

i traktować ich w głębi serca za przyjaciół703. Humanitarność manifestowała się w postaci 

miłości synowskiej xiao, miłości braterskiej ti oraz szczerości xin704. Takie elementy będą 

również określać relacje między adeptami tradycyjnych sztuk walki, tworząc strukturę 

stylów rodowych i zasady ich funkcjonowania. Odwołując się do znaczenia terminu gongfu, 

oznaczającego osiągnięcie wysokiego poziomu umiejętności w danej dziedzinie życia, 

konfucjanizm podkreślał, że realizacja obranego celu możliwa jest przy zachowaniu 

właściwej postawy moralnej. Na tej podstawie tworzono kodeksy życia moralnego, wzorce 

zachowań i normy życia społecznego705 . Kodeks wude (武 德)wyodrębniał podstawowe 

wartości pożądanej postawy moralnej, dzieląc je na etykę czynu i – etykę umysłu. 

W pierwszej klasyfikował pokorę (qian), szacunek (li), prawość (yi), zaufanie (xin), 

lojalność (cheng), w drugiej zaś wolę (zhi), wytrwałość (ren), cierpliwość (heng) 

oraz odwagę (yong) 706 . Humanitarności rozumianej również przez pryzmat miłości 

                                                 
701 Konfucjusz, Analekta, tłum. K. Pejda, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 19.  
702 Qian Ning, Nowe dialogi konfucjańskie. Próba rekonstrukcji, tłum. S. Musielak, Wydawnictwo Olejsiuk, 

Warszawa, 2014, s. 22. 
703 Ibidem. 
704 Ibid., s. 16. 
705 Yao Xinzhong, Konfucjanizm. Wprowadzenie, tłum. J. Hunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków, 2009, s. 34.  
706 E. Baka, op.cit., s. 92. 
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synowskiej i braterskiej przewodzić miała wielka zasada dao ( 道). Dao to ‘ścieżka/droga’707 

wskazywana przez mistrza shifu, którą należało podążać, by kultywować ren. Każdy 

z uczniów miał swoją unikalną drogę kształtującą się w trakcie nauki i uwzględniającą 

doświadczenia życiowe. Adept mógł dotrzeć do ren dzięki nauce, samodoskonaleniu 

i praktyce. Nauka polegała na gromadzeniu wiedzy, samodoskonalenie służyło 

kształtowaniu charakteru, a praktyka osiąganiu oświecenia. Wszytskie ścieżki winny 

prowadzić człowieka do prawdziwej mądrości 708 . Podjęcie każdej z tych dróg łączyło 

się z podjęciem wysiłku709.  

Celem adeptów sztuk walki był ideał wushi, kształtowany w efekcie procesu 

samorealizacji i samodoskonalenia. Ów ideał był wynikiem osobistych doświadczeń 

gromadzonych przez wiele pokoleń wushi. Owa różnorodność doświadczeń, chęć 

samodoskonalenia, styl życia wushi oraz kwestia różnic osobowościowych wpływały 

na kształt relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Implikowało to różnice międzystylowe 

tradycyjnych szkół sztuk walki. Tradycyjny trening wykorzystywano w procesie 

wychowawczym 710 . Dotyczyło to zachowań, etykiety, hierarchii wewnątrz grupy 

oraz rytuału. W każdej ze szkół wykształcił się niepowtarzalny zbiór rytuałów i zachowań, 

dzięki czemu adepci utożsamiali się z danym stylem, pielęgnowali symbole i tradycje 

właściwe danej szkole. Adepci winni byli okazywać szacunek wobec swoich mistrzów, 

a także innych członków szkoły. Te relacje przenosiły się z innych sfer życia społecznego. 

Powinni panować nad emocjami, trzeźwo oceniając sytuację w trakcie treningu oraz w życiu 

codziennym. Trening tradycyjny miał ich doskonalić fizycznie i moralnie. Ważnym 

elementem w procesie samodoskonalenia było także korygowanie błędów. Konfucjusz 

uważał, że człowiek nie urodził się mędrcem, jest niedoskonały, ma wiele wad i nieustannie 

błądzi. Żmudny trening sprzyjał doskonaleniu ciała, umysłu i serca. Konfucjusz widział 

w człowieku istotę niedoskonałą, jednak posiadającą siłę sprawczą, by naprawiać błędy, 

gdyż nienaprawianie ich było również błędem i wynikało z ludzkich wad. Nauczał, 

by poznawać ludzi wartościowych i naśladować ich, poznawać ludzi bezwartościowych 

i zastanawiać się nad sobą 711 . W ten sposób podkreślał, że życie w społeczności może 

wpłynąć na jednostkę. Zgodnie z wykładnią Konfucjusza dobrze funkcjonująca rodzina 

jia ( 家) oraz wychowywanie szlachetnych jednostek to wartości najbardziej pożądane przez 

                                                 
707 H. Fingarette, Confucius – The Secular as Sacrd, Waveland Press,  Illinois 1998, s. 19. 
708 Qian Ning, op.cit., s. 42. 
709 Ibid., s. 44, 54. 
710 E. Baka, op.cit., s. 90 
711 Qian Ning, op.cit., s. 44-45. 
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społeczeństwo. Ludzi oraz zasady fundamentalne ludzkości uważano za jądro stosunków 

społecznych gwarantujące stabilność, pokój, pomyślność państwa, rodziny i jednostek712. 

W rodzinie każdemu przypisywano określone role, adekwatne do miejsca zajmowanego 

w tej hierarchii 713 . To właśnie na niej spoczywał obowiązek przygotowania kolejnego 

pokolenia do wypełniania obowiązków i powinności zgodne z zajmowaną pozycją 

w hierarchii, dzięki czemu możliwe było utrzymanie ładu społecznego714. Konfucjusz mówił 

o pięciu podstawowych zależnościach: pomiędzy władcą a poddanym, ojcem a synem, 

mężem i żoną, pomiędzy braćmi i pomiędzy przyjaciółmi. W rodzinie nacisk kładziono 

przede wszystkim na miłość synowską xiao (孝), jako najistotniejszą powinność każdego 

Chińczyka 715 . Nakazywała ona posłuszeństwo i postępowanie zgodnie z wolą rodziców 

i starszych 716 . Miłość synowska xiao była także odpłatą za miłość, którą dali dziecku 

rodzice717. Celem rodziny żyjącej w duchu konfucjańskim stało się wychowanie człowieka 

doskonałego moralnie, tzw. junzi (君子), który kieruje się w życiu zasadą postępowania 

ren 718 . Dzięki tej zasadzie jest w stanie poskromić własne ego i podporządkować 

się rytuałowi (li) definiującemu prawidła wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi oraz normy 

postępowania, opierające się na szacunku dla starszych i podporządkowaniu się stojącym 

wyżej w hierarchii społecznej719.  

Przywołane elementy są bardzo dobrze widoczne w rodzinnych/rodowych stylach 

walki. Miały one, wedle wzroców rodzinnych, swoich mistrzów tytułowanych mianem shifu 

( 师傅). Oni odpowiadali za edukowanie uczniów, wskazywali im drogę dao. Każdy 

z uczniów miał swoją unikalną drogę, kształtującą się w trakcie nauki i uwzględniającą 

doświadczenia życiowe. Miłość synowska xiao w chińskich sztukach walki objawiała 

się w lojalności i uległości wobec mistrza pełniącego rolę mentora i opiekuna. Cieszył 

się niekwestionowanym autorytetem, jak ojciec w patriarchalnym modelu rodziny 720 . 

Relacja mistrz - uczeń, odzwierciedlała schemat miłości synowskiej xiao (孝). Istota xiao, 

która polegać miała na tym, że za życia rodziców powinno służyć się im wedle reguł li (礼), 

                                                 
712 Yao Xinzhong, op.cit., s. 27. 
713 Liu JeeLoo, Wprowadzenie do filozofii chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu, tłum. M. 

Godyń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 49. 
714 Ł. Gacek, Chińskie elity polityczne XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 20.  
715 L. Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin, tłum. A. Bogdański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 

1974, s. 135.  
716 Konfucjusz, Analekta, op.cit., s. 19.  
717 Qian Ning, op.cit., s. 29-30. 
718 Konfucjusz. Analekta, op.cit., s. 19. 
719 W.J. Sidichmienow, Chiny, karty przeszłości, tłum. A. Bogdański, Iskry, Warszawa 1978, s. 74.  
720 E. Baka, op.cit., 2008, s. 69. 
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po śmierci pochować ich wedle reguł li i wedle reguł li składać im ofiary721, urzeczywistniała 

się dokładnie w ten sam sposób. Każdy z adeptów rzeczywiście musiał być lojalny wobec 

mistrza, uznając jego niepodważalny autorytet i realizować wszelkie obowiązki, które były 

mu przynależne, zaś po śmierci mistrza dbać o jego dobre imię i oddawać mu hołd. Miejsce 

każdego adepta w hierarchii danej szkoły wyznaczała praktyka. Ci z dłuższym stażem 

i doświadczeniem stali wyżej w tej strukturze. Dlatego wypracowano odpowiednie reguły 

zwracania się do siebie. Najczęściej stosowane terminy określające pozycję to starszy 

brat (shi xiong, 师兄) czy młodszy brat (shi di, 师弟), odzwierciadlające miłość braterską 

ti ( 悌). Szczerość xin można tu odnieść do opieki nad młodszymi i słabszymi uczniami, 

ale i nie tylko. Xin (心) realizowało się także wobec osób spoza kręgu rodziny/szkoły. Tabela 

poniżej ilustruje strukturę stylu Choy Lee Fut (Cailifoquan) jako przykład stylu 

rodowego/rodzinnego.  

 

Tabela 9. Struktura rodzinnego stylu Cailifoquan – kant. Choy Lee Fut 

 
Pinyin Nazwa  

(kant.) 

Znaki 

uproszczone 

Znaczenie Struktura stylu Choy 

Lee Fut rodziny Chan 

Ti  Xiao 

Shi zu Sijo 师祖 założyciel systemu Chen Xiang   Xiao 

Shi tai 

gong 

Sitaigung 师太公 mistrz, nauczyciel 

nauczyciela mistrza  

Chen Guan Bo   

Shi gong Sigung 师公 mistrz – nauczyciel  

mistrza 

Chen Yao Chi  

Chen Yun Han 

Xiao 

Shi bo Sibak 师伯 starszy brat mistrza Najbliżsi uczniowie 

Chen Yao Chi i Chen 

Yun Han 

Ti  

Shi shu Sisuk 师叔 młodszy brat mistrza Najbliżsi uczniowie 

Chen Yao Chi i Chen 

Yun Han 

Shi fu Sifu 师父 mistrz  Chen Yong Fa   Xiao 

Shi jie Sije 师姐 starsza siostra Najbliżsi uczniowie 

Chen Yong Fa 

Ti 

  

Shi xiong Sihing 师兄 starszy brat Najbliżsi uczniowie 

Chen Yong Fa 

Shi mei Simui 师妹 młodsza siostra Instruktorzy, adepci 

Shi di Sidai 师弟 młodszy brat Instruktorzy, adepci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hajime Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, 

Tybet, Japonia, red. P.P. Wiener, tłum. M. Kanert, W. Szkudlarczyk-Brkić, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 264; Yong Fa Chen, Wing Sing Tong Special Edition, To commemorate the 

200th anniversary of the founder of Choy Lee Fut, Chan Heung, 1806-2006, Sydney, 2000; Choy Lee Fut 

                                                 
721 L. Wasiliew, op.cit., s. 136.  
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Sydney official webside, https://choyleefut.org/ dostęp: 14 grudnia 2020; wywiad ekspercki z Chen Yong Fa 

(5. Generacja spadkobierców Chan Family, obecny spadkobierca systemu Choy Lee Fut) przeprowadzony w 

dniu 10 listopada 2016 (Sydney, Australia), podczas Kung Fu & Luohan Qigong Training Course - Wing Sing 

Tong 11th Session Seminar Course 5-12.11.2016, godzina 10.00, nagranie 33, zasoby własne. 

 

 

Człowiek chcący pełnić jednocześnie wiele ról musi kierować się cnotą lojalności 

zhong (忠), rozumianej zarówno w kategorii uległości względem osób stojących wyżej 

w hierarchii, ale również kierowania się „sercem” w dokonywanych wyborach. Lojalność 

oznaczała „robienie tego, co powinno się robić” i „bycie wiernym własnej roli” 722 . 

Prawdziwe zhong wiązało się z właściwie rozumianą rolą społeczną oraz wypłenianiem 

obowiązków przypisanych danej roli 723 . Szacunek i skromność wpajano najmłodszym 

adeptom, tak jak w konfucjańskiej relacji xiao. Dążono do kształtowania silnego ducha 

pokory i szacunku, posłuszeństwa, braku własnej woli. Pożądaną postawą u jednostki była 

bierna, a jeśli miała być aktywną, to zawsze zgodnie z zasadą xiao724. Pierwszym etapem 

było wstąpienie do szkoły. Okres nowicjatu był niekiedy bardzo długi i stanowił czas próby 

na każdym kroku. Od adepta oczekiwano dostosowania się do wszelkich reguł panujących 

w szkole. Każde odstępstwo było karane, a największą karą było wykluczenie z grona 

uczniów mistrza i opuszczenie szkoły. Rodzinne style w trosce o przekaz tradycji musiały 

poszerzać krąg najbliższych uczniów oparty na potomkach rodu także o osoby spoza kręgu 

rodziny. Pozwalano więc na to, by uczniowie cieszący się największym zaufaniem 

oraz doświadczeniem mogli dołączyć do grona najbliższych uczniów. Do tego celu służyła 

ceremonia baishi (拜师). Przebiegała ona według określonej etykiety/rytuału dla danego 

rodu, a poprzedzał ją egzamin potwierdzający, czy adept posiada już pożądane zdolności 

i cechy charakteru, by być godzien tego zaszczytu. Znak bai oznacza ‘dwie ręce’ trzymane 

razem. To zarazem gest często stosowany przez Chińczyków dla okazania szacunku innym. 

Często jest wykonywany w świątyni przed ołtarzem przodków. Jest to nawiązanie do kultu 

przodków, który korzeniami sięga starożytnego kultu zmarłych. W okresie przełomu 

panowania dynastii Shang oraz Zhou ten najdawniejszy kult bardzo silnie się rozwinął, 

przekształcając się stopniowo w szczegółowo opracowany i obfitujący w uroczyste rytuały 

kult przodków rodu. Polegał na oddawaniu czci przodkowi rodu w linii męskiej 725 . 

                                                 
722 Liu JeeLoo, op.cit., s. 49-50. 
723  K. Pejda, Reinterpretacja najważniejszych pojęć Dialogów Konfucjańskich, [w:] Konfucjanizm i jego 

współczesne interpretacje, red. R. Sławiński, Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 2013, s. 69; Cf., 

Hajime Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia, red. P.P. Wiener, tłum. M. 

Kanert, W. Szkudlarczyk-Brkić, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 264. 
724 L. Wasiliew, op.cit., s. 136.  
725 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 38.  
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Poczatkowo stosunkowo prosty mający na celu utrzymaniu przy „życiu” duszę zmarłego726, 

został wchłonięty i znacznie przekształcony przez konfucjanizm. W tradycyjnym kulcie 

przodków Konfucjusz oraz jego zwolennicy dostrzegli jedną z głównych możliwości 

praktycznego urzeczywistnienia ładu społecznego i społecznego ideału, które stanowiło 

sedno, istotę ich nauki727. Pojęcie baishi można rozumieć jako pokłon lub oddanie szacunku 

nauczycielowi/mistrzowi wyrażony poprzez prosty gest. Analizujac ideogram (拜 师), 

pierwszy znak pokazuje, jak jedna dłoń (lewa) nakrywa drugą dłoń, a obie trzymane 

są na wysokości klatki piersiowej bądź twarzy. Drugi znak to shi, a stosowanie 

go w połączeniu z fu jako shifu odwoła nas do nauczyciela/mistrza, gdzie fu może oznaczać 

także wodza, dowódcę czy ojca rodziny. Do zaszczytu baishi mogli przystąpić tylko 

ci najbliżsi uczniowie po przejściu długiego nowicjatu, którzy odznaczyli się cechami 

pożądanymi przez mistrza. Po ceremonii uczeń uzyskiwał dostęp do nauk mistrza i danego 

stylu. Dlatego baishi określano ‘uczniem wewnętrznym’ bądź ‘wewnętrznych drzwi’. 

Wstępując do grona najbliższych uczniów shifu, uczeń zobowiązywał się do lojalnego 

wypełniania swojej roli zhong. Mistrz zobowiązywał się nauczać sztuki zgodnie z tradycją 

szkoły. Sama uroczystość przyjęcia ucznia odbywała się w domu mistrza lub siedzibie 

szkoły. Zazwyczaj uczniowie wnosili opłaty tradycyjnie owinięte w czerwony pakunek 

lub w czerwonej kopercie. Mistrz następnie składał ofiary, najczęściej w postaci owoców, 

i palił kadzidła przed portretem przodków. W tym ostatnim przypadku - przed założycielem 

szkoły lub całego stylu. Czasem mistrz przekazywał kadzidło uczniowi, który składał 

je przed portretem przodka. Osoba przyjmowana na ucznia następnie wykonywała 

tradycyjny kou tou (叩头, ‘uderzenie głową’)728, przed portretem przodka, a potem przed 

mistrzem 729 . W niektórych szkołach podczas ceremonii baishi wykonywano tradycyjny 

taniec lwa, aby zapewnić sobie i szkole pomyślność oraz aprobatę przodków. 

Główną rolą spadkobiercy systemu był przekaz wiedzy następnym pokoleniom. 

Często wchodził w posiadanie rodzinnych dokumentów (manuskryptów) potwierdzających 

                                                 
726 W.S. Morton, Ch. M. Lewis, Chiny. Historia i kultura, tłum. B. S. Zemanek, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 33-34.  
727 L. Wasiliew, op.cit, s. 134-135. 
728  Kou tou ma długą tradycję sięgającą starożytności. Pokłon ten wykonywany był podczas ceremonii 

religijnych jako oznaka uniżenia wobec bogów i władców. W San gui jiu kou (三跪九叩) klękano trzykrotnie, 

wykonując w sumie dziewięć pokłonów było zarezerwowane wyłącznie dla cesarza. C.P. Fitzgerald, Chiny – 

zarys historii kultury, , tłum. A. Bogdański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, s. 322. 
729  Wywiad ekspercki z Chen Yong Fa (5. Generacja spadkobierców Chan Family, obecny spadkobierca 

systemu Choy Lee Fut) przeprowadzony w dniu 10 listopada 2016 (Sydney, Australia), podczas Kung Fu & 

Luohan Qigong Training Course - Wing Sing Tong 11th Session Seminar Course 5-12.11.2016, godzina 10.00, 

nagranie 33, zasoby własne. 
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rodowód stylu. Posiadanie tychże dokumentów potwierdzało status spadkobiercy, 

zaś ochrona ich przed zniszczeniem lub przekazaniem w niepowołane ręce obligowała 

do przeprowadzania selekcji wśród najbliższych adeptów. Ciągły sprawdzian 

ich umiejętności oraz lojalności był na porządku dziennym. Na spadkobiercy systemu ciążył 

obowiązek wyboru jego następcy. Zazwyczaj była to osoba spokrewniona. Nieprawidłowy 

wybór osoby skutkował przerwaniem przekazu tradycji.  

 

Bogactwo ruchów imitujących zachowania zwierząt oraz ich strategie walki znajdują 

odzwierciedlenie w wielu stylach, tj. małpy (Houquan, 猴拳), tygrysa (Huquan), modliszki 

(Tanglangquan), orła (Yingzahoquan, dosłownie ‘Pięść szponów orła’) i innych. Grupa 

stylów imitacyjnych jest dosyć pojemna i niejednorodna. Należą do niej zarówno style, które 

posiadają pojedyncze elementy, jak i te, które całościowo odwołują się do wybranego 

motywu imitacyjnego. W samym nazewnictwie stylów trudno dopatrzeć 

się konkretnej zasady, choć styl smoka (kant. Long Ying pai), tygrysa (Huquan, 虎拳), lwa 

(Shiquan, 石泉 ), znany także pod nazwą Wan Shoujiao), węża (Shequan, 蛇拳), modliszki 

(Tanglangquan, 螳螂拳) czy nawet styl motyla (kant. Wu Dip Boon Hop pai) wskazują na 

orientację ku mądrej przyrodzie. Niekiedy owe nazwy są jednak mylące. Ving tsun 

(Yongchunquan, 詠春拳), czyli ‘Pięść pięknej wiosny’ było imieniem dziewczyny i nazwą 

sali treningowej. Słynna szkoła ’Pięciu Tygrysów’ (kant. Wu Hu pai) zyskała swe miano 

dzięki odwadze pięciu braci Chow ochrzczonych przez lud chiński Tygrysami, a nie dzięki 

pięciu charakterystycznym postawom tygrysim. Nazwa stylu Chuojiaoquan (戳腳拳) 

tłumaczy się jako ‘Pięść grzebiącej stopy’ i jasno nie mówi, że chodzi bezpośrednio o sposób 

poruszania się kaczki i smoka. Owa moda nadawania stylom zwierzęcych określeń stała się 

w kręgu chińskim obyczajem730, choć należy bacznie badać ich rodowód, by prawidłowo 

zinterpretować nazwę i daną kategorię.  

Niektórzy badacze, tacy jak Thomas A. Green, upatrują źródeł stylów imitacyjnych 

w dawnych praktykach szamańskich 731 . Style nawiązują do spontanicznych ruchów 

zwierząt, np. oczekiwanie na atak, charakterystyczne ruchy blokujące czy nietypowy sposób 

poruszania się. Celem tych praktyk było zyskanie cech uszlachetniających charakter, 

wzmacniających ciało i umysł, a nawet osiągnięcie nadludzkiej siły. Oczywiście 

w tym przypadku również odwoływano się do różnych zwierząt.  

                                                 
730 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …, op.cit., s. 163. 
731 T. Green, Martial Arts of the World An Encyclopedia…, op.cit., s. 16. 
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Wzorcem dla wojownika był tygrys, który w kulturze chińskiej był utożsamiany 

zarówno z szacunkiem, jak i strachem, stanowiąc symbol siły i bogactwa732 . Starożytny 

kult tygrysa sięgał czasów epoki Zhou (1050-256 p.n.e.)733. W mitologii chińskiej uznany 

był za najwspanialsze ze zwierząt. Według mitu, Nefrytowy Cesarz (玉皇, Yu Huang, znany 

także jako 玉帝, Yu Di) uczynił go strażnikiem Niebios, który poskromił instynkty zwierząt 

na ziemi, a w dowód każdej wygranej walki z różnymi gatunkami otrzymywał pręgę 

na swoim futrze734 . W kulturze chińskiej wszystko, co wiązało się z tygrysem, posiadało 

szczególną siłę 735 . Często wykorzystywno ten motyw do określenia postawy moralnej 

wojownika, w której cechy tygrysa, takie jak siła, waleczność, odwaga, sprawiedliwość, 

stanowiły wzór do naśladowania. Styl tygrysa (Huquan) to przykład całościowej imitacji. 

W przypadku imitacji elementarnych są to pojedyńcze techniki charakteryzujące się silnie 

zakorzenioną w podłożu postawą i drapieżnymi ruchami takimi jak uderzenie tzw. 

łapą tygrysa. Tego typu elementy szczególnie widoczne są w stylach przykładowo 

Cailifoquan czy Hongjiaquan736.  

Podobnie ważną rolę symboliczną odgrywały lamparty i niedźwiedzie. Janusz 

Szymankiewicz i Jaromir Śniegowski wskazywali także, że uciekano się też do naśladowania 

zwierząt rzadko spotykanych w Chinach, takich jak lew czy struś737. Ciekawym motywem 

imitacyjnym był mityczny smok. Zdaniem Jacquesa Pimpaneau to właśnie smok, obok 

feniksa, uchodził za najbardziej znane zwierzę w chińskiej mitologii. Według niektórych 

interpretacji wywodzi się ze zwierzęcych totemów różnych plemion. Chińczycy wyobrażali 

sobie smoka posiadającego głowę wielbłąda, rogi i uszy bawołu, oczy zająca, ciało węża, 

pokryte rybimi łuskami, łapy tygrysa oraz szpony drapieżnych ptaków. Jego funkcja wzrosła 

po zjednoczeniu Chin przez Żółtego Cesarza. Smok long (龙) stał się symbolem bogów oraz 

władcy deszczu, ponieważ żył w wodach i górach 738 . Przykładowo smok o pięciu 

pazurach739, znany jako cesarski smok, zarezerwowany był dla Syna Niebios (Tianzi, 天子). 

                                                 
732 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 71-72. 
733 L. Wasiliew, op.cit., s. 55. 
734 M.J. Künstler, Mitologia chińska…, op.cit., s. 41. 
735 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 22. 
736 Źródło: wywiad ekspercki z Chen Yong Fa (5. Generacja spadkobierców Chan Family, obecny spadkobierca 

systemu Choy Lee Fut) przeprowadzony w dniu 10 listopada 2016 (Sydney, Australia), podczas Kung Fu & 

Luohan Qigong Training Course - Wing Sing Tong 11th Session Seminar Course 5-12.11.2016, godzina 10.00, 

nagranie 33, zasoby własne. 
737 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu:…, op.cit., s. 73. 
738 J. Pimpaneau, Chiny. Kultura i tradycje, tłum. I. Kałużyńska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 

2001, s. 143; Vide, L. Newton Hayes, The Chinese Dragon, Commercial Press, Shanghai 1923, s. 4-12. 
739 Trzy pazury posiadały smoki z okresu Tang, Song oraz z początku dynastii Qing. 
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Mity opisują, jak nieśmiertelny Żółty Cesarz dosiadł smoka, który zabrał go w Niebiosa740. 

Według wierzeń pojawienie się smoka przynosiło pomyślność. Wbrew pozorom, 

naśladowanie zwierząt mitycznych (w rodzaju smoka) nie powinno zaliczać się do czystej 

fantazji. Chińczycy, uważający smoki za władców wód, odbicie ich zachowań widzieli 

w ruchach nurtu wody z otaczającymi go wirami lub w ruchach pędzonych z wiatrem chmur. 

Dlatego formy imitujące ruchy smoka oparte były na obserwacji wód i oparów. Style 

Huolongpai oraz Longyingpai to style, które w szczególny sposób opierają się na ruchach 

imitujących poruszanie się smoka 741 . Często jednak odowoływano się również 

do udomowionych i pozornie niekojarzących się z agresją zwierząt, takich jak koń, kogut 

czy kaczka742. Żuraw, choć na pierwszy rzut oka jawi się jako wyjątkowo spokojny ptak, 

to znajduje swoje miejsce w sztukach walki. W kulturze chińskiej to zarazem symbol 

długowieczności i szczęścia, uosobienie harmonii i równowagi. Jako symbol szczególnie 

został upodobany przez taoistów743. W tradycji taoistycznej żuraw jest środkiem transportu 

do świata nieśmiertelnych. W sztukach walki przejawia się jako częściowy element 

imitacyjny lub występuje w całościowej imitacji, czego przykładem jest styl Hequan.  

Następnym szczególnym przykładem znaczenia totemicznego jest małpa, często 

występująca w ludowych legendach. W kulturze chińskiej symbolizuje spryt, pragnienie 

władzy i ochronę przed złymi mocami. Jest w stanie zapewnić ludziom opiekę, zdrowie 

i pomyślność, ponieważ sprawuje władzę nad złymi duchami. Według wierzeń ludowych 

była wzywana na pomoc w razie choroby innych czy w obliczu innych niebezpieczeństw. 

Chiński znak 猴 (hou) składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia człowieka 

strzelającego do celu z łuku. Interpretuje się to jako  ‘prawość serca’, a co za tym idzie 

szlachetność. Można to też przetłumaczyć jako ‘książę’. Druga część jest korzeniem słowa 

‘zwierzę’, co można przetłumaczyć jako ‘książę zwierząt’. Na jej cześć generał Qi Jiguang 

(1528-1588) nazwał jeden ze stylów polegający na stopniowym osłabianiu przeciwnika744. 

Styl małpy Houquan charakteryzuje się specyficznymi uderzeniami prostą i odwróconą 

pięścią, szybkimi ruchami, często poruszaniem się na czubkach palców. Wiele technik 

jest na ziemi, różne podcięcia, pady, które mają doprowadzić do powalenia przeciwnika. 

Charakterystyczną bronią stosowaną w tym stylu jest kij o nazmie chimei gun – kij długości 

                                                 
740 M.J. Kűnstler, Mitologia chińska, op.cit., s. 146. 
741 Vide, J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 79.  
742 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 74. 
743 W. Eberhard, A Dictionary of Chinese Symbols: hidden symbols in Chinese life and thought, Routledge, 

London, New York 1986, s. 86. 
744 T. Green, Martial Arts of the World An Encyclopedia…, op.cit., s. 16. 
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sięgającej brwi 745 . Thomas A. Green zwraca także uwagę, że cechy imitacyjne stylów 

sięgające do totemizmu były częściej spotykane w stylach grup mniejszości chińskich 

niż dominującej grupy Han746.  

Za drugie źródło pochodzenia praktyk imitacyjnych ruchów zwierząt uznaje 

się starodawną tradycję gimnastyczną zwaną daoyin (导 引), którą stosowano 

w celu poprawy i zachowania zdrowia. Zawierała ona zdrowotne ćwiczenia oddechowe, 

rozciągające również z użyciem przyrządów, skierowane do mężczyzn i kobiet w każdym 

wieku747. Odkryte dwa podręczniki gimnastyki leczniczej - Yinshu (‘Księga rozciągania’) 

oraz Daoyin tu (导 引 图) ‘Ilustracje wyciągania i ściągania’)
748

  w wykopaliskach 

archeologicznych datują ich pochodzenie na okres Wschodniej Dynastii Han (25-220). 

Właśnie ten drugi składał się z 44 ilustracji ćwiczeń wraz z komentarzami wyjaśniającymi 

ich uzdrawiające właściwości zalecane wtedy jako środek leczniczy 749  w przypadku 

gorączkowania, głuchoty, uczucia wewnętrznego gorąca czy bólu kolana750 . Krótki ustęp 

dzieła Zhuangzi (庄子) ilustruje tradycję gimnastyki daoyin751, choć tylko w sparafrazowanej 

formie. Karty tej księgi wspominają o ćwiczeniach imitujących ruchy takich zwierząt, 

jak niedźwiedź, żuraw, małpa, gibon, drzemlik, smok i  prawdopodobnie żółw 752 . 

Wraz z chęcią pielęgnowania naturalnej żywotności ćwiczącego pojawiło 

się zainteresowanie osiągnięciem długowieczności, do tego stopnia, że ćwiczenia daoyin 

stały się ważnym filarem religii taoistycznej 753 . Weszły w zbiór praktyk rytualnych, 

medytacyjnych i alchemicznych, które miały prowadzić do transcendencji. 

Zaś zaadaptowanie i rozwinięcie ćwiczeń daoyin w systemy sztuk walki miało miejsce 

dopiero u schyłku panowania dyanstii Ming (1368-1644). Wtedy wyłoniły się style 

miękkie/wewnętrzne neijia, upowszechniane głównie przez klasztory w Wudangshan. 

Zatem dawne szamańskie praktyki częściowego czy całościowego utożsamiania 

się z drapieżnikami w strategiach danego stylu stopniowo zostały wyparte przez wpływy 

religijne, łącząc ze sobą elementy walki, leczenia i samodoskonalenia. Proces ten był bardzo 

                                                 
745 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 109. 
746 T. Green, Martial Arts of the World An Encyclopedia…, op.cit., s. 16.  
747 L. Kohn, Chinese Healing Exercise: The Tradition of Daoyin, University of Hawaii Press, Honolulu 2008, 

s. 32; Vide, D.J. Harper, Early Chinese medical literature: the Mawangdui medical manuscripts, Kegan Paul 

International, London and New York, 1998, s. 310-327.  
748 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., 2018, s. 17.  
749 L. Kohn, op.cit., s. 32.  
750 Vide, D. J. Harper, op.cit., s. 310-327.  
751 M. Shahar, op.cit., s. 140. 
752 Vide, D. J. Harper, op.cit., s. 125–142, 310-327.  
753 M. Shahar, op.cit., s. 144. 
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płynny i nadal nie został zakończony754. Przyśpieszył na przełomie panowania dynastii Ming 

i Qing, osiągając fazę dojrzałą w XVIII i XIX wieku755 , kiedy większość stylów walki 

zaadaptowało elementy terapeutyczne i religijne. Proces syntezy różnie się przedstawiały 

w poszczególnych stylach, co spowodowało, że wszystkie szkoły taoistycznych sztuk walki 

przyjęły wspomniane już wcześniej trzy prastare praktyki zdrowotno-terapeutyczne 

pochodzące z gimnastyki daoyin, opracowane przez legendarnego chińskiego lekarza Hua 

Tuo. Stanowią one pierwowzór ćwiczeń noszących nazwę qigong756. Zaś implikację tych 

ćwiczeń w stylach taoistycznych przypisuje się postaci generałowi Yue Fei (1103-1142), 

otoczonego w Chinach ogromną czcią porównywalną do czci generała Guan Yu.  

Inaczej wyglądała sytuacja stylów pochodzenia buddyjskiego i wprowadzenia 

ćwiczeń imitacyjnych ruchów zwierząt. Badacze nadal szukają wytłumaczenia, 

w jaki sposób tego typu ćwiczenia trafiły do szkół buddyjskich. Meir Shahar twierdził, 

że w przypadku charakterystycznych technik walki kijem dla stylów shaolińskich inspiracji 

należy szukać w mitologii buddyjskiej, zaś techniki walki wręcz w taoistycznej koncepcji 

samodoskonalenia757. Panuje jednak powszechne przekonanie niepoparte jednoznacznymi 

dowodami naukowymi, że trzecim źródłem pochodzenia praktyk imitacyjnych ruchów 

zwierząt są ćwiczenia mnicha buddyjskiego – Bodhidarmy. Wiele dowodów wskazuje 

jednak, że Bodhidarma wzorował się nie tylko na indyjskiej jodze. Wzajemne zapożyczenia 

między jogą indyjską a gimnastyką daoyin są wielce prawdopodobne. Jak wskazywał Janusz 

Szymankiewicz, owe ‘obce’ ćwiczenia jogi mogły ulec modyfikacjom pod wpływem 

wcześniej poznanych ćwiczeń daoyin uznawanych za rozwiązania chińskie wywodzące 

się od taoistów 758 . Dowodzi tego Ilustrowany wykład technik wewnętrznych (Neigong 

tushuo, 內功圖説内功图说) autorstwa Wang Zuyana z 1882 roku, obrazujący wpływ tradycji 

taoistycznej na shaolińskie techniki walki. Wang był co prawda przekonany, że wspomniane 

style, których sam był praktykiem, narodziły się w klasztorze, ale jego opisy w istocie 

odwołują się do pierwowzoru, którymi były dawne traktaty o daoyin759 . Z drugiej strony 

jedenastowieczne dzieło taoistyczne Yunji qiqian (云 笈 七 签) zawiera przypisywany 

Bodhidarmie traktat o oddychaniu embrionalnym. Meir Shahar dowodzi jednak, że autorzy 

taoistyczni celowo przywoływali Bodhidarmę z uwagi na jego status patriarchy szkoły. 

                                                 
754 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …, op.cit., s. 158. 
755 M. Shahar, op.cit., s. 148-149. 
756 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 315. 
757 M. Shahar, op.cit., s. 137.  
758 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 38.  
759 M. Shahar, op.cit., s. 157-158. 
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Tym samym, to za jego sprawą buddyzm chan w znacznym stopniu wpływał na ewolucję 

medytacji taoistycznej, zwłaszcza w kręgach alchemii wewnętrznej 760 . Mimo owych 

dwuznaczności, właśnie Bodhidarmie przypisuje się powszechnie wprowadzenie 

zdrowotnych ćwiczeń do systemów buddyjskich 761 , co później zostało zaadaptowane 

m.in. w systemie Shaolinquan. Ruchom poszczególnych zwierząt przypisywano 

rolę wykształcania odpowiednich cech fizycznych i psychicznych oraz korzystnego wpływu 

na różne organy ciała762. Przyjęło się, że podstawę stanowi wuqinxi, czyli ‘pięć zwierząt’, 

każde odpowiadające za rozwój innej umiejętności/właściwości, a mianowicie: 

naśladowanie ruchów tygrysa rozwija układ kostny, żurawia – uelastycznia ścięgna, lamparta 

– wzmacnia mięśnie, węża – kumuluje energię qi, a smoka – poprawia zwinność763. Style 

Wuxingquan (五 形 拳,‘styl pięciu zwierząt’), Hongjiaquan (洪 家, kant. Hung Gar) 

czy Cailifoquan (蔡李佛拳, kant. Choy Lee Fut) są przykładem stylów zawierających 

elementy wuqinxi o rodowodzie z klasztoru Shaolin.  

Ówczesne ‘nowe’ metody walki stylów taoistycznych korzystały z technik 

imitacyjnych w celu zaskoczenie przeciwnika, zdezorientowania go i wyczerpania 

jego sił bez podejmowania ostatecznych rozstrzygnięć. Ze względu na to, że modyfikacje 

te odnosiły wielki sukces, mistrzowie stylów pochodzących z Shaolinu zostali zmuszeni 

do dość gruntownej zmiany własnego stylu walki, co skutkowało wprowadzeniem 

form czy elementów imitacyjnych takich zwierząt jak żuraw i wąż764. Poniższe zestawienie 

ma zobrazować różne stopnie imitacji, ich główny motyw oraz zastosowanie w danym stylu 

(Tabela 10). Wyszczególniono te najbardziej charakterystyczne i cieszące się największą 

popularnością. Oczywiście należy pamiętać, że motywy imitacyjne są obecne także w innych 

stylach.  

 

Tabela 10. Wybrane style imitacyjne 

 
Stopień imitacji w stylu Nazwa stylu Motyw imitacyjny 

Imitacje całościowe Houquan (styl małpy) Małpa 

Gouquan (styl psa) Pies 

Hequan (styl żurawia) Żuraw 

Huquan (styl tygrysa) Tygrys 

                                                 
760 Ibid., s. 172.  
761 T. Green, Martial Arts of the World An Encyclopedia…, op.cit., s. 120; J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, 

Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 72. 
762 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, ibid., s. 73.  
763 Ibid., s. 74.  
764 Ibidem. 



172 

 

Shequan (styl węża) Wąż 

Tanglangquan (styl modliszki) Modliszka 

Imitacje łączone Tongbeiquan Małpa, orzeł, żuraw, kot 

Hung Gar - Fu Hok Kuen – Pięść 

Tygrysa i Żurawia 

Tygrys i żuraw 

Chuojiaoquan (Pięść grzebiącej 

stopy) 

Kaczka i smok 

Imitacje elementarne - wuqinxi 

(techniki pięciu zwierząt) 

Cailifoquan Tygrys, lampart, żuraw, wąż, 

smok 

Hung Gar Tygrys, lampart, żuraw, wąż, 

smok 

Wuxingquan  

(‘styl pięciu zwierząt’) 

Tygrys, lampart, żuraw, wąż, 

smok 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Szymankiewicz, Kung Fu, Wydawnictwo WIATR s.c., Warszawa 

2006, J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu: chińska sztuka walki, Wydawnictwo Glob, Szczecin 

1987; S. Canzonieri, The Hidden History of the Chinese Internal Martial Arts. Exploring the Mysterious 

Connections Between Long Fist Boxing and the Origins and Roots of Bagua Zhang, Taiji Quan, Xingyi Quan 

and more, BGT ENT, New York, 2013; S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, 

Glob, Szczecin 1989. 

 

Większość znanych dziś systemów i stylów walki wręcz w różnym stopniu zawiera 

pewne aspekty gimnastyki daoyin, łącząc ćwiczenia ciała z oddychaniem i kierowaniem 

przepływu witalnej energii qi. Warto zauważyć, że daoyin odmieniło nie tylko zasady 

techniczne treningów, lecz także cel ćwiczenia sztuk walki w Chinach. Style walki wręcz 

przestały kojarzyć się wyłącznie z treścią bojową. Połączyły ćwiczenia ruchowe 

i koncentrację umysłu z myślą nie tylko skoncentrowaną na walce, ale także na samoleczeniu 

i religijno-filozoficznym samodoskonaleniu ciała, umysłu i charakteru.  

 

Chińskie sztuki walki, określane najczęściej dwoma alternatywnymi terminami 

gongfu oraz wushu, stanowią przykład militarnych tradycji właściwych w Azji Wschodniej. 

Tradycyjne chińskie sztuki walki (style chuantong, 传统武术/minjian, 民间武术) posiadają 

długą, udokumentowaną historię i silne zakorzenienie w tradycji chińskiej. Ukształtowały 

je wielkie filozofie konfucjanizmu, taoizmu i buddyzmu a także dawne wierzenia i kulty 

chińskie. Stanowią one grupę różnorodnych stylów. Dzięki temu odróżniają się od innych 

rodzajów sportu, stając się przedmiotem zainteresowania nie tylko profesjonalistów, 

ale także amatorów, pasjonatów kultury i historii. Style tradycyjne (gongfu) dały podwaliny 

współczesnej formie wushu (xiandai, 现代武术/jingsai, 竞赛武术). Stanowią unikalną formę 

kultury fizycznej wyrosłą na bazie rodzimej tradycji.  
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Przedstawiony powyżej podział stylów chińskich sztuk walki obrazuje nie tylko 

ich różnorodność, lecz także ogromną trudność w ich klasyfikacji. Przyczyną tego jest fakt, 

że mogą one być uwzględniane w różnych grupach, gdyż granice miedzy nimi są płynne. 

Co więcej, style podlegają ciągłej ewolucji. Dokonany podział stylów północnych 

i południowych, miękkich oraz twardych, wewnętrznych oraz zewnętrznych, taoistycznych, 

buddyjskich, muzułmańskich, konfucjańskich ma zatem charakter jedynie umowny. 

Obok tego funkcjonują style imitacyjne oraz rodzinne/rodowe. Każda z kategorii obrazuje 

specyficzny dla kultury chińskiej eklektyzm łączący ze sobą głęboko zakorzenione 

w kulturze chińskiej tradycyjne wartości. Określenie poszczególnych kategorii stylów 

pozwoli na zrozumienie współczesnej klasyfikacji konkurencji w ramach wushu spartowego 

i tradycyjnego.  
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Rozdział IV 

Kulturowy wymiar chińskich sztuk walki 

 

 

Na wyjątkowość kultury Chin w dużej mierze wpłynęła względna izolacja chińskiej 

cywilizacji od innych oraz jej ciągłość istnienia. Według Leonida Wasiliewa izolację tę oraz 

jej żywotność należy rozumieć przez pryzmat dążenia do ochrony wartości duchowych, form 

postępowania, myślenia i percepcji przed wpływami zewnętrznymi nawet w momentach 

podbojów czy wewnętrznych kataklizmów 765 . Tradycja chińska powstała na gruncie 

skumulowanej ogromnej liczby doświadczeń, przez tysiące lat pieczołowicie chronionych 

i kultywowanych. Dążyła do stworzenia tradycyjnego ideału, zgodnie z którym Chińczycy 

chcieli żyć i zapewnić dobre życie następnym pokoleniom. Takie przywiązanie do ideału 

do dziś przedstawia się jako pierwotne dziedzictwo tego narodu. Nic dziwnego, 

że cywilizacja chińska, z jej bogatą historią, kulturą i religią od wieków fascynowała 

podróżników, badaczy i entuzjastów przygód. Chińskie sztuki walki dostarczają nam 

niewątpliwie ciekawy wycinek tej niezwykle bogatej tradycji.  

Ciągłe odkrywanie nowych informacji o technikach czy systemach walki w trakcie 

ich badań pokazuje szerokie spektrum możliwości rozpatrywania różnych aspektów 

chińskich sztuk walki jako wytworu kulturowego. Rozważania na temat ich genezy 

pokazują, jak wielowarstwowym i złożonym są fenomenem. Wpływy filozofii w różnym 

natężeniu nadały koloryt poszczególnym stylom. Oprócz buddyzmu, taoizmu 

i konfucjanizmu zaznaczyły się także wpływy kultów i obrzędów innych chińskich religii766. 

Ten specyficzny dla kultury Chin eklektyzm wyraża się w wartościach niesionych przez 

rodzime sztuki walki. W analizie kulturowego wymiaru chińskich sztuk walki wykorzystano 

kategorie badawcze wyszczególnione na podstawie obserwowanych trendów promocji 

kultury Chin za granicą w ramach działań dyplomatycznych. Warto przywołać tu stanowisko 

Men Honghua, który wymienił cztery uniwersalne chińskie wartości, tj. pokój i harmonię, 

moralność, etykietę i humanitarność, a także Qin Yaqinga, który z kolei akcentował 

kontekstualność, korelatywność, komplementarność i zmienność. Te cechy w znacznym 

                                                 
765 L. Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin, tłum. A. Bogdański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 

1974, s. 17.  
766 Vide, S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, Wydawnictwo Glob, Szczecin 

1989, s. 156-159. 
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stopniu charakteryzują sposób myślenia Chińczyków. Należy zauważyć, powtarzając 

za Hajime Nakamurą, że na unikalny charakter kultury Chin wpływa dodatkowo 

akcentowanie konkretu, słaby rozwój myśli abstrakcyjnej, konserwatyzm i zachwyt 

nad starożytnością, zamiłowanie do złożonej różnorodności wyrażonej w konkretnej formie, 

zgodność formalna, dążenie do praktyczności, indywidualizm, szacunek do hierarchii, 

szacunek do przyrody oraz dążenie do pogodzenia i zharmonizowania różnych tendencji767. 

W pracy podkreślono wagę pięciu kategorii, tj. harmonii i jedności, pokoju, konserwatyzmu 

i szacunku do przeszłości, rodziny i systemu hierarchicznego, etyki/moralności, istotnych 

w kontekście praktyk chińskich sztuk walki. Kolejność nie ma znaczenia, tak samo jak 

nie można wskazać, która kategoria jest najważniejsza. Można je połączyć w podgrupy, 

wskazując na ich współzależność. Aspekty kulturowe dotyczące harmonii, jedności i pokoju 

mogą płynnie się przenikać. Zaś konserwatyzm i szacunek do przeszłości mogą silnie 

oddziaływać na rodzinę i system hierarchiczny. Kategoria etyki ściśle wiąże się zaś z rodziną 

i hierarchią, a także z konserwatyzmem, co w dalszej kolejności odnosi 

się do konfucjanizmu, nie zapominając jednak o wartościach moralnych dostarczanych 

przez taoizm, buddyzm czy inne szkoły filozoficzne.  

 

 

4.1. Harmonia i jedność 

 

W chińskiej filozofii pojęcie harmonii he funkcjonowało na kilku płaszczyznach. 

Najczęściej pojawiało się w kontekście stosunku człowieka do wszechświata, do natury, 

społeczeństwa czy jego relacji z drugim człowiekiem. Kosmologia chińska opierała 

się na przeświadczeniu o istnieniu kosmicznego ładu przejawiającego się w harmonijnym 

współistnieniu wszystkich istot. Wszechświat uwzględniał zarówno Niebo (天, tian), Ziemię 

( 地, di), jak i to, co znajdowało się pomiędzy nimi768. Dao (道) jako siła kosmiczna tworząca 

wszechświat określała sposoby rozwijania się wszystkich rzeczy, poprzedzała przyrodę 

i rodziła realną rzeczywistość 769 . W starożytnym chińskim traktacie filozoficznym, 

składającym się z 81 rozdziałów Daodejing (道德经, Księga Drogi i Cnoty), odnajdujemy 

wyjaśnienie dwóch głównych idei taoizmu. Autorstwo traktatu przypisuje się Laozi 

żyjącemu około VI wieku p.n.e. - archiwiście biblioteki państwowej przebywającemu 

                                                 
767 Vide, Hajime Nakamura, op. cit., s.   
768 Liu JeeLoo, op. cit., s. 2. 
769  Ł. Gacek, Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach, Wydawnictwo Naukowe 

FNCE, Poznań 2020, s. 12.  
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na dworze dynastii Zhou (1050-256 p.n.e.)770. Teksty w niej zawarte dotyczące mistycznej 

wizji świata wykazują różnorodność interpretacyjną. Główną przedstawioną ideą jest dao – 

co w dosłownie oznacza ‘drogę’, zaś metaforycznie ‘zasadę, metodę’ 771  oraz de (德) 

oznaczające cnotę. Dzieło traktuje dao jako źródło sił twórczych dla ciągle 

przekształcającego się wszechświata. Wszystko we wszechświecie posiada swoją własną 

cnotę de, która przynosi naturalny porządek i harmonię772. Istnienie człowieka definiowało 

jego dao (人道), któremu również przynależała ważna rola we wszechświecie. Gdy dao 

człowieka koegzystowało z dao Nieba (天道), wchodził w stan harmonii tianren heyi (天人

合 一). Człowiek był immanentną częścią przyrody. Istotą było znalezienie miejsca 

człowieka: dokładnie między Niebem a Ziemią773. 

Idea dao mocno przeniknęła praktykę sztuk walki, w tym głównie stylów 

wewnętrznych neijiaquan. Samo pojęcie taolu - funkcjonujące powszechnie jako ‘forma’ - 

można omówić właśnie w kontekście harmonii. Edmund Baka określał ją jako podstawową 

metodę treningu polegającą na wykonaniu ustalonego ciągu technik walki 

charakterystycznych dla danego stylu przypominających tzw. ‘walkę z cieniem’774. Wydaje 

się jednak, że taolu powinno być tłumaczone jako ‘droga/ścieżka’, co jeszcze silniej 

wskazuje na powiązanie z ideą dao. Za każdym razem adept sztuk walki, trenując dane taolu, 

przemierza ‘drogę’, w czasie której kumuluje wiedzę i doświadczenie, ćwiczy ciało i umysł 

i zmierza ku celowi ostatecznemu, czyli doskonałości. Drugim rodzajem treningu w sztukach 

walki (głównie w stylach wewnętrznych) jest metoda nosząca nazwę zhan zhuang (站桩). 

Pojęcie to oznacza ‘stać jak słup’. Ta nazwa określa charakter tych ćwiczeń, które polegają 

na tym, że adept staje w statycznej pozycji z prostym kręgosłupem, stopami ustawionymi 

na szerokość barków, z ramionami wyciągniętymi przed siebie. Stopy określają pole 

podstawy w kształcie kwadratu, zaś ustawienie ramion na wysokości mostka ułożone 

są na kształt koła. Pozycja taka jest utrzymywana bez ruchu przez pewien czas. Oddech 

powinien być równomierny i głęboki, wyprowadzany z przepony. Mięśnie powinny osiągnąć 

idealny stan pomiędzy napięciem a rozluźnieniem (stan harmonii). Umysł ma być wolny 

                                                 
770 Laozi, Tao Te Ching 道德经, (tłum. W. Zieliński), Wydawnictwo Segment, Poznań 2009, s. 8; P. Majerski, 

Wprowadzenie do filozofii taoistycznej, Wydawnictwo Adiafora, Kraków 2006, s. 97.  
771 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 79.  
772 P. Majerski, Wprowadzenie do filozofii taoistycznej, Wydawnictwo Adiafora, Kraków 2006, s. 99.  
773  Cf., A.I. Wójcik, Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Źródła klasyczne okresu 

przedhanowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 108; P. Majerski, op.cit., s. 

52.  
774 E. Baka, Dao bohatera. Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki, Zakład Wydawniczy 

NOMOS, Kraków 2008, s. 104. 
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od wszelkich zbędnych myśli, zaś uwaga skupiona na dolnym dantian ( 丹 田). 

Ideą tego ćwiczenia jest wchłanianie qi nieba i qi ziemi. Energia ta następnie jest mieszana 

i magazynowana w tzw. „polu Cynobru” 775 . Ciekawym zagadnieniem jest dostrzegalna 

w tym miejscu analogia między tymi ćwiczeniami a mitem kosmogonicznym o praistocie 

Pangu (盘古)776. Według Mitologii chińskiej Pangu narodził się wewnątrz jaja. Każdego dnia 

rósł i niczym Atlas utrzymywał na sobie ciężar. Początkowo spał, ale gdy nagle zbudził 

się, zobaczył wszechogarniający mrok. Chcąc wydostać się z ciasnego jaja, uderzył toporem. 

Jajo pękło tak, że lżejsze części zaczęły unosić się ku górze, a cięższe opadać w dół777 . 

W ten sposób powstało Niebo i Ziemia. Edmund Baka zwracał uwagę także na postawę 

Pangu utrzymującego Niebo na barkach, gdy stał zakorzeniony w Ziemi. Tak samo człowiek 

stojący pomiędzy Niebem a Ziemią pozostaje w centrum, czerpie energię qi Ziemi i Nieba, 

w ten sposób realizuje znane, nie tylko w taoizmie, głębokie przekonanie o harmonii 

wszechświata.  

W ponadczasowym dziele o kosmosie i naturze ludzkiej Księdze Przemian Yijing 

( 易经) tę naturalną harmonię w świecie Natury powodują yin i yang – dwie skrajności 

znajdujące się w homeostazie 778 . Ludzie są najczystszym i najbardziej harmonijnym 

połączeniem yin i yang, stoją najwyżej w hierarchii z wszystkich żyjących istot 779 . 

Wzajemne przenikanie się yin i yang dostrzegano w różnych przejawach przyrody. 

To ona stawała się najpierw obiektem obserwacji, następnie środowiskiem życia w zgodzie 

i szczęściu. Brak owej równowagi yin i yang powoduje niekorzystną przewagę jednego 

elementu nad drugim. Łatwo rozpoznać przejawy braku równowagi. Mogą je stanowić ulewa 

lub powódź, będące przejawem przewagi elementu yin, gdyż wodę przypisuje się właśnie 

do tego pierwiastka. Odwrotnie, susza następuje w wyniku przewagi yang780. Umiejętność 

obserwacji natury, jej zjawisk i cykli zmian, pozwalała na przewidywanie ich konsekwencji. 

Przyroda pełniła ważną funkcje dla człowieka. Dla taoistów stała się oparciem, którego 

nie mogli znaleźć w społeczeństwie. Dawała schronienie przed troskami otaczającego 

świata. Mnisi taoistyczni często wiedli życie w odosobnieniu. Wyrazem poszanowania przez 

nich przyrody i starań, by znaleźć się ponad ziemskimi sprawami, było budowanie 

                                                 
775 Ibid., s. 101-103.  
776 M.J. Kűnstler, Mitologia chińska. Mitologie świata, Oficyna Wydawnicza Auriga, Warszawa 2006, s. 57-

58. 
777 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 15. 
778 R. Wilhelm, I-cing. Księga Przemian, tłum. A. Onysymow, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2019, Księga 

druga, Dział I, Rozdział V, s. 335. 
779 R. Wilhelm, op.cit., s. 3; Cf., Liu JeeLoo, op.cit., s. 38.  
780  M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 66. 
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klasztorów taoistycznych xuan lub qiao w oddaleniu od gwarnych miast 781 .Ucieczka 

od społeczeństwa była sposobem unikania zła, jakie nieuchronnie wiązało się ze światem 

ludzi782 . Filozofia i styl życia ludzi wyznających taoizm stanowiły grunt dla powstania 

i rozwoju stylów wewnętrznych neijiaquan. Zwłaszcza klasztory taoistyczne (kompleks 

świątynny Wudang) stały się miejscami narodzin takich stylów jak: Baguazhang, Zuiquan, 

Xingyiquan, Taijiquan783.  

Zgodnie z Księgą Przemian relacje, które zachodzą między Niebem a Ziemią, 

odpowiadają czterem porom roku, zaś między światłem a mrokiem - Słońcu i Księżycowi784. 

By zachować harmonię z naturą, należało poddać się jej rytmowi. Konieczne też było 

dostosowanie się do warunków przyrodniczych, które w znaczący sposób determinowały 

kulturę mieszkańców danego regionu. Życie było uzależnione od warunków pogodowych. 

Ludzie, nie mając wyboru, musieli akceptować zachodzące zmiany aury i funkcjonować 

w zgodzie z rytmem natury785. Warunki życia w danych regionach wpływały na specyfikę 

stylów sztuk walki wyrażającą się w odmienności stylów północnych beiquan 

i południowych nanquan.  

Filozofia taoistyczna nadawała harmonii ważną rolę. Łączy się nie tylko z głównym 

pojęciem tej filozofii, którym jest dao. Mowa tu o zasadzie niedziałania wu wei ( 无为). 

U Laozi czytamy, że „dao w naturalny sposób nie podejmuje działania, a mimo 

to nic, co jest konieczne nie pozostaje niewykonane” 786 . Innymi słowy wu wei to brak 

sprzeciwu wobec biegu przyrody i prawideł rządzących społeczeństwem 787 . Człowiek 

powinien bezwarunkowo postępować według swojej natury i być zawsze „sobą” 

bez względu na zewnętrzną sytuację czy wpływ środowiska788. Koncepcja w takiej formie 

jest unikatowa gdyż nie jest spotykana w innych systemach filozoficznych. Nawiązując 

do słów Mieczysława J. Künstlera, najlepiej „poddać się w pokorze rytmowi naturalnych 

przemian i niczemu się nie dziwić, niczemu się nie przeciwstawiać” 789 . Innymi słowy, 

                                                 
781 Fen Lingjuj, Shi Wejming, Kultura Chin. Szkice o kulturze Chin, tłum. W. Trzcińska, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2008, s. 153.  
782 Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, red. D. Bodde, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 

2001, s. 75. 
783 Fuhua Huang, Fan Hong, A History of Chinese Martial Arts, Routledge, London and New York, 2019, s. 81-

82. 
784 R. Wilhelm, op.cit., s. 340. 
785 Ł. Gacek, Cywilizacja ekologiczna …, op.cit., s. 15-16. 
786 Laozi, Tao Te Ching 道德经, op.cit, s. 84.  
787 Vide, Ł. Gacek, O naturze wszechświata w Chinach, [w:] Roman Malek SVD i jego dzieło dla Kościoła w 

Chinach. Księga Pamiątkowa, Verbinum, Wydawnictwo Księży Werbistów, Górna Grupa 2021, s. 233-262. 
788 P. Majerski, op.cit., s. 69.  
789 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 79. 
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jest to osiągnięcie harmonii z dao, czyli jednocześnie ze wszechświatem i naturą, w takim 

stopniu, by działanie w zgodzie z drogą odbywało się bez wysiłku. Na stosowanie koncepcji 

niedziałania wu wei w sztukach walki zwracał uwagę Edmund Baka, podając przykład 

człowieka stojącego w obliczu śmiertelnego zagrożenia. To ujęcie można w zasadzie 

rozszerzyć do każdej sytuacji, w której adept sztuk walki musiał stanąć do konfrontacji, która 

mogła się skończyć śmiercią lub poważnym kalectwem790 . Zasada uzasadnionego ataku 

czy odstąpienia od walki, jeśli nie była konieczna, była konsekwencją stosowania wu wei. 

Nie wolno było kierować się celami niegodnymi ani wyrządzać przeciwnikowi większej 

szkody niż było to absolutnie niezbędne. Chodziło tu zatem o sparaliżowanie 

siły przeciwnika, zmuszenie go do wycofania się lub poddania, nie zaś o odebranie 

mu życia 791 . W sytuacji gdy konfrontacja była nieunikniona, zgodnie z myślą wu wei 

kontratak powinien następować dopiero po rozpoczęciu akcji przeciwnika, będąc 

bezpośrednio odpowiedzią na jego intencje.  

Istotą życia człowieka zgodnie z taoistycznymi wytycznymi było osiągnięcie 

równowagi między ciałem a umysłem. Służyć temu miał system odżywiania, oddychania, 

gimnastyki oraz moralnego życia zgodnie z nakazem spełniania dobrych uczynków. Dlatego 

też w sztukach walki, zwłaszcza w stylach taoistycznych, czerpano z dobrodziejstw 

płynących z  prastarej praktyki ćwiczeń zdrowotno-terapeutycznych daoyin (导 引), 

a także z dawnych i współczesnych systemów qigong (气功). Tradycyjna medycyna chińska 

widziała człowieka jako system energetyczny, w którym podkreśla się aspekt krążenia 

energii w ludzkim ciele, uznając go za główny czynnik decydujący o utrzymaniu dobrego 

zdrowia792. Choroba powstaje w wyniku zaburzeń równowagi w przepływie energii przez 

poszczególne partie ciała. Zdrowie jest stanem naturalnym człowieka, stąd większość 

działań terapeutycznych w ramach medycyny chińskiej ma charakter profilaktyczny 793 . 

Czynniki chorobotwórcze pochodzą ze świata zewnętrznego, w którym funkcjonuje 

człowiek (zimno, upał, hałas, wiatr), lecz także z emocje, które wpływają na stan 

emocjonalny. Zgodnie z tradycyjną chińską medycyną uważa się, że człowiek posiada 

dwa umysły: yi (意) oraz xin (心), które powinny być ze sobą w homeostazie. Pierwszy 

z nich odpowiada za myślenie logiczne, zaś drugi za odczuwane emocje794 . Ta dualność 

                                                 
790 E. Baka, op.cit., s. 108. 
791 K. Gawlikowski, Studia o klasycznej chińskiej myśli strategicznej oraz przekład traktatu z języka chińskiego 

z objaśnieniami, Rozdział I - Konfucjańska gloryfikacja harmonii i podejście do wojny, 

https://isppan.waw.pl/wp-content/uploads/2017/03/rozdz1-konfucjanska.pdf, dostęp 29 grudnia 2021.  
792 E. Baka, op.cit., s. 74. 
793 Fen Lingjuj, Shi Wejming, op.cit., s. 155. 
794 Jwing-Ming Yang, Taijiquan Theory of Dr. Yang, Jwing-Ming: The Root of Taijiquan, YMAA Publication 
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umysłu wprost odnosi się do yin i yang i tworzonej przez nie równowagi. Stąd popularny 

pogląd, że uleganie silnym emocjom stanowi zagrożenie dla naturalnego stanu zdrowia 

i szczęścia795 . Dlatego style wewnętrzne neijiaquan sięgają po metody treningowe typu 

qigong, które nie tylko dbają o dobrostan fizyczny, lecz także o emocjonalną równowagę 

poprzez kontrolę emocji.  

Gdy nawet przyjrzymy się ruchom zawartym w formach taolu qigong, czy nawet 

najbardziej popularnym ćwiczeniom Taijiquan, koncentrując się wyłącznie na warstwie 

wizualnej, w oczy rzuca się harmonia i balans ruchów, będący odzwierciedleniem 

cyklicznych zmian yin i yang. Przykładowo, jeśli w danym ruchu prawa ręka jest uniesiona, 

to lewa będzie opuszczona. Zazwyczaj po takiej kombinacji następuje odwrotna. W praktyce 

krążeń Yin-Yang ruchom prawej ręki przypisywany jest znak Yin-Yang obracający się zgodnie 

ze wskazówkami zegara, zaś lewej ręki – w przeciwnym kierunku796. Kolejnym przykładem 

wizualnego aspektu harmonii jest charakterystyczny sposób poruszania się w stylu 

Baguazhang - on także ilustruje przemianę yin i yang. Zwroty w lewą stronę 

przyporządkowane są do yang, zaś w prawą stronę do yin. Adepci jakiejkolwiek odmiany 

neijiaquan poznają zasadę działania yin-yang w naturalny sposób w czasie treningu, 

gdyż jest ona w integralny sposób związana z ruchami i teorią danego stylu797. W ten sposób 

adept poznaje przeciwnika i przewiduje intencje jego ruchów. Sam zaś pozostaje 

nieodgadnięty, co pozwala mu  całkowicie kontrolować przeciwnika 798 . Można 

też doszukiwać się tej zasady także w stylach niekoniecznie reprezentatywnych 

dla neijiaquan. W stylu Cailifoquan formy zarówno ręczne, jak i z bronią również 

charakteryzują się balansem i harmonią ruchów, mimo że nie są wykonywane zbyt wolno. 

Na myśl przychodzą tu m.in. techniki z mieczem jian, gdzie druga ręka (ta, która w danym 

momencie nie trzyma broni), stanowi przedłużenie „energetyczne” dla ręki z mieczem. Samo 

ułożenie dłoni, gdy palec wskazujący i środkowy są wyprostowane, a pozostałe palce zgięte 

i połączone opuszkami, ma przypominać miecz. Załamanie linii ramion, niezależnie 

czy w łokciu, czy w nadgarstku, zaburza linię energetyczną, co skutkuje choćby mniejszą 

siłą wykonywanej techniki. W technikach ręcznych uwidacznia się harmonia w bardzo 

prozaiczny sposób. Gdy jedna ręka atakuje, druga blokuje, a gdy jedna chroni górną część 

korpusu, druga kontroluje dolną część tułowia.  

                                                 
Center, Bostan 2003, s.21. 
795 E. Baka, op.cit., s. 75. 
796 Jwing-Ming Yang, Taijiquan Theory of Dr. Yang …, op.cit., s. 187-188.  
797 E. Baka, op.cit., s. 66. 
798 Jwing-Ming Yang, Taijiquan Theory of Dr. Yang …, op.cit., s. 190. 
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Osiągnięcie harmonii nie było domeną tylko taoizmu. Jak jednostka powinna 

osiągać harmonię wewnętrzną i harmonię z otoczeniem, jak również jak zapewnić państwu 

harmonię społeczną, harmonijny porządek między państwami, nawet harmonię całego 

uniwersum odnajdujemy w naukach konfucjanizmu. Aby określić miejsce człowieka 

w świecie i w społeczeństwie, konfucjańska wizja świata i życia moralnego człowieka 

odwołuje się do konkretnych pojęć, tj. dao (道) wskazujące porządek świata, ming (名) 

określające rolę społeczną oraz tianming (天命) odwołujące się do nakazu Nieba. Konfucjusz 

traktował Niebo jako wszechpotężną siłę, jako wcielenie rozumu i najwyższej 

sprawiedliwości. Ono jako źródło praw, określające stosunki między ludźmi, obserwuje 

i osądza: krnąbrnych karze, zaś posłusznych nagradza 799 . Wzorem osobowym 

przedstawionym w Dialogach Konfucjańskich jest junzi (君子) – człowiek doskonały 

moralnie czy też człowiek szlachetny, który postępuje zgodnie z idealną relacją ren (仁). 

Wstępnym etapem socjalizacji następującej w rodzinie jest posłuszeństwo ,i postępowanie 

zgodnie z wolą rodziców i starszych (xiao, 孝)800. Stając się dorosłym człowiekiem, może 

być doskonały moralnie (junzi), kierując się zasadą postępowania ren, albo zaprzestaje życia 

zgodnego z postępowaniem ren, stając się xiaoren ( 小人), czyli człowiekiem małym, 

małostkowym, podłym. Konfucjusz wielokrotnie mówił o wzorach zachowań właściwych 

dla junzi i xiaoren. Te pierwsze cechuje łagodność, empatia, bezinteresowność, podczas gdy 

te drugie są skoncentrowane na uzyskiwaniu korzyści osobistych. Aby móc tworzyć idealne 

relacje (ren), człowiek powinien kierować się potrzebą postępowania zgodnie z sytuacyjną 

normą moralną yi (义) (co można również tłumaczyć jako sprawiedliwość, prawość, 

powinność) oraz obyczajową li (礼) 801 . Taki człowiek, uosabiając moralną i etyczną 

doskonałość, stanowił wzór postępowania dla innych ludzi802. Moralność człowieka zależy 

od dwóch czynników. To cnota de (德) będąca wrodzoną cechą nadaną przez Niebo Tian 

oraz posłuszeństwo (xiao), które jest cechą nabytą w procesie socjalizacji w duchu zależności 

i poddania zarówno wobec członków rodziny w domu, jak i wobec przełożonych poza 

domem803. 

W szkołach sztuk walki hierarchia w oparciu o podstawowe relacje konfucjańskie 

stanowiła gwarancję harmonii społecznej. Zgodnie z nią każdy miał przypisaną rolę 

                                                 
799 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 70. 
800 Konfucjusz. Analekta, op.cit., s. 19.  
801 Ibidem; Vide, P. Majerski, op.cit., s. 89. 
802 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 72. 
803 Konfucjusz. Analekta, op.cit., s. 19-20.  
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w tym układzie i określony katalog powinności. Relacje między adeptami były ściśle 

regulowane zajmowaną pozycją, warunkowaną przez doświadczenie i wiek. Mistrzowie 

tytułowani mianem shifu (师傅) odpowiadali za edukowanie uczniów, którym wskazywali 

właściwą drogę dao. Każdy z uczniów miał swoją unikalną drogę, kształtującą się w trakcie 

nauki i uwzględniającą doświadczenia życiowe. Miłość synowska xiao w chińskich sztukach 

walki objawiała się w lojalności i uległości wobec mistrza pełniącego rolę mentora 

i opiekuna. Relacja mistrz – uczeń odzwierciedlała schemat xiao. Shifu cieszył 

się niekwestionowanym autorytetem, podobnie jak ojciec w patriarchalnym modelu 

rodziny804.  

W inny sposób harmonię społeczną definiował moizm (motizm). Założycielem 

tej szkoły był Mozi (墨子), prawdopodobnie żyjący w latach 479-381 p.n.e. Zdaniem Feng 

Youlana to drugi znaczący filozof po Konfucjuszu805 . Benjamin I. Schwartz sugerował 

by z rezerwą interpretować dostępne informacje o Mozi, gdyż ich niewielka ilość rodzi 

szereg kontrowersji na temat, kim był, z jakiej klasy bądź warstwy się wywodził 806 . 

Jego poglądy zostały zawarte w księdze nazwanej od jego imienia – Mozi (墨子) składającej 

się z 52 rozdziałów, zaś on sam był uważany za „wojującego mówcę”. Nie uznawał 

tradycyjnych instytucji i obyczajów. Co więcej, przeciwstawiał się teoriom głoszonym przez 

Konfucjusza i jego uczniów 807 . Przedstawiciele szkoły moistów dążyli do harmonii 

społecznej, jednak za jej podstawę uznali zainteresowania poszczególnych jednostek losem 

innych. Wyrażano je za pomocą powszechnej, wszechogarniającej miłości ai (爱) lub jian’ai 

(兼爱)808 , którą można też tłumaczyć jako powszechna sprawiedliwość czy bezstronna, 

racjonalna troska o każdego człowieka809. Według nich konfucjański postulat kultywowania 

odpowiednich zależności prowadził do wzmacniania więzi jedynie w jednostkowych 

relacjach i nie miał przełożenia na państwo. Sposobem na osiągnięcie porządku społecznego 

- według  moistów - było posiadanie odpowiednich standardów fa yi (法义) nadanych przez 

Niebiosa, które wskazywały, jak państwo winno traktować swoich obywateli, a ludzie siebie 

nawzajem810.  

                                                 
804 E. Baka, op.cit., s. 69. 
805 Feng Youlan, op.cit., s. 56. 
806  B.I. Schwartz, Starożytna myśl chińska, tłum. M. Komorowska, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 140-141.  
807 Feng Youlan, op.cit., s. 57. 
808 Cf., Liu JeeLoo, op.cit., s. 112; B. I. Schwartz, op.cit, s. 153. 
809 B.I. Schwartz, ibid., s. 153. 
810 Ibid., s. 149.  
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Rolą mistrza było nie tylko nauczanie w zakresie stylu, lecz także kształtowanie 

osobowości jednostki, zwłaszcza wrażliwość na cierpienie innych, chęć pomocy osobom 

potrzebującym lub słabszym, działanie w sytuacjach niesprawiedliwości. Gotowość do tego 

typu działań stanowiła dowód dobroci serca adepta, który nie będzie stosować sztuk walki 

do niegodnych celów. Doktryna powszechnej miłości znalazła zastosowanie w etyce 

chińskich sztuk walki, została zachowana w kodeksie wude811.  

O harmonię dbano także w kontekście świata żywych i umarłych. Do tego służył 

kult zmarłych – kult sięgający korzeniami czasów najstarszych chińskich dynastii Shang oraz 

początków Zhou812. Polegał na oddawaniu czci wspólnemu przodkowi rodu w linii męskiej. 

Jego celem było dbanie o dusze bliskich zmarłych, gdyż ich zadowolenie gwarantowało 

pomyślność i dobrobyt rodziny. Uważano, że dusza zmarłego zachowuje związek z rodziną 

żyjącą na ziemi i wywiera na nią wpływ. Dlatego też duszy tej należało pomagać 

i zaopatrywać w przedmioty konieczne do dalszej egzystencji813. Tego obrządku dokonywać 

mógł tylko męski potomek rodu, na którym ciążył obowiązek składania ofiar 814 . 

Kult zmarłych był praktykowany wśród wszystkich warstw społeczeństwa chińskiego. 

Z biegiem czasu następowały zmiany w odniesieniu do rytuałów pogrzebowych 

oraz ceremonii składania ofiar. Leonid Wasiliew podkreślał, że „kult ten został znacznie 

przekształcony przez konfucjanizm, nadając mu głębokie znaczenie, przeobrażając 

go w pierwszą i najważniejszą powinność każdego Chińczyka” 815 . W stylach 

rodzinnych/rodowych objawiało się to poprzez okazywanie szacunku założycielowi 

i spadkobiercom systemu. W szkołach znajdowało się miejsce centralne, gdzie ustawiano 

ołtarzyk na cześć przodków założyciela systemu, przed którym składało się ofiary, paliło 

kadzidła oraz oddawało pokłony.  

Odwołując się do symboliki, chiński motyw smoka ma szczególne znaczenie 

w kulturze Chin. Stał się symbolem bogów816. Smok long (龙) o pięciu pazurach, inaczej 

cesarski smok, zarezerwowany był dla Syna Niebios. Według mitologii Żółty Cesarz, 

uzyskując nieśmiertelność, dosiadł smoka, który zabrał go w Niebiosa 817 . Pojawienie 

się smoka zwiastowało pomyślność, harmonię i pokój, dlatego też cesarz był informowany 

o każdym domniemanym spotkaniu z tym stworzeniem. Jako jeden z generałów smok 

                                                 
811 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 76-78; E. Baka, op.cit, s. 71. 
812 L. Wasiliew, op.cit., s. 134. 
813 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 38-39. 
814 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 69. 
815 L. Wasiliew, op.cit., s. 135.  
816 W. Eberhard, op.cit., s. 97-101. 
817 M.J. Kűnstler, Mitologia chińska…, op.cit., s. 146. 
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Yinglong (应龙) walczył u boku Żółtego Cesarza przeciwko Chiyou (蚩尤)818. Chińczycy 

dopatrywali się smoka w zjawiskach, które trudno było wyjaśnić, np. w oparach unoszących 

się nad ziemią czy w chmurze. Smoki w chmurach uważane były za przewoźników dusz oraz 

nieśmiertelnych mieszkańców nieba819. Ich wizerunek nie był jednoznaczny. Przedstawiano 

je w różnych wyobrażeniach. Rosyjski historyk oraz znawca tematyki chińskiej - Wasilij 

J. Sidichmienow wyróżnił cztery ich typy: smok niebiański, chroniący przybytki bogów; 

smok boski, który zsyła wiatr i deszcz; smok ziemi, określający głębokość rzek i strumieni, 

oraz smok będący strażnikiem skarbów820. Niezależnie od różnych wyobrażeń najczęściej 

był przedstawiany jako majestatyczny, surowy oraz wojowniczy. Z kolei znany w Polsce 

popularyzator wiedzy o Chinach Edward Kajdański wyróżnił aż dziewięć rodzajów smoków 

– tzw. synów prasmoka. Różniły się od siebie wyglądem, temperamentem oraz zadaniami, 

które im przypisywano. Bixi (赑屃) jest podobny do żółwia i w chińskiej architekturze służy 

jako podstawa kamiennych stel memorialnych m.in. w grobowcach cesarskich pod Pekinem. 

Smok Chiwen (蚩吻) zdobi dachy pałaców cesarskich i świątyń. Ryczący Pulao (蒲牢) 

stał się motywem kołatek drzwi. Bramy więzień obserwuje głowa smoka Bian (狴犴). 

Naczynia kuchenne są ozdobione wiecznie głodnym smokiem Taotie (饕餮). Mosty chroni 

smok Baxia (霸下), miecze otacza opieką smok Yazi (睚眦), zaś lubiący tytoń smok Suanni 

( 狻猊), który zdobi kadzielnice. Ostatni smok Jiaotu (椒图) trzyma pieczę nad drzwiami 

wejściowymi821. Smok jest wszechobecny w chińskim dziedzictwie kulturowym i stanowi 

częsty motyw wykorzystywany w architekturze, sztuce użytkowej, modzie, jak również jako 

motyw w imitacyjnych stylach, będąc symbolem wyjątkowych umiejętności i energii. 

W szczególności style Huolongpai oraz Longyingpai opierają się na ruchach imitujących 

poruszanie się smoka822.  

W kulturze chińskiej symbolem długowieczności i szczęścia, uosobieniem harmonii 

i równowagi był żuraw he (鹤). Przedstawiany z feniksem, kaczką, czaplą i pliszką 

symbolizuje jedną z pięciu relacji międzyludzkich – między ojcem a synem. Niebiański 

żuraw tianhe (天鹤) lub błogosławiony żuraw xianhe są odwołaniem do cudownych cech, 

które przypisuje się temu zwierzęciu, w tym najważniejszą – mądrość. Jako symbol cieszył 

się szczególną estymą u  taoistów 823 . W sztukach walki odnajduje swoje miejsce 

                                                 
818 Ibid., s. 148. 
819 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 14.  
820 Ibid., s. 12. 
821 E. Kajdański, Chiny – leksykon, Książka i Wiedza, Warszawa 2011, s. 286.  
822 Vide, J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 79.  
823 W. Eberhard, op.cit., s. 86. 
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jako częściowy element imitacyjny lub w całościowej imitacji, czego przykładem jest styl 

Hequan. Jest on uważany za styl twardo-miękki, ponieważ naukę rozpoczyna 

się od „twardego” treningu, a później, stopniowo, przechodzi w trening „miękki”. Oznacza 

to także, że pierwszy etap praktyki dotyczy aspektu fizycznego, zaś do drugiego 

„wewnętrznego” etapu przechodzi się powoli, podkreślając wzmacnianie i rozwijanie 

qi. Techniki żurawia są także obecne w Taijiquan, o czym świadczy chociażby technika 

o nazwie Biały Żuraw rozpościera skrzydła824. 

Choć daleko idącą interpretacją może wydawać się porównanie dwóch 

największych rodzimych filozofii chińskich, taoizmu i konfucjanizmu, do yin i yang, nie 

tylko w aspekcie przeciwieństw, lecz również komplementarności, to takiego dopełnienia 

owych systemów myślenia dopatrywał się Feng Youlan, pisząc w Krótkiej historii filozofii 

chińskiej, że „stanowią one dwa przeciwne bieguny, będące jednak zarazem biegunami 

jednej i tej samej osi” 825 . W sztukach walki owe przeciwieństwo i komplementarność 

przejawia się w samym charakterze stylów, w których wyróżniamy  style wewnętrzne 

neijiaquan mające podstawę filozoficzną w taoizmie i style zewnętrzne waijiaquan 

odwołujące się do stylów, w których konfucjanizm silne wpływał zwłaszcza na strukturę 

poprzez hierarchizację.  

W dialektyce chińskiej podkreślano komplementarność. Odnajdujemy 

ją w  Księdze Przemian Yijing, która mówiła, że istnieje „współ-teza” zamiast tezy i antytezy. 

Już sam tytuł księgi może wskazywać, że owa przemiana yi dotyczy elementów yin i yang, 

odwołując się do prapoczątku wu ji (无极). Spoglądając na symbol graficzny yin i yang, 

wyróżnia się w nim dwie uzupełniające się i tworzące harmonijny i całościowy okrąg826 . 

Innymi słowy, tworzą jedność. Zatem znak przedstawiający zależność yin - yang 

jest swoistym wykresem, obrazującym chińskie postrzeganie wszelkiego rodzaju 

zmienność 827 . Owa zmienność powodowana jest przez wieczny ruch qi. Wszechświat 

składający się z qi ulega ciągłym zmianom i nigdy nie pozostaje w bezruchu. Zmienność 

zaś charakteryzuje cykliczność. Jeden element przechodzi w drugi i odwrotnie. 

Odzwierciedleniem zależności yin – yang jest przykładowo ruch Słońca po nieboskłonie, 

które wpływa na życie wszystkich organizmów na Ziemi (w tym człowieka). Zależności 

te nie muszą jednak odnosić się tylko do świata przyrody. Jako że wszechświat wciąż 

                                                 
824 D. Wile, T’ai Chi's Ancestors…, op.cit., s. 64.  
825 Feng Youlan, op.cit., s. 22.  
826 R. Wilhelm, op.cit., s. 20. 
827 Ibid., s. 335. 
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się zmienia, każda sytuacja zawiera w sobie zalążki sytuacji odmiennej828. 

W sztukach walki komplementarność przejawia się w samym charakterze stylów, 

wśród których wyróżnia się style zewnętrzne waijiaquan i style wewnętrzne neijiaquan. 

Techniki wewnętrzne neigong zawarte w neijiaquan opierały się na ćwiczeniach oddechu, 

medytacji i kontrolowania energii. Miały być przeciwwagą dla charakterystycznych 

siłowych i intensywnych metod treningowych oraz ofensywnych technik walki 

w waijiaquan. Równomierne połączenie technik neigong i waigong mogły tworzyć 

doskonały system walki. Nic dziwnego, że wiele stylów hybrydowych korzystało ze źródeł 

zarówno taoistycznych, jak i buddyjskich. Komplementarność silnie objawia się nam także 

w qigongu, składającego się z ćwiczeń, w których dokonuje się pracy z wewnętrzną energią 

qi. Jest to szczególna forma pracy nad organizmem, dążącej poprzez ćwiczenia 

do utrzymania równowagi między yin i yang, gdyż brak tej równowagi prowadzi do choroby 

lub śmierci. 

Yijing przekazuje nam także teorię pięciu elementów budujących wszechświat 

(wuxing, 五 行) oraz ośmiu trygramów (ba gua, 八 卦). Pierwszy z nich wymienia 

pięć żywiołów, tj. ogień (huo, 火), woda (shu, 水), ziemia (tu, 土), metal (jin, 金) i drewno 

(mu, 木  ), które działają w dwóch przeciwstawnych sobie kierunkach 829 . Według 

Mieczysława J. Künstlera teoria ta nie została od razu połączona z zasadą yin i yang. 

Nastąpiło to później, gdy pięć elementów nie określano już jako składników rzeczywistości, 

tylko jako potencje. Podlegają one cyklowi niszczenia i odradzania. W cyklu niszczenia 

woda gasi ogień, ogień topi metal, metal niszczy drewno, drewno wrasta w ziemię, ziemia 

zasypuje wodę. W cyklu odradzania woda wraca na ziemię jako deszcz, dzięki któremu 

drzewa mogą rosnąć. Drewno wysycha i staje się pożywką dla ognia, który z kolei 

jako popiół staje się częścią ziemi, w której znajdują się metale przyciągające chmury 

i tym samym powodujące deszcz. Oba cykle regulują przyrodę i są źródłem 

jej zmienności 830 . Druga z teorii wymienia osiem podstawowych elementów, tj. niebo, 

ziemię, wodę, ogień, wiatr, grom, górę i jezioro jako główne zjawiska przyrody, jednakże 

mają one również wiele znaczeń metaforycznych 831 . Przedstawiają je figury o nazwie 

heksagram, które składają się z sześciu linii poziomych, ciągłych – Yang lub przerwanych – 

Yin. Układ takich sześciu linii daje 64 różnych heksagramów. Każdy z nich symbolizuje 

                                                 
828 Liu JeeLoo, op.cit., s. 30.  
829 R. Wilhelm, op.cit., s. 346-347. 
830 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 71. 
831 R. Wilhelm, op.cit., s. 16; Liu JeeLoo, op.cit., s. 27-28.  
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pewien proces, tzn. przemianę, ilustrującą „podstawową” sytuację bądź zjawisko kosmosu. 

Każdy heksagram składa się z dwóch trygramów, których w sumie jest osiem832.  

Obie teorie widoczne są w podstawach konstrukcyjnych lub filozoficznych stylów 

neijiaquan833. Przykładem najbardziej charakterystycznym może być Baguazhang, którego 

sama nazwa wskazuje na sposób poruszania się po kole. Ziemia była powiązana z centrum, 

metal z poruszaniem się do przodu, drewno z wycofaniem, woda kierunkowała ruch w lewo, 

zaś ogień w prawo 834 . W konstrukcji stylu Xingyiquan wymienia się pięć typów 

sił odwołujących się do taoistycznej teorii pięciu elementów. Nie należy tu zapominać także 

o systemach qigong, które bazując na tradycyjnej chińskiej medycynie, wykorzystują teorię 

pięciu elementów w procesie leczenia. Do poszczególnych żywiołów przyporządkowane 

są bowiem następujące organy i emocje: drzewo – wątroba, woreczek żółciowy, złość 

i potęga; ogień – serce, jelito cienkie, radość, miłość, destruktywność; ziemia – śledziona, 

trzustka, żołądek, współczucie, zrozumienie; metal- płuca, jelito grube, smutek, 

oczyszczenie; woda – nerki pęcherz moczowy, strach, delikatność, wrażliwość835.  

Wartość jedności dominowała głównie w filozofii taoistycznej, jednakże pojawiała 

się już we wcześniejszych chińskich wierzeniach. Z kultem zmarłych ściśle związany 

był kult Ziemi, szczególnie popularny w Chinach w okresie panowania dynastii Shang oraz 

Zhou. Odwoływał się również do wcześniejszych kart historii, szczególnie okresu neolitu, 

rytuałów i obrzędów ku czci Matki-Ziemi836. Na przestrzeni wieków obrzędy z tym związane 

uległy znaczącym zmianom, jednak ich istota pozostała niezmienna, tj. ludzie kultywowali 

poczucie przywiązania do ziemi, na której się rodzili, i przynależności do wspólnoty, z której 

się wywodzili, co rodziło z kolei potrzebę jej obrony.  

Różnorodność stylów sztuk walki także wskazuje na korelacje z danym regionem. 

Podział na systemy pochodzące z poszczególnych prowincji lub grup etnicznych może 

uwidocznić ów związek. Przykładem są tu style muzułmańskie z regionu Cangzhou 

w prowincji Hebei lub style grupy etnicznej Hakka na południowo-wschodnim wybrzeżu837. 

Zwłaszcza style muzułmańskie wykazują tu szczególny rodzaj przywiązania do ziemi.  

Jedność jako wartość można rozpatrywać w kategorii czasowej. Odnosi 

się to do silnego związku z przeszłością, szacunku przeszłości względem niej. Stanowi 

                                                 
832 Cf., R. Wilhelm, ibid., s. 16, 18; K. Gawlikowski, Studia o klasycznej chińskiej myśli strategicznej…, op.cit., 

s. 21. 
833 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 81-83. 
834 E. Baka, op.cit., s. 66-67. 
835 Fen Lingjuj, Shi Wejming, op.cit., s. 157. 
836 L. Wasiliew, op.cit., s. 70-71.  
837 Vide, J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit.; s. 139-142.  
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ona spoiwo ciągłości historycznej, gwarantuje również stabilność społeczną. Odnosi 

się to do przekonania, że zwyczaje oraz zdarzenia z przeszłości odzwierciedlają 

teraźniejszość i stanowią drogowskaz na przyszłość 838 . Innymi słowy, historyczne 

dziedzictwo narodu było i jest dla Chińczyków niezmiernie istotne. Aby sztuki walki mogły 

przetrwać próbę czasu, wiedza i doświadczenie wcześniejszych pokoleń powinny 

być chronione i przekazywane następnym pokoleniom. 

 

 

4.2. Pokój 

 

Cywilizacja chińska opierała się na apoteozie pokoju i harmonii. Zgodnie 

z doktryną konfucjanizmu, wojna była akceptowalna tylko, gdy prowadzono 

ją w celu obrony ładu lub przywrócenia spokoju. Dotyczyło to zarówno sytuacji 

wewnętrznej Państwa Środka, jak i stosunków z sąsiadującymi obszarami. Jak słusznie pisze 

Derk Bodde, jeden z najwybitniejszych sinologów amerykańskich XX wieku, wojnę 

potępiali niemal wszyscy myśliciele chińscy (nie tylko konfucjańscy), upatrując w niej 

przyczyny złamania naczelnej zasady funkcjonowania społeczeństwa oraz kosmosu, czyli 

zaburzenia harmonii społecznej839. Konfucjanizm, taoizm i moizm eksponowały unikanie 

wojen i przemocy.  

O konfucjańskim podejściu do wojny pisał Krzysztof Gawlikowski. Wskazał 

on, że u podstaw tego podejścia jest założenie o moralnej wyższości ‘Cywilizacji’ wen hua 

( 文  华). Miała ona funkcję przeobrażenia moralnego ludzi z istot biologicznie 

zdeterminowanych - w istoty wyższego rodzaju, kierujące się moralnością. 

W przeciwieństwie do nich, „barbarzyńcy” (ludy  spoza Państwa Środka) nie byli zdolni 

do wyzbycia się egoistycznych oraz agresywnych dążeń. Jednak mogli oni stać się ludźmi 

moralnymi tylko za sprawą dobroczynnego wpływu wen hua (文华)840. Owa ‘Cywilizacja’ 

zapewnić miała ludziom dostatnie, spokojne życie, zgodne z Niebiańskim porządkiem, gdzie 

Niebo Tian (天) było utożsamione z wszechpotężną siłą, wcieleniem rozumu i najwyższej 

sprawiedliwości. Od niego pochodzą prawa określające stosunki pomiędzy ludźmi 841 . 

Było to główne założenie kultu Nieba, który zastąpił wcześniejszy kult Shangdi842. Niebo 

                                                 
838 Hajime Nakamura, op.cit., s. 208. 
839 D. Bodde, Essays on Chinese Civilization, Princeton 1981, s. 264-265, 269, 287. 
840 K. Gawlikowski, Księga Mistrza Suna…, op. cit., s. 3. 
841 Cf., W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 70; Hajime Nakamura, op.cit., s. 274. 
842 Cf., H.G. Creel, The Origins of Statecraft in China. The Western Chou Empire, The University of Chicago 

Press, Chicago, London 1970, s. 82; M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 68-69. 
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rządziło ziemią poprzez władcę, któremu przypisywano boskie pochodzenie. Władza 

zwierzchnia nadana Synowi Nieba (Tianzi, 天子) w formie Mandatu Niebios (Tianming, 

天 命) miała kultywować harmonię i pokój. Tianzi był zobligowany do sprawowania 

moralnych i harmonijnych rządów oraz opierania swego postępowania na zasadach Nieba843. 

Jego niewłaściwe rządy były karane przez Niebo poprzez klęski, głód, choroby, zamieszki, 

czy nawet wojny. Syn Nieba jako władca doskonały nie powinien dokonywać napaści 

i podbojów. Swoim autorytetem powinien skłonić władców państw ościennych 

do dobrowolnego uznania jego wyższości. W ludach barbarzyńskich upatrywano źródła 

cierpień i chaosu, co mogło zachwiać harmonią Państwa Środka. Dlatego działania militarne 

kierowane w ich stronę miały na celu „kulturowe przeobrażanie ludzi”. Wojnę dopuszczano 

i traktowano jako usprawiedliwioną jedynie wtedy, gdy celem była „obrona ładu i spokoju” 

bądź też ich przywracanie844.  

Moiści z kolei choć ostro potępiali wojny, czynili wyjątek dla wojen obronnych, 

określanych mianem „sprawiedliwych”. Według nich wszechogarniająca miłość, 

jako główna cnota obejmująca wszystkich bez wyjątku, miała przynosić szczęście i pokój. 

Ich zdaniem powszechna walka wynika z braku wzajemnej miłości. Zarówno władcy, 

jak i lud powinni wiedzieć, że tylko dzięki powszechnej miłości osiągną dobro i pokój 

dla wszystkich 845 . Wszyscy ludzie podlegają Woli Niebios (Tianming), które rządzą 

wszystkim ze skutkiem bezpośrednim i natychmiastowym. Postępowanie zgodne z Wolą 

Nieba zawsze będzie nagradzane, odrzucenie zas sprowadza kary, choroby i nieszczęścia. 

Poddanie się Woli Niebios łączy się z praktykowaniem wzajemnej miłości i  dbałości 

o wzajemną korzyść, przez co moiści rozumieją takie postępowanie, w którym czyny 

nie przynoszą innym szkody846.  

W taoistycznym ujęciu dotyczącym rządzenia państwem dao stanowi sposób 

realizacji ideału politycznego. Taoiści w największym stopniu potępiali wojnę i rządy, które 

do niej dążyły. W XXX rozdziale Daodejing Laozi pisał, że „ten, kto wspomaga władcę 

zgodnie z naukami Dao, nie będzie próbował potwierdzać swoich wpływów w królestwie 

przy pomocy potęgi armii. Obranie takiego kierunku działania spotkałoby się z odpowiednią 

reakcją. Gdziekolwiek kroczy wielka armia, wyrastają kolczaste krzewy i ciernie. W cieniu 

starć wielkich armii rodzą się ponure dni. Po wojnie zawsze bowiem następują złe lata”847. 

                                                 
843 Cf., H.G. Creel, ibid., s. 82; Yao Xinzhong, op.cit., s. 169.  
844 K. Gawlikowski, Księga Mistrza Suna…, op. cit., s. 4-5. 
845 B.I. Schwartz, op.cit., s. 153 – 154. 
846 M. J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 76. 
847 Laozi, Tao Te Ching 道德经, op.cit., s. 70. 
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Ten sam rozdział  wyjaśnia także, jak powinien działać wytrawny dowódca. Według Laozi 

powinien on wyprowadzać decydujące uderzenie i zatrzymać się. Atakując wroga, powinien 

wystrzegać się próżności i gloryfikowania swych czynów, a w szczególności arogancji 

w swoich działaniach. Atak znajduje uzasadnienie tylko wtedy, gdy jest to czyn konieczny848.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie wszystkie chińskie szkoły filozoficzne 

potępiały wojnę. W opozycji do przywołanych wyżej poglądów na temat wojny stał legizm 

(fajia 法家). Ten nurt filozoficzny, rozwijający się w VI-III wieku p.n.e. (w IV wieku p.n.e. 

stał się ideologią państwa Qin; a potem dynastii Qin (221-206 p.n.e.), upatrywał 

w działaniach militarystycznych utylitarnych celów. Jego teoretycy wręcz zalecali podboje 

dla umocnienia państwa i przygotowania się do potencjalnej wojny849. Przypisywali wręcz 

totalną władzę silnemu władcy, który ustanawiał prawo, które winno być bezwzględnie 

przestrzegane przez wszystkich bez wyjątku850 . Konfucjanizm wyparł doktrynę legizmu 

po upadku dynastii Qin (221-206 p.n.e), stając się ideologią państwa w okresie dynastii Han 

(206 p.n.e. – 220), niemniej przejął wiele elementów właściwych dla tradycji legistów. Ów 

legistyczno-konfucjański system nazywany często konfucjanizmem imperialnym sytuował 

władcę w szczególnym położeniu, gdyż mógł nadal korzystać z bezwzględnych metod 

egzekwowania praw, które sam ustanowił. Stosując konfucjańskie obrzędy i ceremoniały 

potwierdzające jego cnotę de, demonstrował intencje wyrażające troskę o dobrobyt i pokój 

dla ludu851.  

W kontekście pokoju ponownie można odnieść się do taoistycznej zasady wu wei, 

która wyrażała również sprzeciw wobec wojen, stosowania przemocy. Naturalną potrzebą 

ludzi było poszukiwanie pokoju i spokoju. W konsekwencji stosowania zasady 

uzasadnionego ataku czy odstąpienia od walki, jeśli nie była ona konieczna, dążono 

do unikania konfrontacji za wszelką cenę. Bardzo charakterystyczną cechą Taijiquan, 

zdecydowanie wyróżniającą spośród pozostałych, w tym również wewnętrznych stylów, 

był brak typowej pozycji gardy rozpoczynającej walkę. To nie oznacza jednak, że adept 

nie był gotowy do walki czy też lekceważył przeciwnika. Mimo iż stoi się z rękoma 

opuszczonymi, frontalnie do oponenta, wydawać się może, że ciało jest całkowicie 

odsłonięte na wszelkie ataki, lecz jest ono w pełnej gotowości do działania. Nie wyróżnia 

się żadnej ręki czy nogi (zazwyczaj lewą pozycję przyjmują wojownicy, których atak 

                                                 
848 Ibidem. 
849 K. Gawlikowski, Księga Mistrza Suna…, op. cit., s. 1. 
850 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 77. 
851 J.K. Fairbank, op. cit. , s. 59. 



192 

 

kończący wyprowadzany jest z silniejszej prawej ręki bądź nogi). Postawa jest w balansie 

zaś atak przeciwnika wpływa na dysharmonię między yin i yang. W Taijiquan oczekuje 

się na impuls, który zaburzy stan równowagi, by następnie właściwym działaniem zgodnym 

z zaistniałą sytuacją przywrócić harmonię852 . Myśl tę wyraził Douglas Wile, odwołując 

się do Dziewięciu tajemnych przekazów o tai-chi chuan zaczerpniętych z Tai-chi chuan chu 

chiech chu-chiech autorstwa Wu Meng-hsia, wskazując na właściwą umiejętność 

skoordynowania ataku i obrony pozwalającej w każdej akcji szukać możliwości 

do wycofania się lub podjęcia ataku853.  

Brak intencji ataku możemy także rozpoznać w stylach niekoniecznie z grupy 

neijiaquan. Gdy odwołamy się przykładowo do form taolu z bronią w stylu Cailifoquan, 

także zauważalne jest charakterystyczne otwarcie układu, gdzie adept trzyma początkowo 

broń w lewej ręce w neutralny sposób, zaś po sekwencji otwarcia, po wykonaniu trzech 

ukłonów ku czci przodków, następuje przechwycenie broni do ręki prawej i rozpoczęcie 

technik ofensywnych. Taka wprowadzająca sekwencja ruchów może być interpretowana 

jako sygnał, że  intencją adepta nie jest atak. W przypadku konfrontacji swoje umiejętności 

wykorzystuje tylko w obronie koniecznej.  

Ciekawym zagadnieniem, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jest związek 

klasztorów buddyjskich i taoistycznych z rozwojem technik sztuk walki. Takim ośrodkiem 

buddyjskim, spopularyzowanym przez niezliczone mity i opowieści, a w XX wieku także 

i filmy, stał się klasztor Shaolin w prowincji Henan. Klasztor ten zaczął być ważnym centrum 

tych umiejętności od epoki Sui (581-618). Takie style jak Ditangquan, Fanziquan 

czy Tongbeiquan szczycą się pochodzeniem z legendarnego Shaolinu 854 . Głównym 

ośrodkiem taoistycznym stał się natomiast klasztor na górze Wudang, w prowincji Hubei, 

gdzie zrodził się Taijiquan, a także liczne inne style o rodowodzie taoistycznym. 

Trzeci znany kompleks świątynny znajduje się w Emeishan, gdzie obok siebie współistniały 

świątynie buddyjskie i taoistyczne. To właśnie w tym miejscu nastąpiła synteza ruchu 

i bezruchu, technik zewnętrznych i wewnętrznych, twardości i miękkości855. Klasztor Emei 

uznaje się za miejsce narodzin takich stylów jak: Emei pai, Mei Hua pai, Bazi pai, Pak Mei 

pai, Hung kuen856 . Należy szczególnie podkreślić, że do zadań klasztorów nie należało 

kształcenie przyszłych wojowników uczestniczących w konfliktach zbrojnych, choć należy 

                                                 
852 E. Baka, op.cit., s. 109-110. 
853 D. Wile, T’ai Chi's Ancestors…, op.cit., s.100.  
854 Vide, J. Szymankiewicz, Kung Fu, Wydawnictwo WIATR s.c., Warszawa 2006. 
855 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …, op.cit., s. 154.  
856 Vide, J. Szymankiewicz, Kung Fu, Wydawnictwo WIATR s.c., Warszawa 2006. 
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też zwrócić uwagę, że klasztor Shaolin zyskał jednak dość ugruntowaną reputację 

„wojskową” w drugiej okresu fazie panowania dynastii Ming (1368-1644)857. Jednak owe 

„sztuki walki” uprawiane w tych klasztorach (z wyjątkiem klasztoru Shaolin), a także przez 

niektóre rody oraz mistrzów własnych szkół, były przede wszystkim formami doskonalenia. 

Umiejętności walki wraz z nadzwyczajnymi zdolnościami zazwyczaj nie były głównym 

celem, lecz jedynie jednym z praktycznych zastosowań858. W przypadku klasztoru Shaolin 

należy poczynić dodatkowe obserwacje. Style buddyjskie opierały się na filozofii pokoju, 

stosując zasadę „nie czyń zła”859. Buddyzm jako religia współczucia uznaje odbieranie życia 

za niewybaczalne zło. Mimo to klasztor ten angażował się w działania wojskowe. Zdaniem 

Meir Shahara istnieją trzy przyczyny, dla których mnisi podejmowali akcje zbrojne 

na przestrzeni wieków, rozsławiając umiejętności sztuk walki, tj. potęga ekonomiczna 

(w postaci skumulowanych dóbr klasztornych), strategiczne położenie blisko ośrodka 

władzy oraz legitymizacja ze strony władz politycznych860. Mnisi przez wieki doskonalili 

się w technikach walki kijem, nie tylko w obronie własnej, ale i w zabezpieczeniu majątku 

klasztornego861 . Zyskiwali przychylność dynastii, ciesząc się aprobatą cesarza Taizonga 

(626-649)862, choć historia zna niechlubne przypadki zdrad i kolaborowania z wrogiem 863. 

Dopiero w okresie panowania dynastii Ming i Qing nastąpiła zmiana, w wyniku której 

opracowano techniki ręczne quan. Nie były one przeznaczone tylko i wyłącznie do celów 

bojowych. Twierdzono wręcz, że są mniej skuteczne niż techniki walki z bronią. 

Wypracowano szereg ćwiczeń, w których owe techniki ręczne miały służyć duchowemu 

doskonaleniu. W połączeniu z praktykami oddechowymi znalazły także zastosowanie 

w leczeniu ciała oraz oddziaływaniu na ludzki umysł. Dlatego też mowa o syntezie 

wymiarów bojowych, religijnych i zdrowotnych sztuk walki864. Współcześnie adeptów sztuk 

walki z klasztoru Shaolin określa się jako mnichów walczących. Podejmowali oni nauki 

u dwóch nauczycieli. Jeden z nich jest nauczycielem gongfu i dba o szkolenie w zakresie 

                                                 
857 M. Shahar, The Shaolin Monastery: History, Religion and the Chinese Martial Arts, University of Hawaii 

Press, Honolulu 2008, s. 55. 
858 K. Gawlikowski, Księga Mistrza Suna…, op. cit., s. 21. 
859  Źródło: wywiad ekspercki z Stanisławem Ścieszką ( Shi Yan Long, 34. generacja mnichów walczących 

klasztoru Shaolin, uczeń mistrza: Shi Su Gan - obecnie najstarsze żyjące pokolenie mnichów walczących 

klasztoru Shaolin), przeprowadzony w dniu 5 października 2019 (Bielsko-Biała), godzina: 18.30, nagranie nr: 

92, zasoby własne.  
860  M. Shahar, op.cit., s. 198. 
861 Lu Zhouxiang, A History of Shaolin: Buddhism, Kung Fu and Identity, Routledge Studies in Cultural History, 

New York, 2019, s. 30.  
862 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 13.  
863 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …, op.cit., s. 155.  
864 M. Shahar, op.cit., s. 200-201.  
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walki, drugi - z zakresu buddyzmu - dba o przekaz wiedzy i wychowanie moralne. Zgodnie 

z mottem, które brzmi Chan Wu Yi, prawdziwy styl Shaolin nie może istnieć 

bez buddyzmu865. Filozofia ta stała się fundamentem dla adeptów shaolińskich stylów.  

W obliczu sił przyrody ludzie czuli się bezbronni, a chcąc zrozumieć prawa, 

które nią rządzą, nadawali moce nadprzyrodzone Niebu, Ziemi, Słońcu, Księżycowi, a także 

deszczowi, wiatrowi, gwiazdom, rzekom, zabiegając o ich przychylność 866 . Szczególny 

zwrot ku tym  wierzeniom nastąpił w epokach Shang (1766 – 1122 p.n.e.) i Zhou (1122-249 

p.n.e.). Z tych wierzeń wyłoniły się także kulty poszczególnych zwierząt. Smoka,  feniksa, 

jednorożca i żółwia, tygrysa traktowano jako zwierzęta święte, przypisując im fantastyczne 

cechy. Według Leonida Wasiliewa świadczyło to o zespoleniu w epoce Zhou najstarszych 

starożytnych wyobrażeń animistycznych i totemistycznych w jeden system starochińskich 

wierzeń i zabobonów 867 . Chińczycy, utożsamiając człowieka z naturą, oczekiwali także 

spokojnego życia. W okresie Walczących Królestw (480-221 p.n.e.) szerzył 

się kult przyrody, który był wyznawany także na początku epoki Han (206 p.n.e.-220). 

Zjawiska przyrodnicze i instytucje stworzone przez człowieka były ściśle ze sobą 

powiązane868 . Kult Natury uczył ludzi żyć w zgodzie z przyrodą i odnajdywania w niej 

doskonałości. Obserwacja natury stała się inspiracją dla sztuk walki, inicjując powstanie 

stylów imitacyjnych, których przykładem są m.in.: Hequan (styl żurawia), Huquan (styl 

tygrysa), Shequan (styl węża), Houquan (styl małpy)869.  

Ideę pokoju można łączyć z kultem zwierząt i symbolem tygrysa, który w mitologii 

chińskiej został mianowany przez Nefrytowego Cesarza strażnikiem Niebios. Jego zadaniem 

było poskramianie instynktów zwierząt na ziemi, a w dowód każdej wygranej walki 

z różnymi gatunkami otrzymywał pręgę na swoim futrze870 . Tygrysa uważano za króla 

zwierząt. Zwierzę to cieszyło się szacunkiem i podziwem, stanowiąc symbol 

siły i bogactwa 871 . O szczególnym jego znaczeniu w kulturze Chin pisał Wasilij 

J. Sidichmienow. Jego zdaniem wszystko, co wiązało się z tygrysem, posiadało szczególną 

                                                 
865 Źródło: wywiad ekspercki z Da Si Fu Shi Yan Ti (34. generacja mnichów walczących klasztoru Shaolin, 

bezpośredni uczeń obecnego opata Shi Yong Xin’a. W 2007 roku, po latach nauki pod nadzorem swojego 

Mistrza i przestrzegania 250 zasad buddyzmu, został nominowany bhikkhu, czyli w pełni wyświęconym 

mnichem buddyjskim. Prowadzi Centrum Kultury Chińskiej oraz szkołę sztuk walki w Palermo. Aktywnie 

promuje styl Shaolin poprzez liczne seminaria głównie w Europie,wywiad przeprowadzony w dniu 5 

października 2019 (Bielsko-Biała), godzina: 19.30, nagranie nr: 93, zasoby własne. 
866 L. Wasiliew, op.cit., s. 52. 
867 Ibid., s. 55. 
868 Hajime Nakamura, op.cit, s. 278-279. 
869 Vide, J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…,op.cit., s.71-83. 
870 M.J. Kűnstler, Mitologia chińska…,op.cit., s. 41. 
871 W. Eberhard, op.cit., s. 362. 
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siłę. Nawet wzgórze, które kształtem przypominało leżącego tygrysa, uważano 

za szczególnie pomyślne miejsce do grzebania zmarłych872. Motyw tygrysa można odnieść 

nie tylko do stylu tygrysa (Huquan), lecz także do postawy moralnej wojownika, u którego 

cechy tygrysa, takie jak siła, waleczność, odwaga, sprawiedliwość stanowiły wzór 

do naśladowania. Zaś odwołując się do technik stylów, w których identyfikuje się elementy 

imitujące poruszanie się tego zwierzęcia, techniki tygrysa charakteryzują się silną postawą 

i drapieżnymi ruchami (uderzenie tzw. łapą tygrysa). Tego typu elementy szczególnie 

widoczne są w stylach Cailifoquan oraz Hongjiaquan.  

 

 

4.3. Konserwatyzm i szacunek do przeszłości  

 

Historyczne dziedzictwo narodu było i jest dla Chińczyków niezmiernie istotne. 

Hajime Nakamura podkreślał przywiązywanie dużej wagi do minionych wydarzeń, czego 

przyczyną było statyczne ujmowanie zjawisk w połączeniu z akcentowaniem znaczenia 

szczegółów. Bardzo często podkreślali istnienie precedensów, a nie abstrakcyjnych zasad, 

wyrażonych w licznych aluzjach historycznych czy utartych zwrotach literackich. Według 

nich uczenie się powinno polegać na poznawaniu precedensów czyli „wyszukiwaniu 

starożytnych dróg”. Owe precedensy miały pełnić funkcję wzorów postępowania 

zaczerpniętych z przeszłości, sięgających do doświadczeń przodków 873 . Marcel Granet 

we wstępie do Cywilizacji chińskiej pisał, że„wiele tysięcy przed naszą erą przodkowie 

ich zostali nauczeni przez mędrców sposobu życia, który stał się siłą narodu. Owa czysta 

cywilizacja pierwszych wieków stanowiła podstawę doskonałej spójni. Największe Chiny 

to Chiny najstarsze”874. Zachwyt nad starożytnością szczególnie widoczny był w twórczości 

literackiej, w której umiejętność pisania była ściśle związana ze znajomością klasycznych 

pism. Składały się często z sekwencji wyrażeń i zwrotów zaczerpniętych z jeszcze starszych 

teksów, spośród których najważniejsze nazywano jing ( 经)875 . Samo pojęcie jing sięga 

korzeni czasów przedkonfucjańskich i pierwotnie oznaczało ‘osnowę tkaniny’. Uwagę 

zwraca także drugie pojęcie odnoszące się do pism – shu (书). Jest ono połączeniem 

‘trzymania pędzelka do pisania’ i ‘ust’, co oznacza ‘zapisy powiedzeń’. W późniejszym 

                                                 
872 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 22. 
873 Hajime Nakamura, op.cit., s. 207-208. 
874 M. Granet, Cywilizacja chińska, tłum. M.J. Künstler, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1973, s. 

13. 
875 Cf., J. Pimpaneau, op. cit., s. 190; Hajime Nakamura, op.cit., s. 208; B. I. Schwartz, op.cit., s. 389. 
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użyciu w kontekście konfucjańskim oba te znaki połączyły się  i określają ‘święte pisma’. 

Już w czasach starożytnych w Państwie Środka ustalono, które księgi będą wyznaczać wzory 

życia. Pięć dzieł klasycznych (五经, wujing), choć początkowo było ich sześć (liujing, 六经

), obejmowało: Księgę przemian (Yijing, 易经), Księgę dokumentów (Shujing, 书经), Księgę 

pieśni (Shijing, 诗经), Księgę rytuałów (Liji, 礼记) i  Kroniki Wiosen i Jesieni (Chunqiu, 

春  秋). Księga Muzyki (Yuejing, 乐经 ) uznana jest za zaginioną, stąd Sześcioksiąg 

z czasem stał się Pięcioksięgiem876. Księgi te cieszyły się niekwestionowanym autorytetem, 

czego potwierdzeniem było uznanie ze strony każdej z dynastii rządzącej. Uważano, że całą 

prawdę istotną dla człowieka zawarto w tych pięciu tomach 877 . Dzieła klasyczne 

były cenione przez różne szkoły filozoficzne, choć nie wszystkie w jednakowym stopniu878. 

Same modyfikacje i rozszerzanie zbioru potwierdzały jego znaczenie dla społeczeństwa. 

W czasach dynastii Tang (618-906) dodano do nich starożytne komentarze (zhuan, 传). 

Rytuały Zhou (Zhouli, 周 礼), Komentarz do Księgi Rytuałów (Yili, 仪 礼), 

czy trzy komentarze do Kroniki Wiosen i Jesieni (Chunqiu, 春秋), w tym Zuozhuan (左传), 

Gongyang zhuan (公羊传) oraz Guliang zhuan ( 谷 梁传), uzupełniające zbiór tekstów 

klasycznych do Dziewięcioksięgu 879 . Dołączenie kolejnych trzech tekstów, tj. Księgi 

nabożności synowskiej (Xiaojing, 孝 经), Dialogów Konfucjańskich (Lunyu 论 语) 

oraz Przybliżania właściwego znaczenia (Er Ya, 尔雅), utworzyło Dwunastoksiąg, a dodanie 

za czasów panowania dynastii Song (960-1279) dodatkowo Księgi Mencjusza (孟子, 

Mengzi) – Trzynastoksiąg 880 . W Chinach podjęto ogromny wysiłek nie tylko 

po to, aby w utworach klasycznych utrwalić wzorce postępowania, ale także 

po to, by całkowicie dostosować do nich życie codzienne. Dzięki temu myśl chińską 

przekazywano z pokolenia na pokolenie w prawie niezmienionej formie. Kiedy 

więc w Chinach utrwalił się określony system społeczny i kulturowy, chińska myśl również 

utrwaliła się w kształcie dostosowanym do współczesności881. Doskonałym tego przykładem 

były trzy sfery wierzeń starożytnych Chin. Pierwsza odnosiła się do sfery 

ogólnopaństwowego oddziaływania Niebios, druga dotyczyła lokalnych bóstw, zaś trzecia 

rodzinnych wpływów zmarłych przodków. Mieczysław J. Künstler stwierdził, 

                                                 
876 Yao Xinzhong, op.cit., s. 58-59.  
877 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 244; Hajime Nakamura, op.cit., s. 209. 
878 Hajime Nakamura, ibid., s. 210. 
879 J. Pimpaneau, op.cit., s. 190-191; Vide, B.I. Schwartz, op.cit., s. 391-392, 395. 
880 Yao Xinzhong, op.cit., s. 59. 
881 Hajime Nakamura, op.cit., s. 210. 

https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=尔
https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=雅
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że „te trzy sfery były milcząco akceptowane przez wszystkie główne kierunki myśli 

chińskiej”882. Oczywiście pamiętać należy o tym, że akceptacja następowała na podstawie 

różnych uzasadnień. W konfucjanizmie najsilniej zalecano iść drogą przodków; oznaczało 

to kontynuację, w której to, co kontynuowane, stanowi wzór, który się naśladuje. 

Ale to naśladownictwo nie oznaczało pościgu za ideałem, nie oznaczało chęci dorównania 

czyjejś doskonałości. Polegało na „dokładaniu” do przeszłości swojej własnej 

teraźniejszości, w której zaznaczała się historia indywidualnego życia883.  

W stylach wewnętrznych neijiaquan odwołujących się do tych fundamentalnych 

zasad taoizmu zauważalne jest szczególne przekonanie o wyższości wiedzy, jednak 

odmienne od konfucjanistów. Nadrzędną rolę pełni tu wiedza płynąca z doświadczenia 

wynikającego z procesu praktyki stylu. Choć mędrcy taoistycznej filozofii pozostawiali 

po sobie księgi, które przekazywały prawdy o dao i łączącymi się z nim pojęciami, 

to najlepszym sposobem zrozumienia tych pojęć było doświadczenie na własnym ciele 

i umyśle884.  

Style sztuk walki również przenika konserwatyzm. Ogromny szacunek dla tradycji 

nakazywał utrzymanie wiernego przekazu technik walki danej szkoły, co pozwalało 

przetrwać starym systemom nawet stulecia w prawie niezmienionej formie 885 . Dbałość 

o pierwowzór stylu, źródła pochodzenia oraz spuściznę przodków obecne są w prawie 

każdym z nich. Manuskrypty bądź dokumenty pierwotne, zachowujące spisaną wiedzę 

poprzednich pokoleń, były szczególnie strzeżone. Niekiedy zapisywane „kodem”, by osoby 

niepowołane bądź nieprzygotowane do odczytu nie mogły zrozumieć informacji 

przekazywanych za ich pomocą. Posiadanie rodzinnych dokumentów (manuskryptów) 

potwierdzały rodowód stylu oraz status spadkobiercy. Ochrona ich przed zniszczeniem 

lub przekazaniem w niepowołane ręce obligowała do przeprowadzania selekcji wśród 

najbliższych adeptów poprzez ciągły sprawdzian ich umiejętności oraz lojalności. 

Na spadkobiercy systemu ciążył obowiązek wyboru jego następcy. Nieprawidłowy wybór 

osoby skutkował przerwaniem przekazu tradycji. Ciążył także na nim obowiązek utrzymania 

systemu hierarchicznego opartego na wzajemnych zobowiązaniach i zależnościach. 

Struktura ta musiała opierać się na posłuszeństwie i szacunku do władzy. Przypisywano 

                                                 
882 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 69. 
883  A.I. Wójcik, Konfucjanizm, [w:] Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków, 2001, s. 356.   
884 E. Baka, op.cit., s. 72.  
885 W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2004, s. 145.  



198 

 

określone role, adekwatne do miejsca zajmowanego w tej hierarchii. Adepci winni 

byli okazywać szacunek wobec swoich mistrzów, a także innych członków szkoły. 

Zachowania wyznaczała li, którą rozpatrywać można w dwóch aspektach: jako ‘etykietę’ 

lub ‘obrzęd’, ‘obrządek’, ‘ceremonię’. Z jednej strony przywiązanie do etykiety 

jest wyrazem podtrzymywania tradycji sięgającej daleko w przeszłość, a z drugiej położenia 

nacisku na formalne zachowania związane m.in. z zewnętrzną stroną dokonywania aktu886. 

Etykieta li wyrażała prawidła wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi oraz normy 

postępowania, opierając się na szacunku dla starszych i podporządkowaniu się im 887 . 

Wyrazem tak li wobec mistrza był gest baishi (拜师) rozumiany jako pokłon lub oddanie 

czci. Analizując ideogram, możemy zauważyć, że pierwszy znak pokazuje, jak jedna 

dłoń (lewa) nakrywa drugą dłoń, a obie trzymane są na wysokości klatki piersiowej 

bądź twarzy. Drugi znak to shi, a stosowanie go w połączeniu z fu (傅) jako shifu (师傅) 

odwoła nas do nauczyciela/mistrza, gdzie fu może oznaczać także wodza, dowódcę czy ojca 

rodziny. Każda szkoła charakteryzowała się silnym formalizmem zachowań i etykietą 

związaną z etykietą li 888 . Choć stosowano zunifikowane zachowania wynikające 

z powyższych zasad, to każda szkoła wytwarzała unikalne rytuały zależne od wydarzeń 

i zebranych doświadczeń. Chociażby ceremonia o nazwie baishi (czyli tak samo jak pokłon 

oddający szacunek) przebiegała według określonych zasad (rytuału) dla danego rodu. 

Była ona potwierdzeniem, że adept posiada już pożądane zdolności i cechy charakteru, 

by być godzien zaszczytu przyjęcia do grona najbliższych uczniów. Osoba przyjmowana na 

ucznia wtajemniczonego wykonywała tradycyjny pokłon koutou (叩 头, ‘uderzenie 

głową’)889 . Zwyczaj ten różnił się w zależności od danej szkoły. W niektórych stylach 

podczas baishi wykonywało się w sumie dziewięć pokłonów, a w niektórych tylko dwa. 

Także buddyzm wykazywał silny formalizm zachowań poprzez skrupulatne 

przestrzeganie przykazań religijnych. Wchodząc w społeczność mnichów, należało 

wcześniej opuścić swój dom (pravrajyā/pabbajjiā) oraz wyrazić „chęć” skierowaną 

do Buddy (upasampadā), by zyskać akceptację wstąpienia. Przyjmując już święcenia, 

kandydat stawał się bhikkhu – czyli mnichem buddyjskim890 . Jednak zanim to się stało, 

najpierw jako nowicjusz sāmanera (lub sāmanerika w wypadku kobiet mniszek) na znak 

                                                 
886 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 74; W. J. Sidichmienow, op.cit., s. 74. 
887 W.J. Sidichmienow, ibid., s. 74.  
888 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 74. 
889  C.P. Fitzgerald, Chiny – zarys historii kultury, tłum. A. Bogdański, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1974, s. 322. 
890 R. Gethin, Podstawy buddyzmu, tłum. T. Macios, A. Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków, 2010, s. 81.  



199 

 

odcięcia się od cielesnych pragnień, a także problemów doczesnych ścinał włosy 891 . 

Następnie zobowiązywał się przestrzegać 10 zasad sikkhā-pada, do których należały 

powstrzymanie się od: krzywdzenia istot żywych, brania tego, co nie zostało dane, 

aktywności seksualnej, nieszczerej mowy, zażywania środków odurzających osłabiających 

koncentrację, jedzenia po południu, uczestnictwa w widowiskach rozrywkowych, noszenia 

biżuterii i używania perfum, spania na luksusowych łóżkach, a także dotykania złota 

i srebra892 . Przestrzeganie przykazań religijnych dotyczyło nie tylko etykiety, lecz także 

wytycznych odnoszących się do stroju czy włosów. Golenie głowy oraz założenie szat 

w kolorze ochry stało się ważnym rytuałem w kontekście przyjęcia do wspólnoty 

buddyjskiej. Dla stylów pochodzenia buddyjskiego charakterystyczne są stroje koloru ochry 

czy zgolone głowy - dotyczą mnichów walczących z klasztoru Shaolin. Są oni w pełni 

wyświęconymi bhikkhu. Dodatkowo często spotykane w stylach buddyjskich jest śpiewanie 

sutr oraz medytacja jako część treningu. Zazwyczaj wykonywane są na początku treningu 

i/lub na końcu jako elementy wyciszające przed/po intensywnych ćwiczeniach waigong 

lub w ciągu dnia niezależnie od treningów jako modlitwa poranna, środkowa 

i wieczorna medytacja. Jedną z nich jest Sutra Serca (Boreboluomiduo Xinjing, 摩诃般若波

罗蜜多心经)893.  

 

 

4.4. Rodzina i system hierarchiczny 

 

Podstawowym podmiotem polityczno-społecznym w państwie konfucjańskim była 

rodzina jia (家), a precyzyjniej „domostwo” hu. W społeczeństwie chińskim rodzina pełniła 

inną rolę niż na Zachodzie. Składała się z jednostek „uspołecznionych”, posiadających różny 

status społeczno-prawny, powiązanych licznymi sieciami wzajemnych zależności 894 . 

Praktykowano kultywowanie więzi rodzinnych, które zadbane przez każdego członka 

rodziny wzmacniały jej spójność i siłę. System patriarchalny wyznaczał wyższość linii 

męskiej nad żeńską. Ojciec jako głowa rodziny (jiazhang) cieszył się niepodważalnym 

autorytetem i czcią, zaś status ten podparty był zdobytą wiedzą i doświadczeniem. 

                                                 
891 Shi Yanti, Enter Buddhism, Kreativamente Editrice, Luglio, 2021, s. 127.  
892 R. Gethin, op.cit., s. 81. 
893 Źródło: wywiad ekspercki z Da Si Fu Shi Yan Ti (34. generacja mnichów walczących klasztoru Shaolin, 

bezpośredni uczeń obecnego opata Shi Yong Xin’a) przeprowadzony w dniu 5 października 2019 (Bielsko-

Biała), godzina: 19.30, nagranie nr: 93, zasoby własne. 
894 K. Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii 

Nauk, Warszawa 2009, s. 77, https://isppan.waw.pl/wp-

content/uploads/2017/03/isp_konfucj_model_panstwa.pdf , dostęp: 11 stycznia 2022. 
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Szeroko pojęta rodzina obejmowała cały klan składający się z  małżonków, dziadków, synów 

– żonatych lub kawalerów – oraz niezamężnych córek. Wyznacznikiem było miejsce 

zamieszkania oraz kult tych samych przodków895.  

Rodzina taka obejmowała ponadto przeszłe, teraźniejsze i przyszłe pokolenia. 

Przodków traktowanych jako „duchowo obecnych”, uznawano za jej duchy opiekuńcze896. 

Wierzono, że ich dusze zachowują związek z żyjącymi członkami rodziny i wywierają 

wpływ na ich życie897. Chińczycy wierzyli, że człowiek ma dwie dusze: po – ‘duszę cielesną’ 

i hun - ‘duszę duchową’ lub ‘osobowość’898. Po śmierci obie dusze rozdzielały się od ciała. 

Składane ofiary w postaci pokarmów, odzieży, przedmiotów codziennego użytku 

utrzymywały je przy ‘życiu’. Wierzono, że ‘dusza cielesna’ powoli zanika wraz 

z rozkładem ciała, ‘dusza duchowa’ natomiast może żyć tak długo, jak spadkobiercy 

zmarłego wspominają ją i składają odpowiednie ofiary. Dbano, by pochować zmarłego we 

właściwym miejscu i o właściwym czasie, zgodnie z przepływem energii qi ziemi. Tak 

szczegółowo określone zasady pochówku wiązały się także z obowiązkiem posiadania 

męskich potomków, którzy zobligowani byli do kontynuowania składania ofiar 

przodkom899. Najstarszy syn zmarłego stawał się kapłanem kultu ojca, ale też właśnie na nim 

spoczywała odpowiedzialność za pozostawienie po sobie następnego męskiego potomka. 

Zadowolenie dusz przodków gwarantowało pomyślność i dobrobyt rodziny. W zamian 

proszono w modłach o przedłużenie życia członków rodziny, o zapewnienie szczęścia 

i pomyślności całemu rodowi 900 . W związku z praktykowaniem kultu przodków każda 

rodzina miała swój panteon „bóstw opiekuńczych” 901 . Dusza zaniedbana mogła 

przekształcić się w gui (鬼), czyli ‘demona’, i prześladować żywych902. Relacja była ścisła: 

przodkowie dawali życie swoim potomkom i opiekowali się nimi, a potomkowie, zapewniali 

im dalsze istnienie po ich śmierci. Głowa rodziny – mężczyzna, ojciec - wspólnie 

z pierwszą żoną pełnił funkcję kapłana rodowego kultu przodków. Wraz z wiekiem 

stawał się postacią coraz bardziej czcigodną, zaś po śmierci nawet obiektem kultu903.  

Ideałem konfucjańskim była rodzina wielopokoleniowa. Traktowano 

ją jako autonomiczną jednostkę społeczno-administracyjną, z formalnie ustanowioną przez 

                                                 
895 J. Pimpaneau, op.cit., s. 11; W. J. Sidichmienow, op.cit., s. 204. 
896 K. Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach, op.cit., s. 79.  
897 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 39. 
898 Vide, P. Majerski, op.cit., s. 55. 
899 W.S. Morton, Ch. M. Lewis, op.cit., s. 33-34.  
900 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 40. 
901 K. Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach, op.cit., s. 78. 
902 W.S. Morton, Ch. M. Lewis, op.cit., s. 34. 
903 K. Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach, op.cit., s. 79. 
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władze „głową” i wspólnym majątkiem. Jej zadaniem było wychowywanie szlachetnych 

jednostek zgodnie z wartościami pożądanymi przez społeczeństwo. Rodzina stanowiła 

państwo w miniaturze, z analogicznymi do niego cechami i funkcjami904. Kodeks moralny 

opierał się na cnotach rodzinnych. Za podstawową w konfucjanizmie uznawano cnotę xiao 

(孝) – czci dla rodziców i służenia im za życia, a także dbanie o ich duszę po śmierci905. 

Miała ona fundamentalne znaczenie, gdyż zapoczątkowany urodzinami związek łączący 

rodziców z dziećmi stanowił podstawę wszelkich stosunków społecznych. Miłość synowska 

traktowana była także jako swego rodzaju odpłata za uczucie, którym wcześniej obdarzali 

dziecko rodzice906 . Objawiała się bezwzględną uległością i szacunkiem względem ojca. 

Tak jak pisał Leonid Wasiliew, im głębiej wpojony i silniejszy duch pokory i szacunku, 

posłuszeństwa i braku własnej woli panuje w rodzinie, tym bardziej ustępliwych 

i posłusznych obywateli będzie miało państwo907. Rodzina przygotowywała do wypełniania 

obowiązków i powinności zgodne z zajmowaną pozycją w hierarchii, dzięki czemu możliwe 

było utrzymanie ładu społecznego908 . Etykieta li stała się wyznacznikiem cnót, którymi 

kierować się miał każdy jej członek909. Mingfen (名分) oznaczające status czy miejsce, jakie 

przypada jednostce w społeczeństwie, wskazywało, jakie powinności przynależą danej 

osobie w strukturze hierarchicznej910. Mianzi ( 面子), odnoszące się do społecznego uznania 

ze strony innych, było szczególnie chronione, gdyż utrata twarzy okrywało hańbą 

całą rodzinę. Podkreślano konieczność okazywania jednostronnego posłuszeństwa przez 

członków klasy niższej przedstawicielom warstwy wyższej. Ten aspekt konfucjanizmu 

był doceniany przez władców wszystkich dynastii panujących po epoce Han, którzy poprzez 

moralność konfucjańską bronili swojej wysokiej pozycji władzy hierarchii społecznej, 

a także uzasadniali konieczność jej istnienia911.  

Drugą wartością niezwykle cenioną w Chinach, obok ideału rodziny, 

był kolektywizm. Krzysztof Gawlikowski podkreślał, że kolektywne myślenie wpłynęło 

niewątpliwie na doświadczenie wspólnej pracy, której w pojedynkę nie można było podołać. 

Było ono po prostu pojmowane w inny sposób niż na Zachodzie. W tradycji konfucjańskiej 

jednostka była członkiem swojej grupy/rodziny/społeczności (tzw. podmiotu zbiorowego) 

                                                 
904 J.K. Fairbank, op.cit., s. 19.  
905 K. Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach, op.cit., s. 80. 
906 Qian Ning, op.cit., s. 29-30. 
907 L. Wasiliew, op.cit., s. 137.  
908 Ł. Gacek, Chińskie elity polityczne XX wieku, op.cit., s. 20.  
909 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 74. 
910 Ł. Gacek, Chińskie elity polityczne XX wieku, op.cit., s. 19. 
911 Hajime Nakamura, op.cit., s. 263. 
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i z nią winna się głęboko utożsamiać. Od narodzin człowiek był wychowywany, by myślał 

o sobie w kategoriach „my”, nie zaś „ja”912. Liczyło się dobro ogółu, a nie jednostki i tylko 

działając razem z innymi, osiągało się korzyści. Jednostka w pewien sposób zobowiązywała 

się do aktywnego działania na rzecz dobra wspólnotowego913. W podobnym tonie John King 

Fairbank dostrzegał więzi łączące człowieka z rodziną i sąsiadami, które przyzwyczaiły 

Chińczyków do życia w zbiorowości, gdzie grupa dominowała nad jednostką. Jednostka 

była wchłaniana nie tylko przez świat przyrody (odwołując się do taoizmu), lecz także przez 

społeczną zbiorowość (wedle konfucjanizmu)914.  

W przeciwieństwie do konfucjanizmu rodzina w buddyzmie nie mogła pełnić takiej 

samej funkcji. Buddyzmu pojawił się w Chinach w I wieku n.e. Według chińskich źródeł 

w 65 roku cesarz Ming wysłał poselstwo do Indii, które miało zapoznać się z naukami 

buddyzmu. Po trzech latach powróciło na dwór cesarski w stolicy z dwoma mnichami 

buddyjskimi She Moteng i Zhu Falan915. Na pamiątkę darów  i Sutry w 42 częściach (Sishier 

zhangjing 四十二章经) wwiezionych na białym koniu w Luoyangu powstała pierwsza 

świątynia buddyjska w Chinach o nazwie Świątynia Białego Konia (Baima si, 白马寺). Sutra 

w 42 częściach była pierwszym przetłumaczonym tekstem buddyjskim na język chiński916. 

Uczeni konfucjańscy mocno krytykowali buddyzm jako religię, która według 

nich „zniszczyła” funkcję rodziny i związaną z nią obyczajowość. Zarzucano 

jej, że jest religią, która podważa naturalne relacje międzyludzkie, ponieważ mnisi 

nie zawierali związków małżeńskich, nie mieli dzieci, nie mieli możliwości, 

aby kontynuować ród. Nie było więc nikogo, kto mógłby poprowadzić po ich śmierci 

ceremonie związane z kultem przodków. Rodzina w ujęciu buddyjskim 

funkcjonowała zupełnie w inny sposób. Chińską wspólnotę buddyjską nazywano fojia 

( 佛  家), czyli „rodziną buddyjską”. Ten sam termin stosowano do określenia sekt 

buddyjskich. Terminem jiafeng opisywano obyczaje rodziny, które miały funkcjonować 

na podstawie specjalnie sformułowanych wskazań jiaxun (家训), dosłownie ‘instrukcje 

rodziny’ 917 . Choć nauki Buddy pod wieloma względami różniły się od poglądów 

Konfucjusza, spotykając się początkowo z wrogim przyjęciem w Chinach, z czasem zaczęły 

                                                 
912 K. Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach, op.cit., s. 79. 
913 Ł. Gacek, Chińskie elity polityczne XX wieku, op.cit., s. 24.  
914 J.K. Fairbank, op.cit., s. 18.  
915 M. Granet, Religie Chin, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997, s. 118.  
916 M. Mejor, Buddyzm, Zarys historii buddyzmu w Indiach, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, 

s. 225.  
917 Hajime Nakamura, op.cit., s. 266-267. 
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wzbudzać zainteresowanie, głównie za sprawą upowszechnianej wizji życia 

pozagrobowego. Dodatkowo buddyzm nie wykluczał innych wierzeń. Chińczyk, zostając 

buddystą, nadal mógł oddawać cześć Niebu, Ziemi, duchom przodków, z szacunkiem 

traktować nauki Konfucjusza 918 . Kult przodków w postaci ceremonii Ullambana 

to przykład, w jaki buddyzm musiał zaadaptować ten chiński kult. Ceremonia była 

odprawiana piętnastego lipca, ostatniego dnia letniego przesilenia, ku czci przodków siedmiu 

kolejnych pokoleń919 . Składane na ręce mnichów dary w postaci żywności miały ulżyć 

w cierpieniu duszom. Także miłość synowską oraz bezwarunkowe podporządkowanie 

młodszych osobom starszym uważano za główną cnotę w buddyzmie920. W tym aspekcie 

style pochodzenia buddyjskiego także opierają się na układzie powiązań hierarchicznych. 

Chińskie sztuki walki, głównie style rodowe, bazują na etyce konfucjańskiej, 

akcentując znaczenie rodzinnych powiązań i istniejących tam powiązań hierarchicznych. 

Wedle określonych reguł wskazywano kolejnych spadkobierców systemu zaś przodków 

szeregowano według generacji. Taka struktura miała zapewnić ciągłość przekazu. Shifu 

cieszył się niekwestionowanym autorytetem, jak ojciec w patriarchalnym modelu rodziny. 

Wyższość mistrza wynikała ze zdobytej wiedzy i doświadczenia, zaś relacja mistrz - uczeń 

odzwierciedlała schemat miłości synowskiej. W sztukach walki objawiała 

się ona w lojalności i uległości wobec mistrza pełniącego rolę mentora i opiekuna. Każdy 

z adeptów musiał być posłuszny wobec mistrza, uznając jego niepodważalny autorytet 

i realizować wszelkie obowiązki, które były mu przynależne, zaś po jego śmierci dbać o jego 

dobre imię i oddawać mu hołd921. Od adepta oczekiwano dostosowania się do wszelkich 

reguł panujących w szkole. Każde odstępstwo było karane, a największą karą było 

wykluczenie z grona uczniów mistrza i opuszczenie szkoły. Obowiązek dbania o dobre imię 

szkoły, traktowanej jako „rodzina”, było ważniejsze niż dobro ucznia. Nie oznacza 

to, że wspólnota praktyków w stylu rodowym nie dbała o swoich uczniów. Każdy z nich był 

otaczany opieką należną z racji pozycji, którą zajmował w całej strukturze.  

 

 

4.5. Moralność i etykieta 

 

Kultura chińska ogniskuje swoją uwagę głównie na etyce. Myśl filozoficzno-etyczna 

                                                 
918 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 122-123. 
919 Hajime Nakamura, op.cit., s. 267. 
920 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 123. 
921 W.J. Cynarski, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki …, op.cit., s. 145. 
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odwoływała się do poczucia moralnego każdego człowieka. Tutaj jednak należy zaznaczyć, 

że nie tylko konfucjaniści podkreślali ten aspekt, bowiem także odwołania podobnego 

rodzaju odnajdziemy w moizmie, taoizmie, legizmie czy buddyzmie chan. 

Konfucjanizm odwołuje się do wartości i zwyczajów tradycji moralnej i wizji 

społeczeństwa idealnego, których początki sięgają wczesnego okresu dynastii Zhou. Jednak 

to Konfucjusz zgodnie ze swoją nowatorską wizją dokonał twórczej interpretacji dawnych 

tradycji, która następnie silnie wpłynęła na kolejne pokolenia oraz została zaadaptowana 

w wielu zakątkach Azji Wschodniej. Na tworzony kanon etyczny wpłynęły także poglądy 

Mencjusza (Meng Ke, Mengzi, 372-289 p.n.e.) oraz Xunzi (Xun Kuang, około 312-210 

p.n.e.), którzy dokonali reinterpretacji konfucjanizmu, wskazując nowe kierunki rozwoju tej 

tradycji.  

Jedna z najważniejszych zasad w myśli starożytnych Chin dotyczyła etyki li (禮). 

Istniał określony zespół postaw moralnych godnych naśladowania w życiu codziennym922. 

Każdy obowiązek człowieka, taki jak synowska miłość xiao i posłuszeństwo wobec 

starszych, musiał być wypełniany zgodnie z li923. Konfucjaniści bardzo ściśle przestrzegali 

tej idei. Chińska moralność koncentrowała się na rodzinie, która odgrywała najważniejszą 

rolę w życiu jednostki. Ona stanowiła swoisty mikrokosmos społeczeństwa. Kształtowała 

podstawowe przekonania i postawy moralne jednostek, które potem stanowiły fundament 

dla wszelkich stosunków społecznych, gdzie najważniejsza stawała się relacja do państwa 

i ustanowionej w nim władzy924. Jednostkę wychowywano w przekonaniu o doskonałości 

świata. Aby utrzymać pokój i harmonię, należało postępować zgodnie z li. W odróżnieniu 

do konfucjanizmu, w którym stopień zaangażowania w relacje wobec ludzi zależy 

od pełnionej roli i rozróżnia się władcę, rodzinę i innych, moizm proponował inne 

rozwiązanie, pomijając stopniowanie 925 . Najważniejszą i wiążącą wszystkich zasadą 

moizmu powinna być miłość powszechna. Wezwanie do działania w celu osiągnięcia 

korzystnych skutków, a unikania złych zależy od „woli Nieba”. To na nim należało polegać, 

jako że Niebo uznawano za najmądrzejsze i najszlachetniejsze. Ten akcent położony 

na dobre skutki ludzkiego działania podkreślał konsekwencje wynikające z tego działania. 

Misją zwolenników moizmu było dążenie do usunięcia ubóstwa i wojen oraz wspieranie 

ładu, harmonii i dobrobytu w społeczeństwie926.  

                                                 
922 B.I. Schwartz, op.cit., s. 79. 
923 Qian Ning, op.cit., s. 30. 
924 Hajime Nakamura, op.cit., s. 266. 
925 Feng Youlan, op.cit., s. 81-82. 
926 B.I. Schwartz, op.cit., s. 149-150. 
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Jednym z ciekawszych przykładów odzwierciedlenia wpływów filozoficznych 

konfucjanizmu i moizmu w sferze etyki jest nieskazitelny wizerunek rycerzy youxia (游侠). 

Członków należących do grupy youxia łączyło poczucie braterstwa, dyscyplina oraz oddanie 

wobec przywódcy. Ten wysoki poziom etyki był ceniony i niepodważalny, tworząc 

ich nieskazitelną renomę. Kolejnym przykładem jest kodeks wude (武 德 )- stanowił 

drogowskaz postępowania, wskazując na wartości w zakresie etyki czynu i umysłu. 

Odzwierciedlał on nie tylko kwintesencję konfucjańskiej idei nieskazitelnej postawy 

moralnej wojownika, lecz także idee powszechnej miłości moizmu927. Jako kardynalną cnotę 

konfucjańską wymienia się ren ( 仁), czyli humanitarność, rozumianą jako ludzki stosunek 

do bliźniego, a także sprawiedliwość yi (义), lojalność zhong (忠) i szczerość xin (心)928. 

Style sztuk walki często odnosiły się do etyki konfucjańskiej, upatrując w niej trzon etyczny. 

Chociażby kodeks wude wyodrębniał podstawowe wartości pożądanej postawy moralnej, 

wskazując nie tylko na wyżej wymienione cztery cnoty, lecz także na pokorę, szacunek, 

prawość rozumianą jako sprawiedliwość, zaufanie, wolę, wytrwałość, cierpliwość 

oraz odwagę929.  

Style świeckie, głównie rodowe, przyjęły w dużej mierze konfucjańska etykę. Silna 

hierarchizacja w oparciu o pięć podstawowych zależności (pomiędzy władcą a poddanym, 

ojcem a synem, mężem i żoną, pomiędzy braćmi i pomiędzy przyjaciółmi)930 znalazła swoje 

zastosowanie. Na jej podstawie wykształcano silne poczucie obowiązku skorelowane 

z system wzajemnych zobowiązań i zależności. Niewypełnianie wskazanych obowiązków 

i powinności skutkowało tym, że adept zostawał usunięty ze społeczności praktyków szkoły 

wraz z utratą mianzi. Mistrz shifu wskazywał dao, czyli ‘ścieżkę/drogę’, którą należało 

podążać, kultywując konfucjańskie wartości etyczne. 

Odmiennie niż w konfucjanizmie do zagadnienia etyki podchodzili taoiści. 

Dao taoizmu w ich ujęciu miało prowadzić człowieka do doskonałości w naturalny sposób. 

Wychowanie, rytuały, reguły czy instytucje tak naprawdę przeszkadzają w zjednoczeniu 

się z dao i osiągnięciu cnoty. Taoizm, w przeciwieństwie do konfucjanizmu, w centrum 

zainteresowań widział jednostkę, która w samotności dążyła do dao i w samotności osiągała 

szczęście i równowagę poprzez doświadczanie. Stąd w nurcie taoizmu pojawiły 

                                                 
927 E. Baka, op.cit., s. 70; Cf., Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 78-79. 
928  R. Sławiński, Społeczna funkcja „współczesnego nowego konfucjanizmu”, [w:] Konfucjanizm i jego 

współczesne interpretacje, red. R. Sławiński, Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 2013, s. 25. 
929 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 78-79. 
930 Vide, M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 74. 
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się zagadnienia długowieczności i nieśmiertelności 931 . Etyka w kontekście taoizmu 

nakłaniała do kierowania się człowiek ku dao i rozwijaniu cnoty de932. Ideałem człowieka 

jest ‘człowiek cnotliwy’ lub ‘człowiek moralnej prawości’ you dao de de ren (有道德的人) 

933. Do zasad moralnych należały takie przykazania jak: nie zabijaj żywych istot, nie popieraj 

słowami tego, czego nie popierasz sercem, ratuj ludzi w niebezpieczeństwie, głoś synowski 

szacunek, młodszym braciom okazuj życzliwość, starszych traktuj z uszanowaniem, otaczaj 

czcią starców a opieką dzieci, zapobiegaj złu i pochwalaj dobro 934 . Etyka w taoizmie 

w najprostszy sposób wyrażona jest w twierdzeniu, że w traktowaniu innych powinno 

się ich nie odróżniać od siebie samych935. Każdy człowiek mógł osiągnąć dao za pomocą 

dobrych uczynków. Podobnie jak w konfucjanizmie ważne było poszanowanie rodziców, 

szacunek dla władcy i nauczyciela. Ale wskazywano także na miłość do wszystkiego 

co żywe, dlatego podkreślano potrzebę dokarmiania wszystkich stworzeń, troskę 

o roślinność. W relacjach z innymi ludźmi wskazywano na cierpliwość, ofiarność, działanie 

na korzyść innych czy oświecanie nierozumnych. Ciekawymi uczynkami, które wedle 

taoizmu przyczyniały się do etycznego życia jednostki, było czytanie świętych ksiąg 

taoistycznych, palenie kadzideł czy składanie kwiatów w ofierze 936 . W odróżnieniu 

od konfucjanizmu, za źródło wiedzy uważano bezpośrednie doświadczanie doznań, 

podważając tym samym funkcję klasycznych ksiąg, które miały utrwalić wzorce 

postępowania, a następnie całkowicie dostosować do nich życie codzienne. Taoizm 

stał się podstawą filozoficzną dla stylów wewnętrznych neijiaquan. Nauczanie miało 

tu szczególny charakter procesu doświadczenia i wiele słownych instrukcji nauczycieli było 

możliwych do zrozumienia tylko dzięki poznaniu zdobytemu na drodze praktycznych 

ćwiczeń. Powstała wówczas pewnego rodzaju wspólnota doświadczenia, która dopiero 

umożliwiała pełne wzajemne zrozumienie osób dzielących ten specyficzny rodzaj 

poznania937.  

Stojący w opozycji do konfucjanizmu legizm podkreślał znaczenie nagród i kar. 

Rozkaz władcy miał być bezwarunkowo wykonany938. Postępowaniem człowieka powinien 

kierować system nagród i kar oparty na surowej dyscyplinie, a nie świadomość moralnej 

                                                 
931 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 83. 
932 P. Majerski, op.cit., s. 76.  
933 Ibid., s. 80.  
934 L. Wasiliew, op.cit., s. 285.  
935 P. Majerski, op.cit., s. 76. 
936 L. Wasiliew, op.cit, s. 304-305. 
937 E. Baka, op.cit., s. 72. 
938 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, op.cit., s. 77. 
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powinności. Miało to sprzyjać utrzymaniu politycznej władzy i jej autorytetu. Legiści 

odrzucali możliwość duchowej i moralnej zmiany w człowieku. Tylko przymus wynikający 

z ustanowionych praw będzie we właściwy sposób kierować społeczeństwem. Takie 

podejście do życia moralnego stało w opozycji do konfucjańskiej etyki cnót. Uwzględniało 

tylko stosowanie regulacji prawnych i sprzyjających okoliczności, odrzucając moralne 

pobudki człowieka939. Choć legizm w mniejszym stopniu przejawia się w chińskich sztukach 

walki, to jednak nie można pominąć tego wątku. Stosowanie odpowiedniego systemu 

kar i nagród w danej świeckiej szkole sztuk walki było powszechne, choćby w sytuacjach 

nieposłuszeństwa, niepodporządkowania się, samowoli uczniów. Tradycyjne style miały 

na celu wzmocnienie charakteru, a do tego stosowano różne metody kształtowania 

dyscypliny, w tym system kar.  

Jeszcze inną, ale mającą nie chińskie korzenie tradycją etyczną jest buddyzm chan, 

obok trzech innych, mniej popularnych chińskich nurtów buddyjskich znanych jako tiantai, 

huayan, weishi940. Buddyzm chan zasymilował wiele wcześniej funkcjonujących lokalnych 

pojęć, jak np. zasada niedziałania. Jednocześnie wniósł do kultury chińskiej nowe pojęcia 

i kierunki myśli, które wykraczały poza tradycyjną wizję człowieka i jego ziemskie życie941. 

W centrum buddyjskiego widzenia świata znalazło się doświadczenie cierpienia, od którego 

można się uwolnić jedynie przez medytację prowadzącą do przemiany pragnień 

i prawdziwego oświecenia942. Takie założenia są wyrażone w postaci „czterech szlachetnych 

prawd”, do których należą: prawda o cierpieniu, prawda o pochodzeniu cierpienia, prawda 

o ustaniu cierpienia oraz prawda o drodze wiodącej do nirwany943. Jako wartość podstawową 

buddyzm chan widział wolność, nierozumianą jako zdolność do kontroli czy wyboru. Mając 

na uwadze etyczne pojęcie dobra, w etyce buddyzmu chan chodzi o „dzielenie się dobrem”. 

Suma dobrych i złych uczynków człowieka mogła zwiększyć lub zmniejszyć szanse 

na wcielenie się w wyższą istotę w procesie reinkarnacji. Zasługi punya (pali – puñña) 

w postaci tych czynów są gromadzone i sprzyjają podążaniu szlachetną ośmioraką 

ścieżką944 .To ona wskazuje, w jaki sposób człowiek powinien myśleć, mówić, co czynić 

i czuć, by nie zejść z drogi prowadzącej do ustania cierpienia945. Rupert Gethin przedstawił 

                                                 
939 Ks. S. Nowosad, Główne nurty w starożytnej etyce chińskiej, Roczniki Teologiczne, Tom LXIII, Zeszyt 3, 

2016, s. 73.  
940 Vide, Liu JeeLoo, Wprowadzenie do filozofii chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu, tłum. 

M. Godyń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. 
941 Xing Guang, Buddhist Impact on Chinese Culture, „Asian Philosophy” 23 (2013), Nr 4, s. 309.  
942 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 119-120. 
943 Liu JeeLoo, op.cit., s. 216-217. 
944 R. Gethin, op.cit., s. 94. 
945 Ibid., s. 76. 
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sylwetkę mnicha buddyjskiego, zaznaczając, że nie jest to zalecenie, choć przyjmuje się owy 

wizerunek jako reprezentatywny. Ideałem buddyjskiego mnicha zdaje się być wędrowny 

asceta, który rezygnuje z własności i odchodzi z domu rodzinnego, nosi szaty ze starych 

szmat, prosi o jałmużnę, mieszka w lesie lub w jaskini górskiej. Jest to dość radykalny 

i bezkompromisowy opis, jednak jasno określający, że wyrzeczenie się pokus i życie 

ascetyczne to wizytówka mnichów i wyznawców buddyzmu 946 . Aby wyzbyć 

się namiętności, które utrudniają dojście do oświecenia, wybiera się drogę życia w ascezie. 

Ważne znaczenie w tej wizji etycznej mają „reguły czystości”, które wyznaczają kodeks 

postępowania. Są one zarazem podstawowym wzorcem „bycia po buddyjsku 

we wspólnocie” dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców klasztorów947. Kodeks składał 

się z 10 zasad sikkhā-pada. Mnich buddyjski powinien powstrzymać się od krzywdzenia 

istot żywych, brania tego, co nie zostało dane, aktywności seksualnej, nieszczerej mowy, 

środków odurzających powodujących nieuważność, jedzenia po południu, brania udziału 

w widowiskach rozrywkowych, noszenia biżuterii i używania perfum, spania 

na luksusowych łóżkach oraz dotykania złota i srebra 948 . Wszelkie przekroczenie norm 

skutkowało izolacją od danej grupy czy wspólnoty, ale również zintensyfikowaniem własnej 

karmy, co z kolei prowadziło do niegodnego istnienia w piekle bądź złej reinkarnacji. Choć 

wyznawanie buddyzmu łączy się z licznymi wyrzeczeniami, a proponowana droga życia 

wcale nie ma na celu zapewnienia szczęścia, to ta religia oferowała ludziom nowe 

wyobrażenia o życiu i śmierci, oczarowała fantazją, niezliczonymi legendami 

i wyjątkowymi obrzędami949.  

Buddyzm chan stał się filozoficznym filarem dla stylów pochodzących z klasztoru 

Shaolin fojiao. Samo motto Chan Wu Yi mówi, że prawdziwy styl Shaolin nie może istnieć 

bez buddyzmu. Każdy mnich walczący posiadał drugiego nauczyciela z zakresu buddyzmu, 

który dbał o przekaz wiedzy i wychowanie moralne, jednocześnie obserwował, czy uczeń 

wykazywał się „czystym sercem”950. Sam „twardy” trening o charakterystycznych metodach 

treningowych nastawionych na rozwijanie ofensywnych technik walki, siłowe 

przygotowanie ciała oraz hartowanie pięści i stóp wymagał od adeptów wytężonej woli 

i determinacji. Odwoływał się w ten sposób do ascezy, wymagającej wyrzeczeń 

                                                 
946 Ibid., s. 88. 
947 Ks. S. Nowosad, op.cit., s. 75. 
948 R. Gethin, op.cit., s. 81. 
949 W.J. Sidichmienow, op.cit., s. 120, 123. 
950 Źródło: wywiad ekspercki z Da Si Fu Shi Yan Ti (34. generacja mnichów walczących klasztoru Shaolin, 

bezpośredni uczeń obecnego opata Shi Yong Xin’a przeprowadzony w dniu 5 października 2019 (Bielsko-

Biała), godzina: 19.30, nagranie nr: 93, zasoby własne. 



209 

 

i medytacji 951 . Niekiedy metody te wymagały ogromnego wysiłku i stosowania 

agresywnych, a wręcz szokujących sposobów, które – jak to ujął Stanisław Tokarski – miały 

za zadanie przerwanie „strumienia myśli i marzeń” i właściwe rozumienie otaczającego 

świata. Głównym zadaniem mistrza było „wytrącić ucznia z toku utartego rozumowania, 

obalić jego pewność siebie i świata, w jakim żyje. Od uczniów wymagano uporczywej 

medytacji, desperackiego dążenia do oświecenia”952. Pewność siebie i fałszywe przekonania 

oddalały od celu, którym było oświecenie. Główne przeszkody w jego osiągnieciu buddyści 

upatrywali w konwencjach i przyzwyczajeniach społecznych, które uniemożliwiały 

właściwy ogląd rzeczywistości. Stąd w treningu akcentowano konieczność obalenia 

wszelkich konwencji i reguł myślenia. Mimo tego, stosując siłę i umiejętności zdobyte 

w czasie praktyki, adepci łamali zasady nieczynienia zła i krzywdy celem ratowania 

czyjegoś życia lub zachowania możliwości istnienia społeczności buddyjskiej. Walkę 

toczono zawsze z „miłością i współczuciem” dla przeciwnika, tak by nie mógł 

mu wyrządzać zła innym i sobie953.  

 

 

Powyższa analiza pozwoliła wskazać wybrane cechy kulturowe drzemiące 

w praktykach gongfu/wushu, sięgając po ich związki z religiami i systemami filozoficznymi 

Chin. Przytoczone przykłady pokazują silną korelację pomiędzy nimi a kluczowymi 

wartościami, na jakich zbudowano tradycyjne chińskie społeczeństwo. Analiza ta stanowi 

próbę stworzenia szerszej perspektywy patrzenia na chińskie sztuki walki 

jako wielowarstwowego i złożonego fenomenu kulturowego. Ciągłe badania nad genezą, 

historią, ewolucją sztuk walki utwierdzają badaczy w przekonaniu, że są szczególnie cennym 

przedmiotem badań nie tylko w  ujęciu kulturoznawczym. Ich promocja może przyczyniać 

się do upowszechniania wiedzy na temat bogatej kultury i wyjątkowych osiągnięć 

cywilizacyjnych Państwa Środka tym samym mogą stanowić ważne narzędzie dyplomacji 

kulturalnej Chin. Jako wytwór kulturowy chińskie sztuki walki są nośnikiem określonych 

informacji przekazywanych pozawerbalnie, a zatem stanowią swoiste dopełnienie przekazu 

politycznego adresowanego do społeczności międzynarodowej na innych polach. Przykład 

chińskich sztuk walki dowodzi, że chińska kultura pozostaje ważnym elementem 

w komunikacji Chin ze światem zewnętrznym.   

                                                 
951 Lu Zhouxiang, A History of Shaolin…, op.cit.; s. 100.  
952 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …, op.cit., s. 25-26. 
953 Ibidem. 
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Rozdział V 

Promocja chińskich sztuk walki poza Chinami 

 

 

5.1. Współczesny rozwój chińskich sztuk walki 

 

 

W Chinach od prawie stu lat zauważa się instrumentalnie wykorzystanie sztuk walki 

w procesie integracji społeczeństwa, budowania tożsamości narodowej oraz kształtowania 

kondycji fizycznej obywateli. Chińskie sztuki walki, traktowane jako nośnik wielowiekowej 

rodzimej tradycji i zarazem narodowa forma aktywności fizycznej, stały się dzisiaj ważnym 

narzędziem dyplomacji kulturalnej Chin. Władze w Pekinie dostrzegają tkwiący w nich 

potencjał, starając się poprzez ich promocję kształtować narrację na temat bogatej kultury 

i wyjątkowych osiągnięć cywilizacyjnych Państwa Środka. W kontekście poszukiwania 

nowych sposobów promowania chińskich sztuk walki jako aktywności fizycznej możliwej 

do adaptacji w wymiarze globalnym przez społeczność międzynarodową uwagę zwraca 

ustanowienie ram instytucjonalnych poza granicami Państwa Środka. Współczesne wushu 

(xiandai wushu/jingsai wushu) stopniowo wyodrębniło się jako dyscyplina sportowa. Oparta 

na dawnych tradycyjnych stylach chuantong wushu/minjian wushu, promuje chińskie sztuki 

walki na świecie w formie wushu sportowego.  

Mówiąc o ewolucji chińskich sztuk walki w XX stuleciu, jako cezurę przyjęto 

rok 1911 warunkowaną przez takie wydarzenia jak upadek cesarstwa i ukonstytuowanie 

się Republiki Chińskiej oraz 1990 rok, który wiąże się z powstaniem czołowej organizacji 

promującej chińskie sztuki walki na świecie o nazwie Internatonal Wushu Federation 

(IWuF).  

Od 1911 roku zaczęto podkreślać tradycyjne elementy wushu, eksponując jego 

oryginalny charakter. Liczne stowarzyszenia rozwijające się w miastach i wsiach, zaczęły 

promować rodzime sztuki walki, wspierając ich rozwój lokalnie. Największymi tego typu 

organizacjami były Jingwu Athletic Association i Pure Martial Athletic Association założone 

w 1910 roku w Szanghaju, Beijing Sports Research Institute działające od 1911 roku 

w stolicy, a także Chinese Warrior Society rozwijane od 1911 w Tianjinie 954 . Dzięki 

                                                 
954 Fuhua Huang, Fan Hong, A History of Chinese Martial Arts, Routledge, London and New York, 2019, s. 

331; Vide, Lu Zhouxiang, Politics and Identity …, op.cit., s. 102.  
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działalności popularyzatorskiej setek stowarzyszeń sztuki walki stały się powszechne niemal 

w całym kraju955 . Z inicjatywy Ma Lianga (1878 – 1947), wysokiego rangą urzędnika 

wojskowego, w 1915 roku Ministerstwo Edukacji oświadczyło, że sztuki walki powinny 

stanowić istotną część powszechnej edukacji wojskowej 956 . Równocześnie sztuki walki 

powinny być nauczane we wszystkich szkołach jako przedmiot rozwijający kulturę fizyczną 

młodego pokolenia. W 1915 roku sztuki walki zostały włączone do programu nauczania 

wychowania fizycznego 957 . Wushu miały eksponować podstawowe walory narodowe 

związane kulturą fizyczną. Od nauczających sztuk walki oczekiwano profesjonego 

wykształceniem z zakresu wychowania fizycznego 958 . Powstawały liczne szkoły sztuk 

walki, w których nauczano każdego chętnego. Starano się odtworzyć zarówno dawne style, 

jak i tworzono nowe na podstawie znanych już stylów, by dostoaswować się do warunków 

współczesnego społeczeństwa. W wielu przypadkach tradycyjne sztuki walki zaczęły 

zatracać swoje walory pedagogiczne oparte na relacji mistrz-uczeń, a w jej miejsce pojawiły 

się klasy adeptów ćwiczących pod okiem trenerów, którzy byli do tego specjalnie 

przeszkoleni. Utworzono centralne komisje egzaminacyjne dla instruktorów i adeptów. 

Powstawały grupy pokazowe, które prezentowały sztuki walki na całym świecie 959 . 

Wydawano liczne podręczniki demonstrujące filozofię walki różnych stylów i ilustrujące 

wykonanie danych technik z mniej bądź bardziej szczegółowymi komentarzami. Należy 

tu wskazać szczególnie tak wartościowe publikacje jak: Collections of National Skills (Guoji 

Daguan, 1923), Various Schools of Martial Arts (Wushu Hui Zong, 1929), A Study of Shaolin 

and Wudang (Shaolin Wudang Kao, 1930), Theories of National Skills (Guoshu Lilun Gai 

Yao, 1935)960.  

Obok fachowej literatury pojawiło się wiele pozycji o charakterze 

popularnonaukowym, które promowały głównie chiński nacjonalizm. Ich treść bazowała 

najczęściej na luźnych przekazach ustnych, mitach i legendach. Poważne piśmiennictwo 

koncentrowało się przede wszystkim na historycznych rękopisach i manuskryptach, które 

poddawano analizie i ponownie wydawano. Obecnie część z tych książek została 

zdigitalizowana, przetłumaczona na język angielski i stanowi część większych opracowań.  

                                                 
955 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, ibid., s. 102. 
956 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 331; Cf., Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 101. 
957 Fuhua Huang, Fan Hong, ibid., s. 332. 
958 Vide, G. Jarvie G., D.J. Hwang, M. Brennan, Sport, Revolution and the Beijing Olympics, Berg Publishers, 

Oxford, New York, 2008. 
959 S.E. Henning, China: Martial Arts, [w:] Martial Arts of the World…, op. cit., s. 92–99; Cf., B. Kennedy B., 

E. Guo, Chinese Martial Arts Training Manuals: A Historical Survey, North Atlantic Books, Berkeley 2005. 
960 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 114. 
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W drugiej połowie XX wieku określenie wushu zostało ponownie spopularyzowane 

na potrzeby władz Chińskiej Republiki Ludowej, jednak w nieco innym charakterze. 

Postanowiono, że należy stworzyć na bazie dawnych stylów i szkół sztuk walki sport, który 

spełniałby funkcję wychowawczą dla nowego pokolenia. Również cel praktyki chińskich 

sztuk walki został zmieniony ‒ z umiejętności samoobrony i kultywowania ducha walki 

w oparciu o tradycję kultur militarnych na zdrowie i harmonijny rozwój człowieka. 

Stanisław Tokarski celnie zwrócił uwagę na redefinicję pojęcia wushu przez władze ChRL 

i zawężenia go wyłącznego dążenia do fizycznej sprawności i ograniczonego 

przysposobienia wojskowego961 . Ważnym celem władz w Pekinie stało się ustanowienia 

ram instytucjonalnych dla organizacji promujących chińskie sztuki walki, które powstały 

w wyniku kształtowania się koncepcji nowej dyscypliny sportu zwanej ogólnie wushu. 

W 1927 roku zaczęto stosować kolejny termin, tj. Zhongguo Wushu (中国武术) 

oznaczający ‘chińskie sztuki walki’, niekiedy skracany do guoshu (国术), czyli ‘sztuki 

narodowej’. Pojęcie Guoshu (kuoshu) podkreślało, że stanowią one sztukę narodową, 

wspólną dla wszystkich Chińczyków, a nie zindywidualizowaną sztukę. Nazwa miała 

eksponować ich łączność z narodową tożsamością. Szczególnie akcentowano ich wydźwięk 

patriotyczny. Termin w takim znaczeniu był używany w Chinach do lat 40. XX wieku962. 

Promocja chińskich sztuk walki realizowana była w ramach programów edukacji. Zajmował 

się tym Central Guoshu Academy (zhongyang guoshu guan, 中央国术馆), który powstał 

w marcu 1928 roku. Do jego zadań należały także opracowywanie programów 

szkoleniowych dla trenerów, działalność publikacyjna oraz organizowanie egzaminów 

państwowych963. Głównym autorem tej inicjatywy był generał Zhang Zhijiang (1882-1966) 

- dowódca Północnozachodniego Oddziału Narodowej Armii Rewolucyjne, który zwrócił się 

do rządu z prośbą o wprowadzenie nazwy guoshu do generalnego określenia wszystkich 

chińskich sztuk walki. Był przekonany, że dzięki takiemu zabiegowi wzrośnie ich prestiż. 

Argumentował, że państwo mogłoby czerpać znaczące profity wynikające z tej zmiany. 

Po pierwsze, guoshu było częścią unikatowego kulturowego dorobku Chin i reprezentowało 

historię oraz ducha narodu chińskiego. Po drugie, guoshu miało poprawić nienajlepszą 

sprawność fizyczną ludzi i przez to zwiększyć siłę narodu. Po trzecie, jako narzędzie 

samoobrony guoshu wspierały ducha walki i służyło interesom obrony narodowej. 

Po czwarte, guoshu manifestowały siłę wojskową narodu - ważną w kontekście upokorzeń 

                                                 
961 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, Glob Szczecin 1989, s. 131. 
962 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 3. 
963 Vide, Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 337-343.  
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doznanych ze strony obcych mocarstw. Działania Zhang Zhijianga doprowadziły 

do utworzenia Central National Skills Academy (CNSA) w 1926 roku w Nankinie. Jej celem 

była promocja guoshu na szeroką skalę (od 1927 roku pojęcie guoshu było powszechnie 

stosowane) 964 . W 1929 roku wprowadzono podział na departamenty specjalizujące 

się w wybranych dziedzinach. Oddzielono od siebie style bazujące na technikach 

bokserskich i kopanych, oparte na zapasach, a także akcentujące umiejętności władania 

bronią. Zatrudniono znanych mistrzów zgodnie ze specjalizacją w wybranych stylach, 

aby tworzyć zespół wybitnych szkoleniowców. Wsród nich znaleźli się: Wang Ziping (1881-

1973) i Gu Ruzhang (1894-1952), którzy zajmowali się stylami shaolińskimi, Ma Yintu 

(1898-1956) – specjalista od stylu Bajiquan i Piguaquan, Wu Yihui (1887-1958) – mistrz 

stylu Xingiquan, Yu Zhenshen (1871-1959) – znawca stylu Chaquan, Sun Lutang (1860-

1933) – który zajmował się Taijiquan stylu Sun, Yang Chengpu (1883-1936) – styl Yang 

Taijiquan, oraz Wu Junshan (1870-1941) – styl Wu Taijiquan, Chen Ziming (1872-1951) – 

styl Chen Taijiquan czy Zhu Guofu (1891-1968) – specjalista w zakresie zapasów 

i Xingyiquan. CNSA mogo się szybko rozwijać ze względu na pomoc finansową rządu 

oraz władz lokalnych. Utworzyło specjalne centrum treningowe kształcące nowych 

instruktorów sztuk walki, którzy uzyskiwali certyfikację po dwuletnim (następnie 

trzyletnim) programie szkoleniowym. Uprawnienia uzyskane po kursie pozwalały 

absolwetnom uczyć guoshu w szkołach i na uniwersytetach965. CNSA ma na swoim koncie 

liczne opracowania książkowe, w tym tak znane jak A Study of Bagua Sword (Baguajian 

Xue, 1929), Gongli Boxing (Gongli Quan, 1931), A Scientific National Skill: Taijiquan 

(Kexuehua de Taijiquan, 1931), Authentic Taiji (Taiji Zhengzong, 1936), Bajiquan (1936) 

i wielu innych966.  

Podsumowując, w okresie Republiki Chińskiej (1912-1949) nastąpiła znacząca 

zmiana nastawienia centralnych władz do rodzimych sztuk walki. Przede wszystkim zaczęto 

je traktować jak narodowy skarb, który będzie narzędziem rozwoju ciała i ducha 

Chińczyków, stanowiącym alternatywę wobec sportów popularnych na Zachodzie. Już sama 

nazwa ‘sztuka narodowa’ guoshu świadczyła o włączeniu sztuk walki w sferę 

ogólnokrajowej kultury i taki sam wydźwięk miały liczne próby zaadaptowania 

ich do imprez sportowych o charakterze międzynarodowym967.  

                                                 
964 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 107-108. 
965 Ibid., s. 109.  
966 Ibid., s. 112.  
967 M. Shahar, The Shaolin Monastery: History, Religion and the Chinese Martial Arts, University of Hawaii 

Press, Honolulu 2008, s. 195.  
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Od 1955 roku kierunkiem rozwoju ówczesnego wushu nie były już prawdziwe 

umiejętności walki, ale zdrowie, ćwiczenia rekreacyjne i rozwój sportowy. Głównym celem 

było wyszkolenie silnego i zdrowego nowego pokolenia młodzieży budującej 

tzw. „Nowe Chiny”. Spodziewano się, że sport i wychowanie fizyczne będą odgrywać ważną 

rolę w odbudowie społeczeństwa w okresie powojennym 968 . W celu nadzorowania, 

organizacji i promocji sportu i wychowania fizycznego w 1952 roku w Pekinie powstała 

All China Sports Federation (ACSF), która cieszyła się przychylnością przewodniczącego 

Komunistycznej Partii Chin Mao Zedonga w promocji sportu969. W 1955 roku utworzono 

specjalne Wushu Research Office mające nadzorować rozwój tej dyscypliny sportowej. 

W marcu 1956 roku wiceprzewodniczący KPCh Liu Shaoqi polecił Ministerstwu Sportu 

działania mające na celu „odkryć ich wartość naukową” wushu i qigong, a następnie 

zastosować różne środki w celu promowania wushu970. Nie odwoływano się już do nazwy 

goushu, gdyż uznano ją za zbyt szeroką, obejmującą także inne dziedziny sztuk, 

takie jak akupunktura, malarstwo czy muzyka. W efekcie wushu zostało wymienione 

przez Ministerstwo Sportu jako dyscyplina pokazowa. W 1957 roku Ministerstwo Sportu 

wydało oświadczenie, w którym wushu uznano za część chińskiego dziedzictwa 

kulturowego. Następnie zgodnie z polityką rządu wdrożyło postępowanie dotyczące 

narodowego dziedzictwa kulturowego w celu ochrony wushu, a jednocześnie jego promocji 

jako dyscypliny sportowej971 . Pierwsze szkice dotyczące regulaminu sportowego wushu 

zostały opracowane przez Komisję Kultury Fizycznej i Sportu przy Radzie Państwowej 

w 1958 roku 972 . Zostały wówczas opisane podstawowe ćwiczenia wchodzące w skład 

poszczególnych konkurencji sportowych: taijiquan, changquan, nanquan, daoshu, nandao, 

jianshu, qiangshu, nangun i gunshu. Do konkurencji walk sportowych włączone zostały 

z kolei sanda oraz qingda973. W następnym roku zorganizowano pierwsze zawody sportowe 

w oparciu o powyższe regulaminy. Między 7 a 16 września 1958 roku w Pekinie rozegrano 

pierwsze zawody rangi mistrzowskiej, uznawane za punkt zwrotny w historii wushu 

sportowego. Do dziś podział ten jest trzonem regulaminów organizowanych zawodów 

sportowych. Wprowadzono wtedy także klasyfikację stylów tzw. „twardych i miękkich” 

oraz „wewnętrznych i zewnętrznych” opartych na tradycji takich szkół jak: Shaolin, 

                                                 
968 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s.136.  
969 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 353-355; Cf., Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s.136. 
970 Lu Zhouxiang, Politics and Identity …, ibid., s.139. 
971 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 348. 
972 Ibid., s. 355-358; Cf., K. Brzozowski, Polski Związek Wushu. Regulamin rozgrywania konkurencji form 

tradycyjnych z komentarzem, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 9. 
973 IWUF, Sport Wushu Sanda, http://www.iwuf.org/sport-wushu/sanda/, dostęp: 28 października 2019. 
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Wudang, Emei i inne974. Pracy nad stworzeniem tych ćwiczeń podjęli się wybitni mistrzowie 

zaproszeni do współpracy nad nową dyscyplina sportową. Pod patronatem rządowej Komisji 

Kultury Fizycznej i Sportu oraz później także Chinese Wushu Association CWA (które 

powstało w 1958 roku, zaraz po rozegraniu krajowych mistrzostw wushu) zaczęły 

kształtować się nowe pomysły kreślące formułę chińskich sztuk walki oraz koncepcje 

ich rozwoju. W wyniku zaangażowania wielu specjalistów zaproponowano podział sztuk 

walk na cztery kategorie. Pierwsza obejmowała układy obowiązkowe z zakresu Changquan, 

Taijiquan, Nanquan i w ich ramach formy z mieczem jianshu, kijem gunshu/nangun, szablą 

daoshu/nandao, włócznią qiangshu. Druga uwzględniała układy właściwe dla stylów 

Xingyiquan, Baguazhang, Bajiquan, Tongbiquan, Piguaquan, Chaquan, Huaquan, Paoquan, 

Hongquan, Huaquan, Shaolinquan, a w nich również układy z pojedynczą bronią, podwójną 

bronią i bronią tzw. elastyczną. Trzecia zawierała konkurencje typu duilian, w tym układy 

bez broni, układy z bronią. Do ostatniej kategorii należały układy taolu ręczne lub z bronią, 

które nie mieścily się w pozostałych kategoriach975.  

Równolegle z promowaniem wushu jako dyscypliny sportowej następowały zmiany 

w sektorze edukacji. Przełom nastąpił w latach 50. XX wieku, gdy decyzją Ministerstwa 

Edukacji zobowiązano uniwersytety do uwzględniania w programach nauczania zajęć 

wushu. W latach 60. wprowadzono tę formę wychowania fizycznego do szkół niższego 

szczebla976 . Szkolenie młodego pokolenia w ramach obowiązkowej edukacji stworzyły 

mocne podstawy dla rozwoju chińskich sztuk walki, ksztłtując w świadomości młodzieży 

potrzebę rozwoju psychofizycznego. Niektóre szkoły tworzyły kluby i drużyny będące 

dodatkową formą zajęć obok już obowiązkowej podstawy programowej. Ten sam proces 

dotyczył uniwersytetów, przy których powstawały akademickie stowarzyszenia promujące 

sztuki walki, które w latach 80. zostały przemianowane na instytuty. Jedynie okres 

„rewolucji kulturalnej” (1966-1976) odbił się negatywnie na rozwoju chińskich sztuk walki 

w związku z wprowadzonym zakazem trenowania i nauczania wushu. Represje dotknęły 

wtedy mistrzów, trenerów i adeptów. Wiele tradycjnych szkół zamknięto, zmuszając 

stowarzyszenia do zawieszenia lub przerwania działalności. Sprzęt do ćwiczeń 

był konfiskowany i niszczony. Szkoły i uniwersytety również wycofały z programów 

nauczania wushu. Ten okres był szczególnie trudny dla tradycyjnych stylów. Wiele szkół 

przestało istnieć, gdyż praktykowanie sztuk walki wiązało się z poważnymi 

                                                 
974 K. Brzozowski, op.cit., s. 9. 
975 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 139-140.  
976 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 353-355; Cf., Lu Zhouxiang, Politics and Identity …, ibid., s. 140. 



217 

 

konsekwencjami. Sytuacja zaczęła się nieco zmieniać po 1972 roku, kiedy zezwolono 

ponownie funkcjonować stowarzyszeniom oraz instytucjom promującym chińskie sztuki 

walki977. National Wushu Show w Jinan w prowincji Shandong był jednym z pierwszych 

wydarzeń na wielką skalę po „rewolucji kulturalnej”. Wzięło w nim udział 360 praktyków 

z 21 prowincji. Dwa lata później w mieście Xi’an w prowincji Shaanxi zorganizowano 

National Wushu Tournament, gdzie rywalizowało ze sobą 380 zawodników978. Pozotywne 

sygnały napłynęły również ze strony Ministerstwa Sportu, które podjęło próbę rewitalizacji 

wushu, przede wszystkim tradycyjnych stylów. W tym celu w 1979 roku przeprowadzono 

badania ogólnokrajowe, na bazie których sporządzono raport uwzględniający aktualną 

wiedzę na temat poszczególnych stylów i ich spuścizny, następnie wydano dokument 

Notification of Discovring and Archiving Wushu Legacies” (关于发掘整理武术遗产的通知 

Guanyu Fajue Zhengli Wushu Yichan de Tongzi) 979  potwierdzający ponowne działania 

na rzecz promocji wushu.   

Kolejnym ważnym etapem w rozwoju chińskich sztuk walki po ustanowieniu ram 

instytucjonalnych i rozwoju lokalnego sięgającego lat 50. XX wieku stało 

się unowocześnienie, transformacja oraz sportyfikacja. W 1986 roku powstał Research 

Institute of Martial Arts (RIMA) jako jednostka Ministerstwa Sportu, czuwająca 

nad rozwojem zawodniczym adeptów, fizjologią, a także prowadząca techniczne badania 

wushu jako narodowego sportu chińskiego 980 . Pierwszym dyrektorem został Xu Cai. 

Do zadań RIMA należało: zbieranie zespołu nauczycieli, trenerów i sędziów 

w tej dyscyplinie, publikowanie materiałów dydaktycznych oraz szkolenie trenerów spoza 

granic Chin. W tym samym roku Ministerstwo Sportu przedstawiło plan dalszego wsparcia 

wushu jako sportu adresowanego do wszystkich, podkreślając jego rolę integracyjną981 . 

Powstało wiele stowarzyszeń dofinansowanych przez lokalne władze. W rezultacie wushu 

stało się powszechnie znane i praktykowane przez miliony Chińczyków. Ministerstwo 

Sportu wspierało dalsze reformy CWA w latach 80. i  90. XX wieku. Ich efektem było 

wyodrębnienie xiandai wushu (现代武术)/jingsai wushu (竞赛武术) z szerokiej grupy 

tradycyjnych stylów i zawężenie go do sportowej wersji wushu982 . Wprowadzono także 

konkurencje z zakresu sanda (散打)/sanshou (散手), odpowiadając w ten sposób na zarzuty 

                                                 
977 Vide, Fuhua Huang, Fan Hong, ibid., s. 361-364. 
978 Lu Zhouxiang, Politics and Identity …, op.cit., s. 150.  
979 Ibid., s. 171. 
980 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 361; Cf., K. Brzozowski, op.cit., s. 10. 
981 Fuhua Huang, Fan Hong, ibid, s. 355-358. 
982 Lu Zhouxiang, Politics and Identity …, op.cit., s. 173. 
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zbytniej koncentracji na formach taolu, gdzie praktyczne zastosowanie technik walki 

w walkach pełno-kontaktowych traktowane były marginalnie. Działając w tym duchu, 

w 1979 roku utworzono grupy pokazowe sanda obok grup specjalizujących się w taolu, 

których zadaniem była popularyzacja wushu w formie kontaktowych walk sportowych. 

Przygotowano również projekty regulaminów zawodów983. Dzięki tym staraniom już w 1981 

roku udało się zorganizować pokazowe zawody sanda podczas National Wushu Exhibition 

an Exchange Show w mieście Shenyang w prowincji Liaoning. W sumie w latach 1982-1988 

odbyło się siedem imprez sportowych w ramach National Sanda Exhibition Matches, 

co w znaczącym stopniu przyczyniło się do popularyzacji wushu w dużych miastach Chin984. 

W 1989 roku turniej już pod zmienioną nazwą National Sanda Tournament odbył 

się w Yichun w prowincji Jiangxi. Od 1992 roku sanda na stałe została włączona 

do zawodów National Wushu Championships. Rok później  znalazła się w programie 

National Games. Od 1999 roku zawodnicy sanda mogli zaś walczyć o mistrzostwo podczas 

National Wushu Sanda Championship985.  

Ujednolicenie systemu oraz wprowadzenie standardów umożliwiających 

rywalizację na poziomie sportowym miało na celu popularyzację chińskich sztuk walki 

nie tylko w Chinach, ale także poza ich granicami. Szczególnie CWA odegrało ważną rolę 

w latach 80. XX wieku, przedstawiając oryginalne pomysły dotyczące przyszłej formy 

chińskich sztuk walki oraz kierunki ich rozwoju. Jako podmiot wykonawczy występujący 

w imieniu Ministerstwa Sportu CWA aktywnie włączyła się w promocję sztuk walki 

za granicą. W czasie First National Working Conference for Martial Arts, która odbyła 

się w Pekinie w 1982 roku, ustalono szczegóły strategii promocji sztuk walki na arenie 

międzynarodowej986. Nacisk położono na wymiany kulturowe z włączeniem wyjazdów grup 

pokazowych wushu oraz zespołów trenerskich, zaproszenia na zawody, pokazy i wystawy 

poświęcone historii i tradycji sztuk walki, a także organizacja programów szkoleniowych 

dla zagranicznych adeptów987. W czasie Second National Working Conference for Martial 

Arts, pod przewodnictwem Zhanga Yaotinga, zorganizowanej w Sichuanie w 1992 roku, 

podsumowano dotychczasowe osiagnięcia i wyzaczono nowe cele  związane z procmocją 

wushu jako przyszłej dyscypliny olimpijskiej988. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem CWA 

                                                 
983 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 366; Cf., Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, ibid., s. 175. 
984 Vide, Fuhua Huang, Fan Hong, ibid., s. 375-376. 
985 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 175. 
986 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 358. 
987 Lu Zouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 197.  
988 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 358. 
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była International Conference zorganizowana w mieście Wuhan w prowincji Hubei 

w październiku 1984 roku. Wzięło w niej udział aż 12 zagranicznych delegacji z Francji, 

Niemiec, Hongkongu, Włoch, Japonii, Makau, Meksyku, Filipin, Singapuru, Szwecji, 

Stanów Zjednoczonych i Tajlandii989. Podczas sesji identyfikowano te działania promocyjne 

za granicą, którym miały przewodzić Chiny990. Ministerstwo Sportu zadeklarowało wsparcie 

finansowe na cele promocyjne. Zobowiązało się również objąć patronatem wyjazdy grup 

pokazowych. W listopadzie 1984 roku delegacja CWA składająca się z oficjeli, specjalistów 

szkoleniowych, grup pokazowych podróżowała po Europie, nawiązując ścisłą współpracę 

z Swedish Wushu Federation, Italian Wushu National Academy, British Kung Fu Council, 

Pak Mei Kung Fu Association i Lam Tai Chi Association w Londynie 991 . Rok później 

w zawodach First International Wushu Invitational Tournament w Xi’an uczestniczyło 

aż 17 krajów i regionów. Zawodnicy mogli wtedy rywalizować w 8 konkurencjach 992 . 

Wydarzenie to było szczególnie ważne, gdyż łączyło się pracami mającymi na celu 

utworzenie Wushu Federation of Asia (WFA), do czego ostatecznie doszło 25 września 1987 

roku w Jokohamie (Japonia). W tym sammym roku podjęto w Bolonii (Włochy) działania 

na rzecz utworzenia European Wushu Federation. Z inicjatywy takich ekspertów jak Lous 

Linn (Swedish Wushu Federation), Dana Sita (Italian Wushu National Academy) oraz przy 

wsparciu CWA ođmiu członków z Europy weszły w skład EWuF, wśród nich: Belgia, 

Francja, Włochy, Norwegia, Szwecja, Hiszpania, Holandia i Wielka Brytania 993 . 

Przewodniczącym EWuF wybrano przedstawiciela Wielkiej Brytanii Raymonda Smith’a. 

Obecnie federacja ta identyfikuje się jako European Wushu Kungfu Federation 994 . 

Warto podkreślić fakt, że została powołana najwcześniej z pośród pozostałych organizacji 

kontynentalnych. Aby potwierdzić swą rolę w Europie, federacja została gospodarzem 

pierwszych mistrzostw europejskich – 1st European Wushu Championships, które odbyły 

się w Brukselii (Belgia) w 1986 roku. Do zmagań sportowych przystąpiło 70 zawodników 

z 8 krajów 995 . Rok 1990 zbiegł się z powstaniem najważniejszej organizacji 

międzynarodowej International Wushu Federation (IWuF, Guoji wushu lianhe hui, 

国 际 武 术 联 合 会). Głównym celem nowo powstałej organizacji była nie tylko 

popularyzacja dyscypliny, ale przede wszystkim wprowadzenie wushu w poczet dyscyplin 

                                                 
989 Lu Zouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 197. 
990 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 385. 
991 Lu Zouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 197. 
992 Guangxi Wang, Chinese Kung Fu, Cambridge University Press, Cambridge 2012, s. 105.  
993 Lu Zouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 197. 
994 European Wushu and Kung Fu Federation, https://ewuf.org/, dostęp: 28 grudnia 2021. 
995 Lu Zouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 198. 

https://ewuf.org/
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olimpijskich996 . Zrzesza 155 państw z 5 kontynentów997  i jako jedyna jest uznana przez 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 

Proces umiędzynarodowienia przybrał formę celowych działań dyplomatycznych 

prowadzonych przez władze w Pekinie. Na Zachodzie pojęcie wushu upowszechniło 

się w następstwie tournée chińskich ekip pokazowych w 1974 roku w Stanach 

Zjednczonych 998 . Nastąpiło ona zaledwie dwa lata po wizycie w Pekinie prezydenta 

Richarda Nixona.999. Grupa pokazowa, z udziałem gwiazd filmowych takiego formatu jak 

Li Lianjie (Jet Li), wystąpiła w Washingtonie, San Francisco, w Nowym Jorku 

i Honolulu 1000 . Pokazy wushu w Stanach Zjednoczonych obejmowały ćwiczenia 

akrobatyczno-gimnastyczne, równeiż z użyciem broni. Stały one na najwyższym poziomie 

sportowym. Nie był to jedyny przykład wykorzystania wushu w dyplomacji. Tournée 

w Stanach Zjednoczonych było połączone z wizytą w Meksyku. W tym samym roku chińska 

grupa pokazowa udała się także do Japonii1001. W 1957 roku w składzie chińskiej oficjalnej 

delegacji do Demokratycznej Republiki Wietnamu, której przewodził premier Zhou Enlai, 

weszli członkowie drużyny wushu. Zaprezentowali przed Ho Chi Minhem pokaz 

taijiquan 1002 . W październiku 1959 roku Zhou Enlai zalecił Ministerstwu Sportu 

oddelegowanie sławnego mistrza wushu Li Tianji do nauczania taijiquan Kenzo Matsumury, 

członka japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej. W 1960 roku drużyna wushu 

towarzyszyła Zhou Enlaiowi w czasie jego wizyty dyplomatycznej w Czechosłowacji1003 

oraz Birmie1004 . Wspomniana grupa pokazowa wystąpiła także w Japonii w 1974 roku, 

a w 1975 roku odbyła na tournée po Wielkiej Brytanii, występując w Londynie 

i Manchesterze. Tego samego roku ich występy można było podziwiać w Mozambiku, 

Egipcie, Turcji, Monaco, Algerii. Łącznie grupa dała 44 pokazy w 22 miastach1005. Warto 

w tym miejscu zauważyć, że pierwszy oficjalny pokaz wushu poza granicami Chin miał 

miejsce podczas XI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie 11 sierpnia 1936 roku. 

Dziewięciosoobowa grupa chińskich sportowców wyselekcjonowanych przez National 

Amateur Athletic Federation w ramach wydarzeń dodatkowych organizowanych w trakcie 

                                                 
996 IWUF, History of Wushu, http://www.iwuf.org/history-of-wushu/, dostęp: 25 maja2019. 
997 IWUF, About IWUF, http://www.iwuf.org/about-iwuf/, dostęp:25 maja2019]. 
998 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 382. 
999 Jednym z członków tych drużyn pokazowych był znany aktor kina akcji Li Lianjie (Jet Li); J. Miłkowski, 

Encyklopedia sztuk walki, ALGO, Toruń 2008, s. 338. 
1000 Lu Zouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 151. 
1001 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 382. 
1002 Lu Zouxiang, Politics and Identity …, op.cit., s. 141.  
1003 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 382. 
1004 Lu Zouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 141. 
1005 Ibid., s. 151. 
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Igrzysk Olimpijskich wykonała godzinny pokaz składający się z 20 występów, prezentując 

walory wushu1006 Uzwględniały one zarówno elementy taijiquan, jak i układy z tradycyjną 

bronią1007 . Występ spotkał się z ogromnym zainteresowaniem społeczności olimpijskiej. 

Zwłaszcza zaprezentowana forma ręczna przeciwko włóczni na tyle oczarowała widzów, 

że grupa sportowców powtarzała ten występ kilkakrotnie. Niemiecka prasa przedstawiała 

wushu wręcz jako unikalną dyscyplinę sportową, łączącą zdrowie, sprawność 

oraz piękno 1008 . Grupa pokazowa wystąpiła następnie w Monachium i Frankfurcie. 

Po udanych występach podczas igrzysk w Berlinie1009 zainteresowanie wzbudzały kolejne 

pokazy w Danii, Szwecji, Austrii, Włoszech i na Węgrzech1010. 

 

 

5.2. Wushu sportowe – taolu i sanda 

 

Xiandai wushu ( 现代武术,‘wushu współczesne’) czy jingsai wushu (竞赛武术, 

’wushu sportowe’), podkreślające wyczynowy charakter uprawiania chińskich sztuk walki, 

miały wyraźnie wyodrębniać się od historycznych chińskich sztuk walki określanych 

mianem chuantong wushu (传统武术, ‘tradycyjne wushu’) lub minjian wushu (民间武术, 

‘ludowe wushu’) 1011 . Do grupy chuantong/minjian zaliczono style, których metody 

treningowe koncentrowały się na zdobyciu przez adepta praktycznej umiejętności walki. 

Często ich przedstawiciele wywodzili się z niższych warstw społecznych, zatem stosowano 

dodatkowe określenie – ‘ludowe’. Za style ‘tradycyjne’ uznawano zaś te, które podejmowały 

dzieło mistrzów tworzących je na przestrzeni dziejów1012. Tradycyjne chińskie sztuki walki 

(style chuantong/minjian powszechnie nazywane jako wushu lub kungfu), posiadające długą 

udokumentowaną historię, dały podwaliny współczesnej sportowej formie wushu. 

Ewoluowały od różnych stylów i praktyk, wykorzystując szeroki wachlarz metod, treści, 

wpływów filozoficznych, taktyk i technik 1013 . Równocześnie pojawiła się koncepcja 

                                                 
1006  China.org.cn, http://www.china.org.cn/features/2004-07/08/content_1100673.htm, dostęp: 17 kwietnia 

2020. 
1007 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 348. 
1008 China Sports Editorial Board, Wushu among Chinese Moslems, China Books & Periodicals, Beijing, 1984, 

s. 17. 
1009 Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 348. 
1010  D. Kumar, S. Mishra, Introduction to Chinese Martial Arts “WUSHU”, „International Education & 

Research Journal”, Vol. 1, No. 4, 2015, http://www.china.org.cn/features/2004-07/08/content_1100673.htm, 

dostęp: 17 kwietnia 2020. 
1011 E. Baka, op.cit., s. 82. 
1012  D. Mroz, The Dancing Word: An Embodied Approach to the Preparation of Performers and the 

Composition of Performances, Consciousness, Literature and the Arts, Rodopi, Amsterdam - New York 2011, 

s. 47. 
1013 Vide, S. Brownell, Sports in China [w:] The Oxford Handbook of Sports History, red. R. Edelman, W. 
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stworzenia dyscypliny sportu, promującej chińskie sztuki walki w świecie w formie wushu 

sportowego. To skłoniło inicjatorów tych zmian do zintensyfikowania wysiłków na rzecz 

rozwoju tej dyscypliny i standaryzacji. Chiny zaczęły tworzyć ramy instytucjonalne 

dla organizacji i instytucji promujących chińskie sztuki walki nie tylko na własnym gruncie, 

ale również w świecie, dążąc do wprowadzenia wushu do programu Igrzysk Olimpijskich. 

Do współczesnego wushu o charakterze wyczynowym zalicza się wszelkiego 

rodzaju ćwiczenia fizyczne oraz zdrowotne, oparte na różnych tradycyjnych stylach walki. 

Wyraźnie widać, że aspekt praktycznej umiejętności walki został zepchnięty na dalszy 

plan na rzecz wyniku sportowego. Obecnie, w celu uproszczenia i szerszego 

rozpropagowania, nazwa wushu (a nie xiandai czy jingsai) kojarzona jest z nazwą 

dyscypliny sportowej uprawianej przez liczną grupę pasjonatów na całym świecie, łączącej 

elementy tradycji i kultury chińskiej ze sportową rywalizacją. Jest to komponent 

odróżniający od tradycyjnych sztuk walki. Rywalizacja jest oparta na ustalonym zbiorze 

odpowiednio dobranych reguł. Występują tu takie elementy jak przeciwnik i walka 

o wygraną oraz sama wygrana/nagroda 1014 . Celem treningów jest więc odniesienie 

zwycięstwa, które określane jest jako sukces sportowy. Trening wushu sportowego różni się 

od treningu tradycyjnych sztuk walki, choć nadal występują niektóre ćwiczenia tradycyjne 

czerpane z dawnych tradycji. Zalicza się do nich m.in. podstawowe pozycje takie jak: 

pozycja początkowa, pozycja łuku i strzały, pozycja jeźdźca, pozycja kota, pozycja skrzyżna 

lub jednorożca oraz pozycja litery T. Do tradycyjnych ćwiczeń należą także ćwiczenia 

rozciągające, których celem jest nie tylko gibkość mięśni, ale także odpowiednia stabilizacja 

ciała w technikach wykonywanych na jednej nodze. Podczas rozgrzewek treningowych 

wykonywane są także wszelkiego rodzaju wymachy, jak zhengtitui (正踢腿, ‘wymach nogą 

w przód’) czy cetitui (侧踢腿, ‘wymach nogą w bok’), które wypracowują odpowiedni 

zakres ruchu w stawach biodrowych, od którego zależą dynamiczne kopnięcia na różne 

wysokości. Jibengong (基本功, ‘podstawowe umiejętności’) to zestaw 4 podstawowych 

ćwiczeń o charakterze korekcyjnym, do których zalicza się pozycję otwarcia w połączeniu 

z ćwiczeniami zhengtitui (正 踢 腿), lihetui (里 合 腿, ‘wymach okrężny do środka’) 

i waibaitui (外摆腿, ‘wymach okrężny do na zewnątrz’), a także danpaijiao (单拍脚), czyli 

pojedyncze kopniecie tantui (弹腿)1015. Wyżej wymienione ćwiczenia zależą od specyfiki 

                                                 
Wilson, Oxford University Press, London 2017. 
1014 K. Jankowiak, Typologia sztuk walki, „The Polish Journal of the Arts and Culture”, T. 4, Nr 7, s. 83. 
1015 K. Brzozowski, A. Orlikowska, Wpływ wushu na korekcję wad postawy dzieci, [w:] Chińskie sztuki walki. 

Ciało, umysł, sport i tradycja, red. W. Bizon, K. Brzozowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
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stylu, choć w treningu sportowym stanowią one bazę podstawową, zwłaszcza w fazie 

przygotowującej do treningu technicznego. Właściwe ich wykonanie rozwija 

budowę/muskulaturę ciała, motorykę oraz gibkość ćwiczącego. To tylko wybrane przykłady 

ćwiczeń w treningu kształtowania ciała i jego możliwości. Ogół takich ćwiczeń obejmuje 

przygotowanie ogólnosprawnościowe, w tym siłowe, szybkościowe, kondycyjne, 

koordynacyjne, techniczne, akrobatyczno-gimnastyczne w zależności od wybranej 

dyscypliny, taktyczne, a także psychologiczne do podjęcia rywalizacji. Długotrwały trening 

z pewnością prowadzi do opanowania bardzo podobnych technik i umiejętności, 

co w tradycyjnych sztukach walki. Pojawiają się jednak w dyskusji głosy, że postępujące 

usportowienie sztuk walki pozbawi je dotychczasowej tożsamości, która silnie zaznacza 

się w tradycyjnych sztukach walki1016 . Istnieje tu poważny problem polegający na tym, 

że cele realizacji sportowej usuną w cień cnoty i wartości zawarte w kodeksie wude. Cele 

w postaci sportowych trofeów to tak naprawdę jedynie środki pomocnicze na drodze 

samodoskonalenia. Centralną postacią tutaj jest trener (celowo odróżniany od shifu), który 

kieruje wychowaniem i karierą sportowca (celowo odróżniany od adepta). Powinien jednak 

być wzorcem osobowym dla zawodnika, ideałem, a zarazem wychowawcą. Jak pisze 

Krzysztof Jankowiak, trener musi się nienagannie zachowywać, mieć odpowiednią postawę 

moralną, musi być obowiązkowy, zdyscyplinowany, opanowany, kulturalny oraz posiadać 

umiejętności kreowania dobrego współżycia w grupie1017. Jeśli zawodnik przestrzega zasad 

i regulaminów oraz nauczy się panować nad stresem, może oczekiwać pozytywnych efektów 

prowadzonej w ten sposób samokontroli typowej dla tradycyjnych stylów chińskich sztuk 

walki.  

Pozostaje jeszcze zwrócić uwagę na aspekt tradycyjnego nauczania. 

W przeciwieństwie do uproszczonego treningu sportowego treningi stylów tradycyjnych 

posiadają specyficzny program szkolenia, który obejmuje ustrukturyzowany proces 

nauczania, począwszy od podstawowych technik, po najbardziej skomplikowane i finezyjne. 

Można wyróżnić poszczególne etapy szkolenia, w których postępy są systematycznie 

weryfikowane, a ostatni z nich dostępny jest tylko dla najbardziej zaufanych uczniów 

mistrza. Zazwyczaj wprowadzona nauka technik z bronią czy opanowania zastosowań 

technik na manekinach to etap zaawnasowanej praktyki, gdzie adept wykazuje już dobrze 

opanowane podstawy. Należy tu jednak podkreślić fakt, że nie każdy styl posiada 

                                                 
2020, s. 146-160. 
1016 K. Jankowiak, op.cit., s. 82-83. 
1017 Ibid., s. 83. 
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w programie nauczania owe techniki walki bronią i zastosowań technik na manekinach. 

Te ostatnie to unikalna część stylowa wyastępująca tylko w nielicznych systemach. 

Tradycyjne style - w zależności od źródeł pochodzenia - mogą odwoływać się do ćwiczeń 

qigong, który często stanowi część systemową całego stylu. Przykładowo styl Choy Lee Fut 

(Cailifoquan) posiada własny qigong o nazwie Luohan Qigong lub Lohan Qigong, który 

powstał w oparciu o wiedzę medyczną dziedziczoną przez poszczególnych spadkobierców 

systemu 1018 . Systemy shaolińskie odwołują się do typowo buddyjskich praktyk, wśród 

których wyróżnia się tzw. twardy qigong lub miękki qigong 1019 . Funkcje, jakie pełnią 

ćwiczenia qigong w poszczególnych stylach, to regeneracja sił i energii qi, która została 

wydatkowana podczas treningów gongfu. Warto tu dodać, że qigong to nie tylko ćwiczenia, 

lecz również praktyka masażu, akupunktury, ziołolecznictwa i medytacji.  

 

Sportowe wushu/współczesne wushu podzielone jest na dwie główne kategorie: 

taolu ( 套路) oraz sanda (散打) 1020 . Taolu odnosi się do ciągu układów składających 

się z wcześniej ustalonych technik, które są w choreograficznym układzie zgodne 

z pewnymi zasadami i filozofiami konstruującymi reguły stosowania ataku i obrony1021 . 

To bezkontaktowa część wushu sportowego i tradycyjnego składającego się z form 

pokazowych. Są one podstawowym sposobem treningu polegającym na wykonaniu 

ustalonego ciągu technik walki charakterystycznych dla danej konkurencji 

odzwierciedlającej dawne, tradycyjne odmiany stylowe, przypominające tzw. ‘walkę 

z cieniem’. Formy taolu dzielą się na obligatoryjne i układane. Te pierwsze zachowują 

niezmienny standard ruchowy, czyli układy obowiązkowe bez możliwości wprowadzania 

modyfikacji. Z kolei drugie to formy specjalnie tworzone przez trenerów na podstawie 

obowiązujących regulaminów sportowych. Zazwyczaj te modyfikacje zawierają elementy 

akrobatyczne o nazwie nandu (难度) o różnej skali trudności. Przykładem mogą być skoki 

występujące zarówno w formach z grupy changquan (长拳), jak i nanquan ( 南拳) o nazwie 

tengkong feijiao (腾空飞脚), czyli kopnięcie w locie z charakterystycznym uderzeniem 

                                                 
1018  Źródło: wywiad ekspercki z Chan Yong Fa (5. Generacja spadkobierców Chan Family, obecny 

spadkobierca systemu Choy Lee Fut) przeprowadzony w dniu 10 listopada 2016 (Sydney, Australia), podczas 

Kung Fu & Luohan Qigong Training Course - Wing Sing Tong 11th Session Seminar Course 5-12.11.2016, 

godzina 10.00, nagranie 33, zasoby własne.  
1019 Źródło: wywiad ekspercki z Stanisławem Ścieszką ( Shi Yan Long, 34. generacja mnichów walczących 

klasztoru Shaolin, uczeń mistrza: Shi Su Gan) przeprowadzony w dniu 5 października 2019 (Bielsko-Biała), 

godzina: 18.30, nagranie nr: 92, zasoby własne.  
1020 D. Mroz, op.cit., s. 47. 
1021 IWUF, Sport Wushu Taolu, http://www.iwuf.org/sport-wushu/taolu/, dostęp: 28 października 2019; IWUF, 

Sport Wushu Sanda, http://www.iwuf.org/sport-wushu/sanda/, dostęp: 28 października 2019. 



225 

 

w dłoń na wysokości barku wyprostowaną nogą, xuanfengjiao (旋 风 脚) nazywane 

kopnięciem tornado oraz tengkong bailian (腾 空 摆 莲), czyli kopnięcie „lotos”. 

Te dwa ostanie są niezwykle efektowne, zwłaszcza gdy zawodnik, wykonując je, obraca się 

w powietrzu o 540 lub 720 stopni. Skoki z obrotami 720 stopni należą do najtrudniejszej 

grupy elementów nandu i wykonują je tylko najlepsi zawodnicy czołówki światowej. 

W układach form północnych changquan charakterystyczne są takie techniki jak: salto 

machowe wykonywane bokiem (cekongfan, 侧空翻),  śruba (xuanzi zhuanti, 旋子转体) oraz 

kopnięcie w locie o wdzięcznej nazwie butterfly (xuanzi, 旋子)1022. Zupełnie inne techniki 

stosowane są w układach form nanquan. Tengkong zhengtitui (腾空正踢腿) to dynamiczne 

kopnięcie frontalne w locie, zaś tengkong pantui 360° cepu (腾空盘腿度侧扑) to kopnięcie 

boczne w powietrzu z obrotem 360 stopni, inaczej nazywane także „nakładką”. Jest bardzo 

efektowne, gdyż zawodnik, które je wykonuje, musi najpierw wybić się wysoko w górę 

i przemieścić się w przestrzeni na znaczną odległość. Wersją bez obrotu jest podwójne 

kopnięcie boczne (tengkong shuangcechuai, 腾空双侧踹). W tym przypadku kopnięcie 

wykonywane jest obiema nogami, a nie jedną. Dodatkowo muszą być wyprostowane 

i złączone w trakcie lotu1023. Tak zwane „miotły” (qiansaotui, 前扫腿) to podcięcia w przód 

i mogą być stosowane zarówno w formach układanych changquan (长拳), jak i nanquan 

( 南  拳). Technika ta wygląda jak piruet baletowy w niskim przysiadzie, jednak 

jest ona skuteczna, bo pozwala obalić przeciwnika na ziemię. Wszystkie z wymienionych 

technik są elementami nandu, które można stosować w układach, stosując odpowiednie 

zasady, między innymi nie wolno powtarzać technik. Ich łączna wartość nie może 

przekraczać liczby 2 punktów oraz powinny być umieszczone w każdej ścieżce układu 

(zazwyczaj wymienia się 4 ścieżki)1024 . Większość elementów nandu to techniki typowo 

sportowe, które nie zawsze znajdowały zastosowanie w tradycyjnych stylach. Mowa 

tu o kopnięciach z wyskoku z obrotem 540 stopni i więcej, które nie dawały gwarancji 

skutecznej techniki w realnym starciu z przeciwnikiem. Tak samo qiansaotui (前扫腿), czyli 

                                                 
1022  Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Changquan, Jianshu, Daoshu, 

Qiangshu, Gunshu Degree of Difficulty Content, Grades, Values and Codes, s. 46-47, http://www.iwuf.org/wp-

content/uploads/2018/12/Rules_of_Taolu-English.pdf , dostęp: 1 marca 2022; Cf., Adaptacion Del Reglamento 

De La Iwuf 2005, s. 5-6, https://studylib.es/doc/8062767/pulsa-para-descargar, dostęp: 5 marca 2022.  
1023 Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Nanquan, Nandao & Nangun Degree 

of Difficulty Content, Grades, Values and Codes, s. 47-48, http://www.iwuf.org/wp-

content/uploads/2018/12/Rules_of_Taolu-English.pdf , dostęp: 1 marca 2022; Cf., Adaptacion Del Reglamento 

De La Iwuf 2005, s. 7, https://studylib.es/doc/8062767/pulsa-para-descargar , dostęp: 5 marca 2022. 
1024 Adaptacion Del Reglamento De La Iwuf 2005, s. 31, https://studylib.es/doc/8062767/pulsa-para-descargar, 

dostęp: 5 marca 2022. 
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podcięcia, w tradycyjnych stylach pełniły funkcję obalenia, w którym intencja ruchu miała 

zahaczyć nogi przeciwnika bez zbędnego obrotu o więcej niż 180 stopni. W formach 

sportowych ten element wykonuje się zarówno z obrotem 360 stopni, jak i 540 oraz 720 

stopni, przybierając bardziej formę gimnastycznego ćwiczenia niż skutecznej techniki 

walki1025.  

Do rozgrywania zawodów w konkurencjach taolu stosowane są specjalne dywany 

(dawniej zielone dywany, obecnie niebieskie rozłożone na specjalnych platformach 

akrobatycznych) o rozmiarach 14 m długości i 8 m szerokości1026 . Określają one ‘pole 

walki’, po których poruszają się zawodnicy, prezentując swoje układy. Skład sędziowski 

podzielony jest na grupy A, B, C, przy czym pierwsza ocenia poziom wykonywanych 

obowiązkowych technik walki, druga walory artystyczne wszystkich komponentów 

(w tym siłę, dynamikę, choreografię, intencje ruchów), a trzecia poziom trudności 

elementów nandu ( 难度)1027 . Ocenie podlega wykonanie techniczne zgodnie z wybraną 

kategorią stylową, siła, dynamika i szybkość technik, precyzja, rytm, tempo, intencja ruchów 

oraz elementy akrobatyczne (o ile standardowy układ takie zawiera). W przypadku form 

układanych choreografia walki powinna zawierać elementy obowiązkowe w postaci 

odpowiednich uderzeń i kopnięć, pozycji, przejść i innych charakterystycznych ruchów, zaś 

poziom trudności zależy także od doboru elementów trudnych nandu. Cały występ powinien 

zamknąć się w przedziale 60-80 sekund 1028 . Wyjątek stanowią występy w ramach 

konkurencji taiji trwające 3-4 minuty w przypadku form obligatoryjnych oraz 5-6 minut 

dla form układanych 1029 . Formy w konkurencji duilian nie mogą być krótsze 

niż 50 sekund 1030 . Regulamin określa także jasne wytyczne dotyczące kroju stroju 

adresowanego do poszczególnych konkurencji. Uwzględnia on m.in. zasady ubioru 

muzułmanek 1031 . Obecnie klasyfikacja konkurencji obowiązujących w licznych 

                                                 
1025 Ibid., s. 8. 
1026 Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Article 42 Field of Play Layout, s. 

25-26, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/03/Wushu-Taolu-Competition-Rules-Judging-Methods-

Excerpt.pdf, dostęp: 3 marca 2022, Cf., Rules for International Wushu Taolu Competition, s. 25-26, 

http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2018/12/Rules_of_Taolu-English.pdf, dostęp: 3 marca 2022.  
1027 Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Section 1 Judges and Competition 

Officials, s. 28, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/03/Wushu-Taolu-Competition-Rules-Judging-

Methods-Excerpt.pdf, dostęp: 3 marca 2022. 
1028  Rules for International Wushu Taolu Competition, s. 9, http://www.iwuf.org/wp-

content/uploads/2018/12/Rules_of_Taolu-English.pdf, dostęp: 3 marca 2022.  
1029  Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019 Additional Rules (Trial), s. 1., 

http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2020/07/IWUF-Wushu-Taolu-Competition-Rules-and-Judging-

Methods-Excerpt-Additional-Rules-Trial-1.pdf, dostęp: 7 marca 2022.  
1030 Rules for International Wushu Taolu Competition, op.cit., s. 9. 
1031 Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Article 38 Attire for Female Athletes 

of the Islamic Faith, s. 19-21, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/03/Wushu-Taolu-Competition-
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regulaminach sportowych różnych federacji promujących chińskie sztuki walki jest zbieżna, 

co pozwala zawodnikom brać udział nie tylko w jednej organizacji.  

Choć regulaminy IWuF ulegają zmianom, wynikającym z chęci wdrożenia nowych 

rozwiązań promujących wushu, to trzon głównych konkurencji pozostawał prawie 

niezmienny. Podczas 1st World Wushu Championships zawodnicy mogli zaprezentować 

się w konkurencjach: changquan, daoshu, jianshu, gunshu, qiangshu, nanquan, taijiquan, 

stosując tak zwane układy obligatoryjne – pierwszy zestaw form 1032 . Od 1999 roku 

wprowadzono dodatkowe konkurencje: taijijian, nandao oraz nangun, uzupełniając 

w ten sposób o drugi zestaw formy obligatoryjne1033. Od 2003 roku regulaminy objęły także 

wytyczne dotyczące duilian 1034 . W 2005 roku nastąpiła wręcz rewolucyjna zmiana 

regulaminów poprzez wprowadzenie w miejsce form obligatoryjnych układów 

modyfikowanych 1035 . Wiązało się to ze zmianą systemu punktowego, w którym 

poszczególni sędziowie specjalizowali się w grupach panelowych A, B, C1036. Od tej pory 

występy zawodników mogły być układane w sposób dowolny, bazując na określonych 

technikach danego rodzaju konkurencji. Techniki te zawierały wybrane pozycje, uderzenia, 

kopnięcia, przejścia, stójki, techniki akrobatyczne. Opierały się na wcześniejszych układach 

obligatoryjnych, jednak dla większej atrakcyjności występów zdecydowano o możliwości 

dowolnej choreografii1037. Dodatkowo aby taijiquan stało się jeszcze bardziej efektowne, 

od 2007 roku występy odbywały się przy muzyce. Trzeci zestaw form obligatoryjnych 

wprowadzono w 2013 roku 1038 , obejmując nim tylko changquan, nanquan i taijiquan. 

Poszukiwano też nowych pomysłów, które będą czerpać z bogactwa stylów tradycyjnych 

w tym neijiaquan. Od 2015 roku jako dodatkowe konkurencje pokazowe, które 

                                                 
Rules-Judging-Methods-Excerpt.pdf, dostęp: 6 marca 2022. 
1032  The Result of 1st World Wushu Championships, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/07/1st-

World-Wushu-Championships-1991-Beijing-China-Results.pdf, dostęp: 3 marca 2022.  
1033  The Result of 5th World Wushu Championships, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/07/5th-

World-Wushu-Championshhips-1999-Hong-Kong-China-Results.pdf, dostęp: 3 marca 2022.  
1034  The Result of 7th World Wushu Championships, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/07/7th-

World-Wushu-Championships-2003-Macau-China-Results.pdf, dostęp: 3 marca 2022.  
1035 The Result of 8th World Wushu Championships, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/08/8th-

World-Wushu-Championships-2005_results.pdf, dostęp: 3 marca 2022.  

Rules for International Wushu Taolu Competition 2005, Article 7 Competition Events, s. 6, 

http://www.wushu.org.nz/uploads/6/3/9/3/6393086/rules_of_taolu_2005_english.pdf, dostęp: 4 marca 2022.  
1036 Rules for International Wushu Taolu Competition 2005, Article 20 Scoring Methods & Criteria for Optional 

Events, s. 12, http://www.wushu.org.nz/uploads/6/3/9/3/6393086/rules_of_taolu_2005_english.pdf, dostęp: 4 

marca 2022.  
1037 Rules for International Wushu Taolu Competition 2005, Article 27 Requirements for Optional Changquan, 

Jianshu, Daoshu, Qiangshu and Gunshu, Article 28 Requirements for Optional Taijiquan and Taijijian, Article 

29 Requirements for Optional Nanquan, Nandao and Nangun, s. 19-20, 

http://www.wushu.org.nz/uploads/6/3/9/3/6393086/rules_of_taolu_2005_english.pdf, dostęp: 4 marca 2022.  
1038 The Result of 12th World Wushu Championships, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/07/12th-

World-Wushu-Championships-2013-Kuala-Lumpur-Malaysia-Results.pdf , dostęp: 3 marca 2022.  
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nie były zaliczane do zawodów głównych, wprowadzono xingyiquan oraz formy z dadao 

(duża szabla) dla mężczyzn, zaś dla kobiet baguazhang i formy z shuangjian (podwójne 

miecze)1039. Jako eksperyment wprowadzono w 2019 roku także występy grupowe jiti, które 

również stanowiły osobną konkurencję, nie liczącą się do klasyfikacji punktowej 

i medalowej.  

Poniższe przedstawienie głównych idei rozgrywania zawodów taolu w wushu 

xiandai/jingsai zostanie oparte na obecnych opublikowanych regulaminach IWuF (wiodącej 

organizacji międzynarodowej). Wymienione konkurencje zostaną krótko scharakteryzowane 

i będą  uwzględniały obowiązkowe techniki oraz wizualne aspekty stylowe nawiązujące 

do tradycyjnych stylów.  

W konkurencjach form ręcznych wyróżnia się changquan, nanquan oraz taijiquan. 

Pierwsza z nich changquan, określana jako ‘długa pięść’, to konkurencja obejmuje style, 

które wywodzą się z północnych obszarów geograficznych Chin (beiquan), w tym Chaquan, 

Huaquan, Hongquan, Shaolinquan, Fanziquan i Pao Chui. Kategoria stylów changquan 

jest rozpoznawalna poprzez uderzenia z dystansu oraz szeroką gamę technik nożnych. 

Changquan wykorzystuje otwarte i szerokie postawy, szybkie techniki ręczne i nożne, 

a także wiele elementów akrobatycznych, jak cekongfan (侧空翻), xuanfengjiao (旋风脚), 

czyli xuanzi (旋子). Często nandu są łączone w efektowne kombinacje, które podnosząc 

stopień trudności występu, są dodatkowo punktowane. Jest to szybki, dynamiczny 

i pełny gracji rodzaj występu, zawierający wiele zapierających dech w piersiach kombinacji 

ruchów. Forma układana changquan powinna zawierać przynajmniej trzy techniki ręczne 

(quan (拳) – zaciśnięta pięść; zhang (掌) – uderzenie dłonią, gdzie palce 

są wyprostowane i złączone; gou (勾) – uderzenie „hak”), trzy pozycje (gongbu (弓步); pubu 

(仆 步); xubu ( 虚 步)) oraz trzy techniki nożne (tantui (弹 腿) – kopnięcie proste 

z charakterystycznym uderzeniem dłonią o stopę; chuaitui ( 踹腿) – kopnięcie boczne; 

housaotui (后扫腿) – podcięcie w tył). Dodatkowo układ powinien zawierać dingzhou (顶肘

), czyli uderzenie łokciem oraz koutui pingheng (扣腿平衡) jako element równoważny z tzw. 

„stójką” w półprzysiadzie z nogami skrzyżowanymi1040. Zawodnicy występują w barwnych 

                                                 
1039 The Result of 13th World Wushu Championships, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/07/13th-

World-Wushu-Championships-2015-Jakarta-Indonesia-Sanda-Results-merged.pdf, dostęp: 3 marca 2022.  
1040 Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Section 1 - Evaluation of Quality of 

Movements (Judging Group A), s. 33-36, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/03/Wushu-Taolu-

Competition-Rules-Judging-Methods-Excerpt.pdf, dostęp: 6 marca 2022; Cf., Rules for International Wushu 

Taolu Competition 2018, s. 30, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2018/12/Rules_of_Taolu-English.pdf, 

dostęp: 3 marca 2022; Cf., Rules for International Wushu Taolu Competition 2005, Section 2 Evaluation of 

Overall Performance, Codes of Major Movements in Optional Events, s. 31, 
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strojach z długimi lub krótkimi rękawami oraz z szarfą okalającą pas. Zgodnie 

z regulaminem górna część stroju mężczyzn powinna mieć 7 zapięć w linii środkowej. 

Kobiety mogą mieć 3 zapięcia pod szyją lub 7 zapięć na całej długości, począwszy 

od kołnierzyka. Strój dodatkowo powinien być wykończony na całej długości 1 cm 

lamówką1041. 

Dla przeciwwagi konkurencja nanquan (南拳), czyli ‘południowa pięść’, obejmuje 

z kolei style, które powstały i są popularne w południowych obszarach geograficznych Chin, 

w tym m.in. Hong (Hung Gar), Li (Lei Gar), Liu (Lau Gar), Mo (Mok Gar), Cai (Choy Gar), 

Wu Zu Quan, Yong Chun Quan (Wing Chun). Nanquan (南拳) charakteryzuje się niskimi 

i mocno zakorzenionymi w podłożu pozycjami z mniejszą liczbą technik kopanych 

i skupieniem się na krótkich, silnych uderzeniach ramionami, którym często towarzyszą 

okrzyki bojowe. Koncentruje się na solidnej postawie i stabilności. Nanquan ma mniej 

technik akrobatycznych nandu, ale więcej potężnych technik ręcznych. Spośród nandu 

charakterystyczne dla tych form są tengkong zhengtitui (腾空正踢腿) oraz tengkong pantui 

360° cepu (腾空盘腿度侧扑), tengkong shuangcechuai (腾空双侧踹). Jest to mocny i ostry 

występ, na pozór bardziej bezwzględny, którego zawodnicy wyrażają silnego ducha. Stroje 

znacznie różnią się od tych wykorzystywanych w stylach changquan (长拳). Kobiece albo 

nie posiadają kołnierzyka albo mają krótkie rękawki. Z kolei męskie nie mają ich wcale, 

co pozwala eksponować muskulaturę ich rąk. W porównaniu do damskich odpowiedników 

nie są tak barwne, dominują raczej stonowane kolory. Posiadają 1 cm lamówkę na całej 

długości 1042 . Formy układane powinny zawierać techniki charakterystyczne dla stylów 

południowych, takich jak uderzenie huzhao ( 虎爪) tzw. łapa tygrysa, a także techniki ręczne 

guagaiquan (挂盖拳) – uderzenie kierowane w dół oraz paoquan, czyli uderzenie do góry. 

Pozycje obowiązkowe to gongbu, pubu, xubu, diebu, qilongbu (骑龙步), czyli pozycja 

„jazdy na smoku” oraz qilinbu ( 麒麟步) odnoszaca się do „jazdy na jednorożcu”. 

Dwie ostatnie są typowe dla form południowych. Dodatkowo kopnięcie boczne hengdingtui 

(横 钉 腿) oraz technika ręczna gunqiao (滚 桥) polegająca na tzw. „zawinięciu 

                                                 
http://www.wushu.org.nz/uploads/6/3/9/3/6393086/rules_of_taolu_2005_english.pdf , dostęp: 4 marca 2022. 
1041  Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Article 35 Changquan, Daoshu, 

Jianshu, Qiangshu, Gunshu, Duilian (Choreographed Sparring) Competition Attire Types & Specifications, s. 

20, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/03/Wushu-Taolu-Competition-Rules-Judging-Methods-

Excerpt.pdf, dostęp: 6 marca 2022. 
1042 Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Article 36 Nanquan, Nandao, Nangun 

Competition Attire Types & Specifications, s. 21, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/03/Wushu-

Taolu-Competition-Rules-Judging-Methods-Excerpt.pdf, dostęp: 6 marca 2022. 
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przedramienia” to także elementy, które nie występują w formach północnych 

changquan1043.  

Daoshu (刀术, ‘szabla’) to jedna z najważniejszych broni krótkich w historii 

Chin 1044 . Składa się z jednosiecznego, zakrzywionego ostrza. Zaciekłe i potężne ruchy 

wykorzystują nie tylko cięcia, ale również bazują na technikach owijania i oplatania 

z zahaczaniem, blokowania oraz pchnięć. Jej wykonanie wymaga dużej siły i koordynacji 

między ciałem ćwiczącego a bronią. Daoshu klasyfikuje się do grupy Changquan. Ruchy 

szabli daoshu porównuje się z ruchami „zaciekle walczącego tygrysa”. W układanej formie 

daoshu elementami obowiązkowymi są trzy podstawowe pozycje: gongbu, pubu, xubu 

oraz osiem głównych technik szabli: chantou ( 缠头) – obrót/zawinięcie dookoła głowy 

w lewo oraz odwrotna technika guonao (裹 脑), czyli obrót/zawinięcie dookoła 

głowy w prawo, pidao (劈刀) – cięcie w dół, zhandao (斩刀) – rozdzielenie poziome, guadao 

(挂刀) – blok w dół, yundao (云刀) tzw. „szabla – chmura”, zhadao (扎刀) – pchnięcie, 

beihuadao (背花刀) inaczej nazywane ósemką – koniecznie z pełną techniką obracania 

i zawinięcia dookoła głowy wykonanymi w jednym ciągu1045. Techniki nandu są takie same 

jak w changquan. Stroje także nawiązują do tych, które stosowane są w changquan. 

W tym przypadku daoshu zaznacza się brak okrzyków bojowych.  

Odmienną charakterystyką wykazuje się konkurencja ‘miecza’, czyli jianshu (剑术

). Ta broń jest uważana za najszlachetniejszą ze wszystkich broni chińskich. Główna 

jej część to proste ostrze obusieczne. Posługiwanie się mieczem wymaga zbalansowanej siły 

i gibkości oraz koordynacji między ciałem ćwiczącego a bronią. Kategoria jianshu 

klasyfikowana jest w ramach grupy Changquan. Strój zawodników charakteryzuje 

się lekkością, zwiewnością i barwnością. Forma układana jianshu 

powinna składać się z takich elementów jak pozycja gongbu, pubu, xubu, stójka koutui 

pingheng (扣腿平衡) (choć jest to element opcjonalny) oraz osiem głównych technik 

                                                 
1043 Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Section 1 - Evaluation of Quality of 

Movements (Judging Group A), s. 37-39, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/03/Wushu-Taolu-

Competition-Rules-Judging-Methods-Excerpt.pdf, dostęp: 6 marca 2022; Cf., Rules for International Wushu 

Taolu Competition 2005, Section 2 Evaluation of Overall Performance, Codes of Major Movements in Optional 

Events, s. 31, http://www.wushu.org.nz/uploads/6/3/9/3/6393086/rules_of_taolu_2005_english.pdf, dostęp: 4 

marca 2022. 
1044 Vide, Fuhua Huang, Fan Hong, op.cit., s. 68. 
1045  Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Article 30 Optional Changquan, 

Daoshu, Jianshu, Qiangshu, Gungshu Routine Content Requirements, s. 17, http://www.iwuf.org/wp-

content/uploads/2019/03/Wushu-Taolu-Competition-Rules-Judging-Methods-Excerpt.pdf, dostęp: 6 marca 

2022; Cf., Rules for International Wushu Taolu Competition 2005, Section 2 Evaluation of Overall 

Performance, Codes of Major Movements in Optional Events, op.cit., s. 31. 
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miecza: cijian (刺剑) – pchnięcie, guajian (挂剑) – parowanie w dół, liaojian (撩剑) – cięcie 

w górę, dianjian (点剑) tzw. cięcie w punkt, pijian (劈剑) – cięcie w dół, jiejian (截剑) – 

rozdzielenie, pengjian (崩剑) – postawienie, jian wanhua (剪腕花), inaczej ósemka – 

obowiązkowo z pełną techniką parowania w dół, z prawej strony, lewej strony, 

za plecami1046. Ten ostatni element wygląda spektakularnie, zwłaszcza dzięki dodatkowemu 

efektowi ruchu, który zapewnia pompon przypięty do miecza. Techniki są finezyjne, 

delikatne, wykonywane z dużą gracją, wymagające dużego doświadczenia praktycznego 

oraz świetnie wytrenowanego ciała. 

Wśród broni długiej północnej wymienia się ‘kij’ gunshu (棍术) oraz ‘włócznię’ 

qiangshu (枪 术). Gunshu jest uznawany za podstawową broń kształtującą bazowe 

umiejętności władania bronią długą. Często bywa stosowany w procesie nauczania jako 

pierwsza broń adepta ze względu na jego proste techniki. Gunshu łączy dynamiczne i silne 

zarazem techniki ofensywne i defensywne, charakteryzujące się szybkimi i często 

zmieniającymi kierunki ruchami. Gunshu zalicza się do grupy changquan, a jego ruchy 

są porównywane do „ulewnej burzy”. Podczas występów w formach układanych zawodnik 

musi zaprezentować obowiązkowe trzy pozycje gongbu, pubu i xubu, 

a także osiem głównych technik: pigun (劈棍) – uderzenie z góry, benggun (崩棍) – 

postawienie, jiaogun ( 绞棍) – bloki okrężne, pinglungun (平抡棍) – poziome uderzenie 

z obrotem), yungun ( 云棍) tzw. „kij – chmura”, chuogun (戳棍) – dźgnięcie końcem kija, 

dianqun (点棍) – uderzenie punktowe, a także sekwencja ti liao hua gun (提撩花棍) 

wykonana co najmniej trzy razy bez przerwy w czasie obrotu, trzymając kij oburącz1047. 

Strój zawodników także odzwierciedla lekkość oraz barwność typową dla changquan.  

W przeciwieństwie do prostoty technik kijem techniki włóczni wymagają wyższego 

stopnia wtajemniczenia, dlatego zazwyczaj nauczane są w późniejszym okresie, gdy adept 

posługuje się już biegle bronią typu kij. Qiangshu, czyli ‘włócznia’, uważana 

jest za królewską broń wśród wszystkich rodzajów broni używanych w Chinach, często 

stosowana w armii chińskiej. Techniki władania włócznią charakteryzują się zwinną pracą 

                                                 
1046  Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Article 30 Optional Changquan, 

Daoshu, Jianshu, Qiangshu, Gungshu Routine Content Requirements, s. 16, http://www.iwuf.org/wp-

content/uploads/2019/03/Wushu-Taolu-Competition-Rules-Judging-Methods-Excerpt.pdf , dostęp: 6 marca 

2022; Cf., Rules for International Wushu Taolu Competition 2005, Section 2 Evaluation of Overall 

Performance, Codes of Major Movements in Optional Events, op.cit., s. 31. 
1047  Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Article 30 Optional Changquan, 

Daoshu, Jianshu, Qiangshu, Gungshu Routine Content Requirements, op.cit., s. 17; Cf., Rules for International 

Wushu Taolu Competition 2005, Section 2 Evaluation of Overall Performance, Codes of Major Movements in 

Optional Events, op. cit., s. 31. 
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nóg, elastyczną pracą ciała, płynnymi przejściami oraz szybkimi i precyzyjnymi technikami 

krótkiego i dalekiego zasięgu. Podczas gdy jej podstawową techniką są pchnięcia, 

inne techniki obejmują również krążenia, młynki i okrężne bloki. Włócznia wymaga 

wysokiego poziomu koordynacji fizycznej, polegającej na sile generowanej przez całe ciało. 

Kręgosłup musi być gibki i silny zarazem. Qiangshu zalicza się do grupy changquan, 

a jej ruchy są porównane do „szybującego po niebie mitycznego smoka”. Podobnie 

jak konkurencje z grupy changquan, obowiązkowymi pozycjami są gongbu, pubu i xubu. 

Techniki z włócznią to m.in. lanqiang (拦枪) – blok na zewnątrz oraz w przeciwnym 

kierunku naqiang (拿枪), zhaqiang (扎枪), czyli pchnięcie, chuanqiang (穿枪) stanowiące 

przebicie, bengqiang (崩枪) – postawienie włóczni, czy dianqiang (点枪) – tzw. pchnięcie 

w punkt. Wuhuaqiang (舞 花 枪) inaczej „ósemka” musi być wykonana co najmniej 

trzy razy w czasie obrotu ciała. Stanowi element niezwykle widowiskowy, zwłaszcza 

że ów „młynek” wykonuje się dość długą włócznią, którą przez przypadek można zahaczyć 

o podłoże. Tiaoba (挑把) to z kolei uderzenie drugim końcem włóczni o tyle ciekawe, 

że zazwyczaj koniec z grotem zazwyczaj zadaje obrażenia1048. Strój jest podobny do tych 

stosowanych w konkurencji z grupy changquan. 

W przypadku broni wykorzystywanych w kategoriach nanquan wymienia 

się nandao (南刀), czyli szablę południową oraz nangun (南棍) – południowy. Ta pierwsza 

jest odmienną szablą niż daoshu. Jej charakterystyczny kształt szabli północnej, 

a co za tym idzie technika władania nandao także musi być inna. Szerokie prostokątne ostrze 

oraz rękojeść o niecodziennym kształcie pomaga wykonywać młynki szablą i zmieniać 

chwyty (zmiana chwytu nie była możliwa w daoshu). Dużo technik oburącz przekłada się na 

większą siłę, czyli typową cechę dla stylów południowych. Formy z szablą południową 

wykonuje się w niskich i mocno zakorzenionych pozycjach, zaś młynki, cięcia i bloki 

prowadzone są bliżej ciała. Występują także charakterystyczne okrzyki bojowe. 

Obowiązkowe pozycje w formach układanych są nieznacznie inne, należą do nich gongbu, 

xubu oraz qilongbu (骑龙步), czyli pozycja „jazdy na smoku”. Obowiązkowe techniki także 

odpowiadają charakterystycznym ruchom ze stylów południowych. Chantou (缠 头) 

oznaczająca zawinięcie/obrót dookoła głowy w prawo - będące zarówno blokiem, 

                                                 
1048  Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Article 30 Optional Changquan, 

Daoshu, Jianshu, Qiangshu, Gungshu Routine Content Requirements, s. 17, http://www.iwuf.org/wp-

content/uploads/2019/03/Wushu-Taolu-Competition-Rules-Judging-Methods-Excerpt.pdf, dostęp: 6 marca 

2022; Cf., Rules for International Wushu Taolu Competition 2005, Section 2 Evaluation of Overall 

Performance, Codes of Major Movements in Optional Events, op.cit., s. 31. 
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jak i cięciem atakującym - oraz guonao (裹脑) wykonywane w przeciwnym kierunku 

to dwie techniki,  gdzie zawodnik oprócz siły i dynamiki musi wykazać się zręcznością 

i finezją we władaniu bronią. Oprócz chantou (缠头) oraz guonao ( 裹 脑) zawodnik musi 

zaprezentować pidao (劈刀) będące cięciem w dół, modao ( 抹刀) – cięcie poziome, gedao 

( 格刀), czyli blok pionowy, jiedao (截刀) – rozdzielenie i modao (扫刀) – charakterystyczne 

„zamiatanie”. Oczywiście technika „ósemki” jianwanhuadao (剪腕花刀) dotycząca młynka 

także wykonywana jest co najmniej trzy razy, a szczególny kształt rękojeści szabli pozwala 

na końcu na zmianę chwytu1049. Jako że nandao zalicza się do grupy nanquan, zawodnicy 

występują w strojach o stonowanych kolorach, które równocześnie podkreślają muskulaturę 

ramion.  

Drugą z broni południowych jest nangun (南棍). To zbiorczy termin określający 

różne typy stylów posługujących się kijem, które powstały i są praktykowane 

w południowych regionach Chin. Dzięki bogatej i praktycznej zawartości technicznej 

nangun (南棍) w pełni ucieleśnia cechy i ducha południowych stylów, wykorzystując 

techniki dwuręczne (gdzie oba końce kija są atakujące) lub jednoręczne (gdzie tylko jeden 

koniec kija atakuje). Tak samo jak gunshu w stylach północnych, tak nangun jest często 

stosowany w procesie nauczania jako pierwsza broń adepta. Techniki nangun są proste, 

za to wykonywane z pełną siłą i dynamiką, często towarzyszą im okrzyki bojowe. Także 

i tu stosuje się stroje o stonowanych kolorach, uwypuklających muskulaturę ramion. 

W formach układanych pozycjami obowiązkowymi są gongbu i xubu oraz qilongbu, czyli 

pozycja „jazdy na smoku”. Mimo podobieństwa nazw technik w gunshu, techniki nangun 

wyglądają odmiennie. Wyróżnia się pigun (劈棍) – uderzenie z góry, benggun (崩棍) – 

uderzenie w tył, jiaogun (绞棍) – bloki okrężne w płaszczyźnie poziomej jako wspólne 

z technikami kija północnego gunshu, zaś gunyagun ( 滚压棍) to dźgnięcie i opuszczenie, 

gegun ( 格棍) – blok pionowy, jigun (击棍) – uderzenie poziome, dinggun (顶棍) – 

postawienie oraz paogun (抛 棍), czyli blok poziomy w górę jako techniki typowe 

dla kija południowego1050. 

                                                 
1049  Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Article 31 Optional Nanquan, 

Nandao, Nangun Routine Content Requirements, s. 18, http://www.iwuf.org/wp-

content/uploads/2019/03/Wushu-Taolu-Competition-Rules-Judging-Methods-Excerpt.pdf , dostęp: 6 marca 

2022; Cf., Rules for International Wushu Taolu Competition 2005, Section 2 Evaluation of Overall 

Performance, Codes of Major Movements in Optional Events, op.cit., s. 31. 
1050  Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Article 31 Optional Nanquan, 

Nandao, Nangun Routine Content Requirements, op.cit. s. 18; Cf., Rules for International Wushu Taolu 

Competition 2005, Section 2 Evaluation of Overall Performance, Codes of Major Movements in Optional 

Events, op.cit., s. 31. 
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 Szczególnym rodzajem konkurencji, która wzbudzają ogromne zainteresowanie 

oraz podziw, jest duilian (‘pojedynek układany’). To układ choreograficzny, w którym 

co najmniej dwóch uczestników inscenizuje sytuację bojową z walką gołymi rękami i / lub 

z bronią. Dopuszcza się także opcję, gdy jeden z zawodników posiada broń, a drugi 

nie. Zawodnicy prezentują zarówno ataki, jak i obronę a więc praktyczne zastosowanie 

technik ręcznych lub z bronią. Układy ręczne duilian powinny zawierać trzy typowe techniki 

ręczne, dwie techniki dłoni, pięć różnych technik kopnięć oraz dwie techniki zawierające 

pad lub obalenie. W formach duilian z bronią zawodnicy muszą wykonać obowiązkowo 

sześć technik z wybraną bronią, dwie techniki kopnięć  oraz jedną technikę prezentującą 

obalenie lub pad na ziemię. Elementy techniczne są zgodne z przynależnością do grupy 

stylów changquan bądź nanquan, zatem techniki prezentowane podczas występu oddają 

charakter albo stylów północnych, albo południowych i tak samo też są oceniane1051. Duilian 

wymaga niezwykłej precyzji, wysokiego poziomu mistrzostwa oraz doskonałych warunków 

fizycznych adeptów. Może posiadać liczne elementy jak skoki, przewroty, a także elementy 

akrobatyczne jak salta i śruby. Stanowi bardzo widowiskową i emocjonującą część 

rozgrywanych konkurencji. Stroje przyciągają uwagę kolorystyką i ornamentami.  

 Ostatnia grupa konkurencji dotyczy stylów wewnętrznych. Taijiquan (太极拳) 

to najpowszechniej praktykowana i popularna sztuka walki w świecie ze względu 

na jej prozdrowotny charakter. Charakteryzuje się powolnymi i pełnymi wdzięku ruchami 

oraz połączeniem technik twardych i miękkich. Składa się ze znanych stylów, w tym Chen, 

Yang, Wu, Sun i Wu (Hao). Powolne ruchy taijiquan są czasami łączone z elementami 

dynamicznymi, wymagającymi pełnej harmonii ruchu i oddechu, koncentracji i koordynacji 

całego ciała i umysłu. Współczesne formy modyfikowane muszą zawierać przynajmniej 

dwie techniki nożne wybierane spośród: shangbu, tuibu, jinbu, genbu, cexingbu 

oraz trzy główne pozycje: gongbu, pubu, xubu. Tak samo w tej konkurencji form układanych 

wymienia się osiem głównych technik. Należą do nich: lanquewei (揽雀尾) – „ciągnięcie 

wróbla za ogon”, yemafenzong (野马分鬃) – „rozdzielanie grzywy dzikiego konia”, 

louxiaobu (搂膝拗步) – „omiatanie kolana podczas skrętu”, yunshou (云手) – powszechnie 

znane jako „ręce - chmury”, zuoyouchuansuo (左右穿梭) – „czółenko tkackie” wykonywane 

w lewo i w prawo, yanshougongchui (掩 手 肱 捶) – ręka pod łokciem i uderzenie, 

                                                 
1051 Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Article 33 Duilian (Choreographed 

Sparring) Routine Content Requirements, s. 19, Duilian (Choreographed Sparring) Routines Technique 

Categories, deduction content & codes, s. 42, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/03/Wushu-Taolu-

Competition-Rules-Judging-Methods-Excerpt.pdf, dostęp: 6 marca 2022.  
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daojuanhong (到卷肱) – krok w tył i zawinięcie ręką, banlanchui (搬拦捶), czyli zbicie 

w dół, blok i uderzenie pięścią 1052 .W konkurencjach sportowego taijiquan zawodnicy 

wykonują także liczne skoki akrobatyczne nandu. Są one trudniejsze do wykonania 

ze względu na mniej dynamiczny charakter występów od pozostałych konkurencji. 

Zawodnik nie może wcześniej wykonać rozbiegu do wyskoku, jedynie siłą nóg musi wybić 

się w górę i wykonać dany element. Nandu stanowią elementy niezwykle trudne, 

ale wyjątkowo efektowne dla odbiorców. Wykorzystywane w tej sztuce walki stroje 

są atrakcyjne wizualne, kolorowe, misternie zdobione, często z motywami smoka, żurawia 

czy feniksa. Górna część stroju powinna mieć kołnierzyk i siedem zapięć1053.  

Druga konkurencja z tej grupy to taijijian (太极剑), w której stosuje się miecz 

używany zgodnie z zasadami taijiquan. Ta odmiana charakteryzuje się powolnymi ruchami, 

czasami łączonymi z elementami dynamicznymi, które, podobnie jak taijiquan, wymagają 

całkowitej harmonii ruchu i oddechu, koncentracji i koordynacji całego ciała i umysłu. 

Miecz stanowi przedłużenie ręki adepta 1054 . W formach układanych obowiązkowymi 

elementami są gongbu, pubu, xubu, zaś do technik obligatoryjnych zalicza się pchnięcie 

cijian (刺剑), guajian (挂剑), czyli parowanie w dół mieczem, liaojian (撩剑) – cięcie w górę, 

dianjian ( 点  剑) – cięcie w punkt, pijian (劈 剑), oznaczające dosłownie cięcie 

w dół. Dodatkowo należy wykonać techniki jiejian ( 截剑) – blok w tył/rozdzielenie, mojian 

(抹剑), inaczej poziomy miecz oraz jiaojian (绞剑), będące obrotem miecza1055. Niezwykle 

atrakcyjne pod względem kolorystycznym stroje często wykorzystują motywy smoka, 

żurawia i feniksa. Dodatkowo pompon miecza również stanowi element dekoracyjny 

dopasowany do stroju zawodnika.  

Od 2019 roku regulaminy uwzględniają także konkurencję taijishan, czyli formy 

taiji z wykorzystaniem wachlarza nazywane taijishan (太极扇). Wachlarz pełni tę samą 

                                                 
1052 Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019 Additional Rules (Trial), Article 32 

Optional Taijiquan, Taijijian Routine Content Requirements, s. 2, http://www.iwuf.org/wp-

content/uploads/2020/07/IWUF-Wushu-Taolu-Competition-Rules-and-Judging-Methods-Excerpt-Additional-

Rules-Trial-1.pdf, dostęp: 7 marca 2022; Cf., Rules for International Wushu Taolu Competition 2005, Section 

2 Evaluation of Overall Performance, Codes of Major Movements in Optional Events, op.cit., s. 31. 
1053  Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019, Article 37 Taijiquan, Taijijian 

Competition Attire Types & Specifications, s. 21, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/03/Wushu-

Taolu-Competition-Rules-Judging-Methods-Excerpt.pdf, dostęp: 6 marca 2022. 
1054  IWUF, Sport Wushu Taolu, http://www.iwuf.org/sport-wushu/taolu/, dostęp: 5. Listopada 2020, Wushu 

Taolu Competition Rules Judging Methods Excerpt.pdf, http://www.iwuf.org/multimedia/, dostęp: 14 sierpnia 

2020. 
1055 Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019 Additional Rules (Trial), Article 32 

Optional Taijiquan, Taijijian and Taijishan Routine Content Requirements, op.cit., s. 2; Cf., Rules for 

International Wushu Taolu Competition 2005, Section 2 Evaluation of Overall Performance, Codes of Major 

Movements in Optional Events, op.cit., s. 31. 
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funkcję co miecz w taijijian. Obowiązkowymi pozycjami są gongbu, pubu, xubu, 

zaś techniki, które powinny być zaprezentowane, to cishan (刺扇) – pchnięcie wachlarzem, 

guashan (挂扇), czyli parowanie w dół wachlarzem, liaoshan (撩扇) – ruch tniący 

w górę, dianshan (点扇) – uderzenie w punkt, pishan (劈扇) – cięcie w dół wachlarzem, 

kaishan ( 开扇) – otwarcie wachlarza i heshan (合扇), czyli zamknięcie wachlarza oraz 

podrzucenie paoshan (抛扇)1056 . Konkurencja ta pod wieloma względami jest podobna 

do taijijian. Różnicę stanowi stosowanie technik z wachlarzem, który zazwyczaj jest pięknie 

zdobiony. Stroje zawodników również w tym przypadku są niezwykle atrakcyjne pod 

względem wizualnym.  

 

Tabela 11. Konkurencje wushu sportowego 

 
Nazwa kategorii Źródło Charakterystyka układu Cechy 

charakterystyczne 

zawodnika 

Changquan ‘długa 

pięść’ 

• konkurencja 

obejmująca style 

wywodzące się 

z północnych 

obszarów 

geograficznych 

Chin, w tym 

Chaquan, 

Huaquan, 

Hongquan, 

Shaolinquan, 

Fanziquan i Pao 

Chui; 

• uderzenia z dystansu; 

• szeroka gama technik 

nożnych; 

• otwarte i szerokie 

postawy;  

• szybkie techniki ręczne                  

i nożne; 

• wiele elementów 

akrobatycznych; 

• szybki, dynamiczny                         

i pełny gracji styl; 

• obowiązkowe 3 techniki 

ręczne: quan, zhang, 

gou;  

• obowiązkowe 3 pozycje: 

gongbu, pubu, xubu; 

• obowiązkowe 3 techniki 

nożne: tantui, chuaitui, 

housaotui; 

• typowe nandu: 

cekongfan, xuanzi 

• barwne stroje                     

z  długimi lub 

krótkimi 

rękawami z 

szarfą okalającą 

pas; posiadający 

7 zapieć (strój 

męski), 3 lub 7 

zapieć (strój 

damski), 

kołnierzyk oraz 

lamówkę na całej 

długości; 

 

                                                 
1056 Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 2019 Additional Rules (Trial), Article 32 

Optional Taijiquan, Taijijian and Taijishan Routine Content Requirements, op.cit., s. 2.  
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zhunti, xuanzi; 

• dodatkowe 

obowiązkowe elementy: 

dingzhou,  koutui 

pingheng; 

Nanquan ‘południowa 

pięść’ 

• konkurencja 

obejmujaca style 

powstałe i są 

popularne 

w południowych 

obszarach 

geograficznych 

Chin, w tym m.in. 

Hong (Hung 

Gar), Li (Lei 

Gar), Liu (Lau 

Gar), Mo (Mok 

Gar), Cai (Choy 

Gar), Wu Zu 

Quan, Yong Chun 

Quan (Wing 

Chun); 

• niskie i mocno 

zakorzenione w podłożu 

pozycje z mniejszą 

liczbą technik kopanych; 

• skupienie się na krótkich, 

silnych uderzeniach 

ramionami; 

• okrzyki bojowe; 

• koncentracja na solidnej 

postawie i stabilności; 

• stosunkowo mniej 

technik akrobatycznych 

nandu, na rzecz 

liczniejszych, niezwykle 

potężnych technik 

ręcznych; 

• mocny i ostry styl, na 

pozór bardziej 

bezwzględny, którego 

adepci wyrażają silnego 

ducha; 

• obowiązkowe techniki 

ręczne: huzhao, 

guagaiquan, paoquan; 

• pozycje obowiązkowe: 

gongbu, pubu, xubu, 

diebu, qilongbu, qilinbu; 

• typowe nandu: tengkong 

zhengtitui oraz tengkong 

pantui 360° cepu, 

tengkong 

shuangcechuai; 

• dodatkowo techniki: 

hengdingtui, gunqiao; 

• stroje nie są tak 

barwne; 

• dominują 

stonowane 

kolory; 

• zazwyczaj 

krótkie rękawki 

bądź brak 

rękawów, dzięki 

czemu eksponuje 

się muskulaturę 

rąk;  

• brak kołnierzyka; 

• lamówka na całej 

długości stroju; 

 

Daoshu ‘szabla’ • Daoshu • zaciekłe i potężne ruchy • stroje podobne 
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klasyfikuje się do 

grupy Changquan 

(style północne); 

• jedna z 

najważniejszych 

broni krótkich                  

w historii Chin; 

• broń składająca 

się z 

jednosiecznego, 

zakrzywionego 

ostrza; 

wykorzystujące  nie 

tylko cięcia, ale również 

bazujące na technikach 

owijania i oplatania                          

z zahaczaniem, 

blokowania oraz 

pchnięć,  

• wykonanie wymagające 

dużej siły i koordynacji 

między ciałem 

ćwiczącego a bronią; 

•  ruchy szabli daoshu 

porównywane do 

ruchów zaciekle 

walczącego tygrysa; 

• brak okrzyków 

bojowych; 

• obowiązkowe pozycje: 

gongbu, pubu, xubu; 

•  bowiązkowe techniki 

szabli: chantou guonao, 

pidao, zhandao, guadao, 

yundao, zhadao, 

beihuadao;  

do stosowanych                   

w changquan; 

Jianshu  ‘miecz’ • Jianshu 

klasyfikowany w 

ramach grupy 

Changquan; 

• uważany za 

najszlachetniejszą 

broń chińską; 

• główna część tej 

broni to proste 

ostrze 

obusieczne; 

• techniki finezyjne, 

delikatne, wykonywane 

z dużą gracją; 

• techniki wymagające 

dużego doświadczenia 

praktycznego oraz 

świetnie wytrenowanego 

ciała; 

• posługiwanie się 

mieczem wymagające 

zbalansowanej siły                                       

i gibkości oraz 

koordynacji między 

ciałem ćwiczącego a 

bronią; 

• brak okrzyków 

• strój 

zawodników 

charakteryzujący 

się lekkością, 

zwiewnością                       

i barwnością; 
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bojowych; 

• obowiązkowe pozycje: 

gongbu, pubu, xubu, 

• obowiązkowe elementy: 

koutui pingheng; 

• obowiązkowe techniki 

miecza: cijian, guajian, 

liaojian, dianjian, pijian, 

jiejian, pengjian, jian 

wanhua; 

Gunshu ‘kij’ • Gunshu zaliczane 

do grupy 

Changquan; 

• uważany za 

podstawową broń 

kształtującą 

bazowe 

umiejętności 

władania bronią 

długą, 

• łączenie dynamicznych                    

i silnych zarazem 

technik ofensywnych 

i defensywnych; 

• techniki 

charakteryzujące się 

szybkimi i często 

zmieniającymi kierunki 

ruchami;  

• ruchy porównywane do 

ulewnej burzy, brak 

okrzyków bojowych; 

• obowiązkowe pozycje: 

gongbu, pubu,  xubu  

• obowiązkowe techniki 

kijem: pigun, benggun, 

jiaogun, pinglungun, 

yungun, chuogun, 

dianqun, ti liao hua gun; 

• strój 

zawodników 

charakteryzują-

cy się lekkością 

oraz 

barwnością; 

Qiangshu ‘włócznia’ • Qiangshu 

zaliczana do 

grupy 

Changquan; 

• uważana za 

królewską broń 

wśród wszystkich 

rodzajów broni 

używanych                       

w Chinach; 

• techniki 

charakteryzujące się 

zwinną pracą nóg, 

elastyczną pracą ciała, 

płynnymi przejściami 

oraz szybkimi i 

precyzyjnymi 

technikami krótkiego                       

i dalekiego zasięgu; 

• podstawowa technika to 

pchnięcia, inne techniki 

• strój podobny do 

strojów 

stosowanych               

do konkurencji               

z grupy 

changquan; 



240 

 

to również krążenia, 

młynki i okrężne bloki; 

• wymagany wysoki 

poziom koordynacji 

fizycznej polegającej na 

sile generowanej przez 

całe ciało; 

• kręgosłup gibki                          

i silny zarazem; 

• jej ruchy porównane do 

szybującego po niebie 

mitycznego smoka; 

• brak okrzyków 

bojowych; 

• obowiązkowe pozycje: 

gongbu, pubu, xubu; 

• obowiązkowe techniki                       

z włócznią: lanqiang, 

naqiang, zhaqiang, 

chuanqiang, bengqiang, 

dianqiang, wuhuaqiang, 

tiaoba; 

Nandao ‘szabla 

południowa’ 

• Nandao zaliczane 

do grupy 

Nanquan; 

• szerokie 

prostokątne 

ostrze oraz 

rękojeść 

o niecodziennym 

kształcie; 

• kształt szabli                

nieprzypominają-

cy daoshu; 

• rękojeść 

o niecodziennym 

kształcie  pomagająca                     

w wykonywaniu 

młynków szablą i 

zmienianiu chwytów;  

• dużo technik oburącz  

przekładających się na 

większą siłę; 

• formy z szablą 

południową 

wykonywane w niskich 

i mocno zakorzenionych 

pozycjach; 

• młynki, cięcia i bloki 

prowadzone są bliżej 

ciała; 

• charakterystyczne 

• stonowane 

kolory strojów, 

podkreślające 

muskulaturę 

ramion; 
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okrzyki bojowe; 

• obowiązkowe pozycje: 

gongbu,  xubu, qilongbu; 

• obowiązkowe techniki 

szablą: chantou, guonao, 

pidao, modao, gedao, 

jiedao, saodao, 

beihuadao; 

Nangun ‘kij 

południowy’ 

• Nangun zaliczany 

do grupy 

Nanquan 

• wykorzystywane 

techniki dwuręczne 

(gdzie oba końce kija są 

atakujące) lub 

jednoręczne (gdzie tylko 

jeden koniec kija 

atakuje);  

• techniki Nanguna proste, 

wykonywane z pełną siłą                    

i dynamiką;  

• często okrzyki bojowe 

towarzyszące 

technikom; 

• obowiązkowe pozycje: 

gongbu, xubu, qilongbu;  

• obowiązkowe techniki 

kijem: pigun, benggun, 

jiaogun, gunyagun, 

gegun, jigun, dinggun, 

paogun;  

• stosowane stroje 

o stonowanych 

kolorach, 

podkreślające 

muskulaturę 

ramion;  

 

Duilian ‘pojedynek 

układany’ 

 • układ choreograficzny - 

co najmniej dwóch 

uczestników 

inscenizujących sytuację 

bojową z walką gołymi 

rękami i / lub z bronią; 

• prezentowane zarówno 

ataki, jak i obrona, stąd                     

w Duilian wymagana 

niezwykła precyzja, 

wysoki poziom 

mistrzostwa oraz 

• stroje również 

przyciągające 

uwagę swoją 

barwnością                       

i ornamentami; 
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doskonałe warunki 

fizyczne adeptów; 

• zastosowanie technik 

walki w praktyce;  

• liczne skoki, przewroty,                     

a także elementy 

akrobatyczne jak salta                        

i śruby;  

Taijiquan  • formy 

skonstruowane na 

bazie ruchów ze 

znanych stylów, 

w tym Chen, 

Yang, Wu, Sun i 

Wu (Hao); 

• powolne i pełne wdzięku 

ruchy; 

• połączenie z technikami 

twardymi i miękkimi, 

czasami łączone z 

elementami 

dynamicznymi, 

wymagającymi pełnej 

harmonii ruchu i 

oddechu; koncentracji i 

koordynacji całego ciała 

i umysłu; 

• zawodnicy wykonujący 

także liczne skoki 

akrobatyczne nandu; 

• obowiązkowe 2 techniki 

nożne wybierane 

spośród: shangbu, tuibu, 

jinbu, genbu, cexingbu; 

• obowiązkowe 3 pozycje: 

gongbu, pubu, xubu; 

• 8 głównych technik: 

lanquewei, 

yemafenzong, louxiaobu, 

yunshou, zuo you 

chuansuo, 

yanshougongchui, dao 

juan hong, ban lan chui; 

• stroje niezwykle 

atrakcyjne 

wizualne, 

kolorowe, 

misternie 

zdobione; 

• często motywy 

typu smok, 

żuraw, feniks; 

• występy przy 

podkładzie 

muzycznym; 

Taijijian  • formy 

skonstruowane na 

bazie ruchów ze 

znanych stylów, 

• powolne ruchy, łączone z 

elementami 

dynamicznymi, 

podobnie jak taijiquan 

• stroje niezwykle 

atrakcyjne 

wizualne, 

kolorowe, 
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w tym Chen, 

Yang, Wu, Sun                 

i Wu (Hao); 

wymagające całkowitej 

harmonii ruchu 

i oddechu, koncentracji 

i koordynacji całego 

ciała i umysłu;  

• miecz jako przedłużenie 

ręki adepta;  

• zawodnicy wykonujący 

także liczne skoki 

akrobatyczne nandu; 

• obowiązkowe pozycje: 

gongbu, pubu, xubu; 

• obowiązkowe 8 technik 

mieczem: cijian, 

guajian, liaojian, 

dianjian, pijian, jiajian, 

mojian, jiaojian. 

misternie 

zdobione; 

• często motywy 

typu smok, 

żuraw, feniks; 

• występy przy 

podkładzie 

muzycznym; 

Taijishan  • formy 

skonstruowane na 

bazie ruchów ze 

znanych stylów, 

w tym Chen, 

Yang, Wu, Sun                 

i Wu (Hao). 

• powolne ruchy, łączone z 

elementami 

dynamicznymi, 

podobnie jak taijiquan 

wymagające całkowitej 

harmonii ruchu 

i oddechu, koncentracji 

i koordynacji;  

• wachlarz stanowi 

przedłużenie ręki adepta;  

• zawodnicy wykonujący 

liczne skoki 

akrobatyczne nandu; 

• obowiązkowe pozycje: 

gongbu, pubu, xubu; 

• obowiązkowe 8 technik 

wachalrzem: cishan, 

guashan, liaoshan, 

dianshan, pishan, 

kaishan, heshan, 

paoshan. 

• stroje niezwykle 

atrakcyjne 

wizualne, 

kolorowe, 

misternie 

zdobione; 

• często motywy 

typu smok, 

żuraw, feniks; 

• występy przy 

podkładzie 

muzycznym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wushu Taolu Competition Rules Judging Methods Excerpt.pdf, 

http://www.iwuf.org/multimedia/, dostęp: 2 lutego 2022; Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods 
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(Excerpt) 2019, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/03/Wushu-Taolu-Competition-Rules-Judging-

Methods-Excerpt.pdf, dostęp: 6 marca 2022; Wushu Taolu Competition Rules & Judging Methods (Excerpt) 

2019 Additional Rules (Trial), http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2020/07/IWUF-Wushu-Taolu-

Competition-Rules-and-Judging-Methods-Excerpt-Additional-Rules-Trial-1.pdf, dostęp: 7 marca 2022. 

 

 

 

Sanda jest nowoczesnym sportem walki bez wykorzystania broni; rozwinął 

się z tradycyjnych technik wushu i przede wszystkim wykorzystuje techniki ciosów, kopania, 

przechwytów, podcięć czy rzutów. Wcześniej były określane terminem sanshou. Jest to część 

kontaktowa w wushu sportowym. Zawodnicy walczą, używając rękawic bokserskich 

i ochraniaczy na korpus i głowę, na specjalnej platformie o nazwie leitai (擂台) o wymiarach 

8x8 m i wysokości 80 cm. Dookoła platformy rozłożone są materace ochronne o szerokości 

2 m i wysokości 30 cm1057. Pojedynek toczy się do dwóch wygranych rund (2x po 2 minuty), 

gdzie pojedyncza walka trwa maksymalnie 3 rundy. Przerwy między walkami trwają 

po jednej minucie, podczas której zawodnik może odpocząć oraz uzyskać wskazówki 

od trenera. W kategoriach juniorskich rozgrywane są 1,5 minutowe rundy. Stosuje się dwie 

metody rozgrywania zawodów: metoda Round Robin pozwala na konfrontacje każdego 

zawodnika z każdym, zaś metoda pucharowa (Knock-Out Method), zgodnie z regułą 

„do jednej przegranej”, wyłania zwycięzców poszczególnych walk, którzy przechodzą 

do kolejnych etapów. Pojedynki rozgrywa się w osobnych kategoriach wiekowych 

oraz wagowych 1058 . Podział wiekowy uwzględnia konkurencje dla dzieci, juniorów 

i seniorów, osobno kobiety i mężczyźni w każdej oraz 26 kategorii wagowych, co łącznie 

daje 52 konkurencje 1059 . Stroje są zunifikowane, tylko w dwóch kolorach (czerwony 

i niebieski) i składają się z koszulek bez rękawków oraz krótkich spodenek. Niemożliwe 

jest wystąpienie w barwach narodowych. Zabronione są także jakiekolwiek napisy 

na strojach. W przypadku muzułmanek ciało jest całkowicie zasłonięte (głowa, 

                                                 
1057 Wushu Sanda Competition Rules & Judging Method, International Wushu Federation 2017, Article 30 – 

Competition Area, s. 31, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2018/12/IWUF-Wushu-Sanda-Competition-

Rules-Judging-Method-2017.pdf, dostęp: 18 stycznia 2022. 
1058 IWUF, Sport Wushu Taolu, http://www.iwuf.org/sport-wushu/taolu/, dostęp: 28 października 2019; IWUF, 

Sport Wushu Sanda, http://www.iwuf.org/sport-wushu/sanda/, dostęp: 28 października 2019; Wushu Sanda 

Competition Rules & Judging Method, International Wushu Federation 2017, Article 4 – Weight Categories, s. 

4-5, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2018/12/IWUF-Wushu-Sanda-Competition-Rules-Judging-

Method-2017.pdf, dostęp: 18 stycznia 2022. 
1059 Wushu Sanda Competition Rules & Judging Method, International Wushu Federation 2017, Article 4 – 

Weight Categories, s. 4-5, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2018/12/IWUF-Wushu-Sanda-

Competition-Rules-Judging-Method-2017.pdf, dostęp: 18 stycznia 2022; Cf., European Wushu Federation, The 

Official European Continental Body For The Chinese Martial Arts Recognised By The Iwuf, Rule 5 - Weight 

Categories, s. 4, https://ewuf.org/wp-content/uploads/2018/09/ewuf_rules_qingda_2012.pdf, dostęp: 6 marca 

2022; Rules for International Wushu Sanda Competition 2005, 

http://www.wushu.org.nz/uploads/6/3/9/3/6393086/rules_of_sanda_2005_english.pdf, dostęp: 7 marca 2022. 
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przedramiona, nogi)1060 . Zawodnicy zobowiązani są do posiadania własnego ochraniacza 

na zęby, ochraniacza na krocze i taśm na ręce. W zależności od losowania startów zakłada 

się strój w kolorze czerwonym lub niebieskim, sprzęt ochronny także dopasowany 

jest kolorystycznie do stroju. Zawodnik musi przestrzegać regulaminu zawodów, a także 

odnosić się z szacunkiem do sędziów i innych zawodników. Nie powinien podważać decyzji 

sędziów. Niedopuszczalne jest przeklinanie, okazywanie lekceważenia, rzucanie sprzętem 

itp.. Podczas trwania walki zawodnik nie ma prawa opuścić miejsca zawodów przed 

ogłoszeniem werdyktu. Wyjątek stanowi kontuzja. Podczas walki w narożniku zawodnikowi 

mogą asystować 2 osoby, trener, asystent lub lekarz drużyny. W skład sędziowski wchodzi 

sędzia główny konkurencji, asystent sędziego głównego konkurencji, sędziowie platformy 

(2-4), sędzia zapisu danych, sędzia czasowy-timekeeper oraz 3 lub 5 sędziów punktowych 

(2-3 grup) 1061 . Dozwolone są wszelkie metody ataku występujące w wushu / gongfu: 

uderzania, kopnięcia, rzuty, podcięcia, obalenia. Punktowane strefy ataku to głowa, korpus, 

uda. Regulamin określa także techniki zabronione i strefy ataku (tył głowy, kark, krocze). 

Karane są takie techniki jak atak głową, łokciem, kolanem, atak na stawy, dźwignie. 

Nie wolno wykonywać  rzutów powodujących upadek przeciwnika na głowę lub które 

celowo mają uszkodzić przeciwnika. Zabronione jest także atakowanie głowy przeciwnika 

w jakikolwiek sposób, w momencie kiedy się przewraca. W konkurencji dzieci i juniorów 

zabroniony jest ciągły atak na głowę oraz kopnięcia w głowę, chyba że przepisy danych 

zawodów stanowią inaczej 1062 . Różnorodność technik stosowanych przez zawodników 

pochodzą z tradycyjnych stylów gongfu dostosowanych do walki sportowej w formule 

sanda. Do punktowanych zalicza się m.in. wypchnięcie przeciwnika z platformy, 

rzut z ustaniem pozycji, dozwolone kopnięcie w korpus lub głowę lub udo, trafienie 

przeciwnika techniką ręczną w korpus lub głowę, obalenie przeciwnika przez 

rzut poświęcenia, z własnym upadkiem i natychmiastowym wstaniem, liczenie przeciwnika 

                                                 
1060  Wushu Sanda Competition Rules & Judging Method, International Wushu Federation 2017, Article 7 

Competition Attire & Protective Gear, s. 7, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2018/12/IWUF-Wushu-

Sanda-Competition-Rules-Judging-Method-2017.pdf, dostęp: 18 stycznia 2022; Cf., European Wushu 

Federation, The Official European Continental Body For The Chinese Martial Arts Recognised By The Iwuf, 

Rule 11 - Equipment, s. 5, https://ewuf.org/wp-content/uploads/2018/09/ewuf_rules_qingda_2012.pdf, dostęp: 

6 marca 2022.  
1061 Wushu Sanda Competition Rules & Judging Method, International Wushu Federation 2017, Article 16 – 

Duties of Competition Officials, s. 10-13, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2018/12/IWUF-Wushu-

Sanda-Competition-Rules-Judging-Method-2017.pdf, dostęp: 18 stycznia 2022. 
1062  Wushu Sanda Competition Rules & Judging Method, International Wushu Federation 2017, Chapter 4 

Permitted & Prohibited Methods, Scoring Standards & Penalties, s. 13, http://www.iwuf.org/wp-

content/uploads/2018/12/IWUF-Wushu-Sanda-Competition-Rules-Judging-Method-2017.pdf, dostęp: 18 

stycznia 2022. 
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po dozwolonej punktowanej technice 1063 . Regulamin określa także faule oraz kary 

za niezgodne z przepisami przewinienia. Zalicza się do nich pasywny clinch, unikanie walki, 

wstrzymanie walki przez uniesienie ręki w niekorzystnej dla zawodnika sytuacji, opóźnianie 

celowe rozpoczęcia walki oraz wszystkie sposoby okazywania niezadowolenia, braku 

respektu w czasie walki w stosunku do sędziów i przeciwnika1064. Postępowanie niezgodne 

z etykietą jest źle widziane. Komendy jasno określają postępowanie. Atak może nastąpić 

dopiero po komendzie kaishi oznaczającej ‘start’, a przed ting – ‘stop’. Zabronione są ataki 

w niedozwolone strefy, a także celowe ataki prowadzące do kontuzji przeciwnika. Etykieta 

tradycyjnych sztuk walki jest nadal stosowana. Przykładem są ukłony w następujących 

sytuacjach: zawodnicy robią ukłon z pomocą gestu ‘pięść – dłoń’, kiedy są przedstawieni 

przez spikera, po wejściu na platformę zawodnik robi ukłon do trenera, a trener robi ukłon 

do zawodnika. Następnie wykonuje się ukłon do sędziego głównego i publiczności, a także 

do przeciwnika. Po ogłoszeniu wyniku walki zawodnicy robią ukłon okazując sobie 

nawzajem szacunek i podziękowanie za stoczony pojedynek, następnie kierują ukłon 

w stronę sędziego platformy, a na końcu trenerów przeciwnika1065.  

Regulaminy w zakresie sandy również uległy modyfikacjom. Podczas 1st World 

Wushu Championships w 1991 roku mogli rywalizować tylko mężczyźni 1066 . Dopiero 

po dwunastu latach, od 2003 roku, umożliwiono kobietom starty w sandzie1067. 

 

  

                                                 
1063 Wushu Sanda Competition Rules & Judging Method, International Wushu Federation 2017, Article 21 – 

Scoring Criteria, s. 14, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2018/12/IWUF-Wushu-Sanda-Competition-

Rules-Judging-Method-2017.pdf, dostęp: 18 stycznia 2022. 
1064 Wushu Sanda Competition Rules & Judging Method, International Wushu Federation 2017, Article 22 – 

Fouls & Penalties, s. 15, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2018/12/IWUF-Wushu-Sanda-Competition-

Rules-Judging-Method-2017.pdf, dostęp: 18 stycznia 2022; Cf., European Wushu Federation, The Official 

European Continental Body For The Chinese Martial Arts Recognised By The Iwuf, Rule 20 - Fouls, Warnings 

and Penalties, s. 9, https://ewuf.org/wp-content/uploads/2018/09/ewuf_rules_qingda_2012.pdf, dostęp: 6 

marca 2022.  
1065  Wushu Sanda Competition Rules & Judging Method, International Wushu Federation 2017, Article 8 

Competition Etiquette, s. 7, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2018/12/IWUF-Wushu-Sanda-

Competition-Rules-Judging-Method-2017.pdf, dostęp: 25 stycznia 2022; Cf., European Wushu Federation, The 

Official European Continental Body For The Chinese Martial Arts Recognised By The Iwuf, Rule 10 - Salute, 

s. 5, https://ewuf.org/wp-content/uploads/2018/09/ewuf_rules_qingda_2012.pdf, dostęp: 6 marca 2022. 
1066  The Result of 1st World Wushu Championships, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/07/1st-

World-Wushu-Championships-1991-Beijing-China-Results.pdf, dotęp: 3 marca 2022.  
1067  The Result of 7th World Wushu Championships, http://www.iwuf.org/wp-content/uploads/2019/07/7th-

World-Wushu-Championships-2003-Macau-China-Results.pdf , dostęp: 3 marca 2022;  

Rules for International Wushu Sanda Competition 2005, 

http://www.wushu.org.nz/uploads/6/3/9/3/6393086/rules_of_sanda_2005_english.pdf, dostęp: 7 marca 2022.  
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5.3. Sportowy wymiar chińskich sztuk walki na przykładzie zawodów w wushu 

tradycyjnym 

 

Chuantong wushu (传统武术, ‘tradycyjne wushu’) lub minjian wushu (民间武术, 

‘ludowe wushu’) odnalazły swe odzwierciedlenie w konkurencjach sportowych, czego 

wyrazem są regulaminy różnych organizacji promujących aspekt rywalizacji w sztukach 

walki. Starają się jednak podtrzymywać duch tradycji niesiony przez wushu tradycyjne. 

Zawody te promują tradycyjne style sztuk walki, starając się zachować ich unikalne cechy 

wynikające z rodowodu, łącząc z aspektem rywalizacji sportowej. Regulaminy obejmują 

wytyczne dla uczestników zawodów, zarówno dla sędziów, trenerów, jak i samych 

zawodników. Sposób oceniania nie różni się od wcześniej opisanego, jednakże aspekt 

odzwierciedlenia dawnych, tradycyjnych odmian stylowych, w formach taolu jest jeszcze 

bardziej wyeksponowany. Każdy styl ma swoją charakterystykę, uwidaczniającą 

się nie tylko w ruchach, specyficznych technikach, lecz również w stroju czy używanych 

typach broni. Występ zawodnika jest oceniany pod względem technicznym i wizualnym. 

Ocenie podlegają pozycje buxing (步形), siła fali (发力) / fajin (发劲), koordynacja ruchowa, 

odpowiednia praca ciała shenfa (身法) oraz specyficzny sposób poruszania dla danego stylu 

bufa (步法), posługiwanie się bronią, wizerunek, rytm wykonywanego układu, zachowanie 

cech stylowych. Kryteria oceny stylowych wyznaczników są zgodne z wytycznymi 

zawartymi w Encyclopedia of Chinese Wushu (中国武术百科全书出版社) wydanej w 1998 

roku przez Chinese Wushu Association i Wushu Research Institute. Ze względu na ogromną 

różnorodność stylów gongfu poszczególne konkurencje zostały posegregowane w grupy 

stylowe. Wśród konkurencji taolu rozgrywanych na tego typu zawodach regulamin wyróżnia 

następujące grupy stylowe: tradycyjne Taijiquan; tradycyjne style Bagua, Xingyi, Bajiquan; 

tradycyjne style Nanquan; tradycyjne style Yongchunquan (Wingchun) i Hequan, style 

imitacyjne, tradycyjne style Tongbei, Fanzi, Chuojiao, Piguaquan; tradycyjne style 

Shaolinquan, tradycyjne style Wudang, inne tradycyjne style1068. 

Grupa stylów tradycyjnego taijiquan (太极拳) obejmuje szkoły Chen (陳), Yang 

(  楊), Sun (孫), Wu (吳), Wu (Hao) (武), Zhaobao (趙堡) oraz inne. Wśród wymienionych 

największą popularnością na świecie cieszą się style Yang i Chen1069. W Taijiquan (太极拳) 

                                                 
1068  Rules for Traditional Wushu Championships (Adults & Juniors), European Wushu Federation, Ewuf 

Technical Committee, Edition 2013-2015; Article 4 – Competition Events https://ewuf.org/wp-

content/uploads/2018/09/ewuf-rules-traditional-2013.pdf, dostęp: 10 marca 2022.  
1069 Ibidem. 
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niezależnie od odmiany dominują techniki służące zbieraniu, prowadzeniu i wyzwalaniu 

kultywowanej w taoizmie energii qi, zwanej „energią jedwabnego kokona”. Praktykowane 

ćwiczenia pomagają rozwijać harmonię między tym, co miękkie a twarde, odzwierciedlając 

mistyczny związek yin/yang1070. Stosuje się przede wszystkim techniki w krótkim i średnim 

dystansie, kopnięcia jeśli się zdarzają, to nie wyżej niż na wysokość pasa. Odmiany Yang 

oraz Chen są rozgrywane osobno ze względu na charakterystyczne ruchy. Zawodnicy 

startujący w tych konkurencjach występują w luźnych strojach potocznie zwanych kimonem, 

składających się ze spodni oraz góry z długimi rękawami, zazwyczaj są gładkie, choć 

zdarzają się niezwykle ozdobne.  

Do kolejnej grupy stylowej należą style Baguazhang (八卦掌), Xingyiquan  (形意

拳), Bajiquan (八極拳)1071 . Baguazhang jest to styl o rodowodzie taoistycznym, jednak 

z silnymi wpływami shaolińskimi za sprawą Donga Haichuana (董海川; 1813-1882)1072 . 

Jego podstawa konstrukcyjna i filozoficzna opiera się o Księgę Przemian Yijing. Cechuje się 

bardzo charakterystycznym sposobem poruszania się po kole. Techniki ręczne właściwe dla 

tego stylu określane są mianem „pojedynczej i podwójnej zmiany rąk”1073. Techniki walki 

dostosowane są do wszystkich dystansów, a różnorodność kopnięć i specyficzne poruszanie 

umożliwia zaskakujące szybkie zmiany kierunków i zachodzenie przeciwnika 1074 . 

W poruszaniu się widoczna jest specyficzna technika, w której praca nóg jest ciągła i płynna, 

zaś postawa ciała wydaje się być statyczna (zhan zhuang). Zawodnicy występujący 

w tej konkurencji poruszają się w elegancki, miękki i zwinny sposób, stosują liczne zmiany 

kierunków. Techniki wyprowadzane otwartą dłonią pilnującą linii centralnej ciała również 

wyróżniają ten styl. Stroje zawodników są eleganckie, zwiewne, kobiece kreacje bardziej 

dopasowane do ciała, lekkie, o długich charakterystycznych rękawach, bez szarfy wokół 

pasa.  

Xingyiquan uważa się za jeden z najstarszych stylów, starszy nawet od Taijiquan 

i Baguazhang. Powstał na granicy prowincji Shanxi, Henan i Hebei1075, z przeznaczeniem 

                                                 
1070 Vide, J. Szymankiewicz, Kung Fu, Wydawnictwo Wiatr, Warszawa 2006, s. 63-65; E. Baka, Dao bohatera. 

Idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2008, 

s. 87. 
1071  Rules for Traditional Wushu Championships (Adults & Juniors), European Wushu Federation, Ewuf 

Technical Committee, Edition 2013-2015; Article 4 – Competition Events, https://ewuf.org/wp-

content/uploads/2018/09/ewuf-rules-traditional-2013.pdf, dostęp: 10 marca 2022. 
1072 Lu Zhouxiang, Politics and Identity op.cit., s. 67. 
1073 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 72.  
1074 E. Baka, op.cit., s. 87. 
1075  S. Canzonieri, The Hidden History of the Chinese Internal Martial Arts. Exploring the Mysterious 

Connections Between Long Fist Boxing and the Origins and Roots of Bagua Zhang, Taiji Quan, Xingyi Quan 

and more, BGT ENT, New York, 2013, s. 104.  
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bojowym. Techniki są dynamiczne, agresywne i wykonywane w prostej linii. Siła technik 

ręcznych jest generowana z pracy skrętnych ruchów pleców, a ruchy rąk, stóp i torsu 

są wykonywane w jednym momencie w niskich pozycjach mocno zakorzenionych 

w podłożu1076. Garda trzymana jest z przodu, co jest typowe dla pozycji bojowej frontalnej. 

Styl zawiera techniki imitujące ruchy zwierząt, takich jak koń, małpa, tygrys, niedźwiedź, 

lampart, orzeł, jaskółka, smok, wąż i inne1077. Odwołuje się także do taoistycznej zasady 

pięciu elementów, do których przypisane są odpowiednie postawy ciała 1078 . Właściwie 

twardość technik i ich bojowy charakter sprawiają mylne wrażenie, że styl Xingyiquan 

powinien być klasyfikowany w grupie waijiaquan. Podczas wykonywania formy adept 

porusza się po linii prostej, może też zawracać. Nie stosuje się zmian kierunków w ścieżkach 

innych niż o 180 stopni. Zawodnicy oprócz form ręcznych mogą prezentować się w formach 

z bronią: szablą, duża szablą, mieczem, różnymi typami halabard, długimi i krótkimi kijami, 

oraz włócznią. Zazwyczaj ich stroje są stonowane, nie posiadają ozdób i pasa. Wspólna 

cecha, jaką można wskazać, dzieloną przez Xingyiquan i Bajiquan, to eksplozywny sposób 

poruszania się, oddający charakter bojowy. Być może dlatego zostały one umieszone 

w jednej grupie stylowej. Bajiquan pochodzi z klasztoru Emei, co wskazuje na wpływy 

zarówno taoistyczne, jak i buddyjskie. Formy są krótkie, energiczne oraz rytmiczne. 

Siła do ataku pochodzi z pracy nóg, zaś techniki ręczne akcentowane są przez skręty tułowia. 

Każda technika oparta jest o odpowiedni rodzaj oddechu, dzięki czemu wydają 

się eksplozywne1079.  

W grupie tradycyjnych stylów nanquan znajduja się: Baimeiquan, Wuzuquan, 

Hongjiaquan, Huangjiaquan, Mojiaquan, Lijiaquan, Cailifoquan, Huheshuangxingquan, 

Liujiaquan，Heihuquan, Yumenquan 1080 . Do najpopularniejszych z nich 

i praktykowanych przez największą liczbę adeptów w świecie należą: Hongjiaquan (洪家拳) 

i Cailifoquan ( 蔡李佛拳)1081.  

Pierwszy z nich, Hongjiaquan jest stylem południowym, hybrydowym, 

                                                 
1076 Ibid., s.106-107. 
1077 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, Wydawnictwo Glob, Szczecin 1989, 

s. 168.  
1078 Ibidem.  
1079 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu: chińska sztuka walki, Wydawnictwo Glob, Szczecin 

1987, s. 53; Cf., S. Canzonieri, op.cit., s.107.  
1080  Rules for Traditional Wushu Championships (Adults & Juniors), European Wushu Federation, Ewuf 

Technical Committee, Edition 2013-2015; Article 4 – Competition Events, https://ewuf.org/wp-

content/uploads/2018/09/ewuf-rules-traditional-2013.pdf, dostęp: 10 marca 2022. 
1081  Rules for Traditional Wushu Championships (Adults & Juniors), European Wushu Federation, Ewuf 

Technical Committee, Edition 2013-2015; Article 4 – Competition Events, https://ewuf.org/wp-

content/uploads/2018/09/ewuf-rules-traditional-2013.pdf, dostęp: 10 marca 2022. 
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imitacyjnym, naśladującym ruchy zwierząt m.in. smoka, węża, tygrysa, lamparta, 

żurawia1082. Podstawowymi broniami charakterystycznymi są noże motylkowe oraz kij1083. 

Styl, uważany za najtwardszy, rozwijał się na w prowincji Guandong na południu Chin. 

Początkowo charakteryzował się wysokimi postawami. Stopniowo uległ modyfikacjom 

m.in. obniżeniu pozycji i silnemu zakorzenieniu w podłożu1084 . Na kształt technik miały 

wpływ style Białego Żurawia, Smoka i Węża, z których zaczerpnięto techniki zwierzęce. 

Podstawowymi broniami tego stylu są noże motylkowe oraz długi kij (tyczka). Na początku, 

styl zawierał tylko 3 formy ręczne i 2 z bronią, a także formy na manekinie1085. Współcześnie 

w treningu stosuje się 10 form ręcznych i 12 z bronią1086. Podczas występów zawodników 

można zauważyć charakterystyczny strój. Zazwyczaj górna część stroju nie posiada 

rękawów, odkrywając ramiona i przedramiona. Mężczyźni często występują bez koszulki, 

eksponując umięśnioną klatkę piersiową oraz mięśnie brzucha, zaś w pasie 

oraz na przedramionach zakładane są skórzane opaski z ćwiekami. 

Podobnie jak Hongjiaquan, Cailifoquan jest stylem hybrydowym. Liczy sobie 

dopiero dwieście lat, jednak w wyniku modyfikacji wprowadzonych przez poszczególnych 

spadkobierców systemu, styl ten zyskał określenie “północne nogi, południowe ręce”1087. 

Kopnięcia wyprowadzane są na wszystkie wysokości, zaś techniki ręczne charakteryzują 

się obszernymi ruchami zamachowymi, o ogromnej sile i szybkości. Stroje zawodników 

zazwyczaj są czarne, uwzględniając czasem czerwone zapięcia. Występom towarzyszą 

okrzyki, co jest charakterystyczne dla tego stylu. Styl ten zawiera techniki walki z bronią, 

zaś wachlarz różnorodnych broni jest imponujący: różne rodzaje szabli i mieczy, kije 

(zarówno drewniane, jak i metalowe), włócznia, halabarda, flaga, noże motylkowe, haki 

tygrysie, podwójne szable, wachlarz, ławeczka i wiele innych. Styl posiada także formy 

z jednym bądź wieloma partnerami, w tym układy ręczne, z bronią, a także 

na manekinach 1088 . Manekiny murenzhuang ( 木人樁) to szczególny rodzaj przyrządu 

treningowego zazwyczaj wykonywany z drewna i worków wypełnionych piaskiem, 

imitował przeciwnika. Często posiadał odpowiedni mechanizm uruchamiający 

                                                 
1082 K. Łoziński, J. Świątkowski, P. Osuch, Hung Gar Kung Fu. Potęga Południowej Pięści. Wiecznie żywa 

legenda, Warszawa, TMW Piatikow, 1995, s. 63. 
1083 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 63-64. 
1084 K. Łoziński, J. Świątkowski, P. Osuch, op.cit. s. 62.  
1085 Ibid., s. 70.  
1086 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 134. 
1087 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 64; Vide, Yong Fa Chen, Wing Sing Tong 

Special Edition, To commemorate the 200th anniversary of the founder of Choy Lee Fut, Chan Heung, 1806-

2006, Sydney, 2000, s.22. 
1088 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 125. 
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się w odpowiedzi na wykonany atak z kontratakiem 1089 . Trening na anekinach miały 

na celu opanowanie nawet najbardziej niebezpiecznych technik, dzięki możliwości 

wielokrotnego powtarzania, bez obawy, że „partnerowi treningowemu” stanie się krzywda. 

Styl Cailifoquan słynie z licznych manekinów służących do opanowania technik nie tylko 

ręcznych, ale również z użyciem różnego rodzaju broni1090.  

Choć Yongchunquan (咏春拳) także należy do grupy stylów południowych, 

techniki walki, pozycje, sposób poruszania się są odmienne od Hongjiaquan i Cailifoquan. 

Charakterystyczne techniki noszą nazwę qisao oznaczające „lepkie ręce”. Techniki 

te polegają na wczuwaniu się w intencje przeciwnika. Ważną rolę odgrywa umiejętności 

wyczuwania kierunku działania energii przeciwnika i reagowania na nią. Rozwija 

to szybkość reakcji i walki w bliskim dystansie. Bardzo charakterystyczna wąska postawa, 

brak wysokich kopnięć, techniki ręczne i nożne pilnują linii środkowej ciała. Styl 

ten, o dużych walorach bojowych, jest obecnie jednym z popularniejszych stylów kung fu 

na świecie. W XX wieku styl ten podzielił się na wiele szkół, często odległych od swego 

pierwowzoru. W pierwotnej wersji stylowej opierał się na formach bez broni, z kijem długim 

i nożami motyla, a także na  manekinie1091. Obecność manekinów murenzhuang (木人樁) 

w systemie wyróżnia ten styl podobnie jak Cailifoquan. Obecnie podstawę programu 

nauczania bez względu na odłam stanowią trzy formy ręczne i dwie formy z użyciem 

broni 1092 . Dlatego też zawodnicy mogą startować w konkurencjach form ręcznych 

o nazwach Xiaolianquan (小练拳), Xunqiao (尋橋), Biaozhi ( 標指) oraz form z bronią: noże 

motylkowe hudie shuangdao (蝴蝶雙刀) oraz długi kij liudianban gun (六點半棍). Osobną 

konkurencję stanowi Yongchunquan murenzhuang (詠春拳木人樁传统), czyli formy 

wykonywane na manekinie1093. Dodatkowymi konkurencjami są duilian z bronią i bez broni 

qixie duilian (器械对练)/ quanshu duilian (拳术对练) 1094 . Podczas startów na zawodach 

sportowych ich strój jest skromny, składa się ze spodni oraz koszulek oraz szarfy 

przewiązanej w pasie. Formy wykonywane są na małej powierzchni, co wynika ze specyfiki 

stylu. Wyjątek stanowią występy z długim kijem. Zazwyczaj na zawodach sportowych 

                                                 
1089 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji…, op.cit., s. 159.  
1090 G. Ciembroniewicz, Dynamiczna pięść. Choy Lee Fut Kung Fu, Kraków, 1996, s. 104. 
1091 Vide, S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …, op.cit., s. 163; J. Szymankiewicz, Kung Fu, 

op.cit., s. 111-124. 
1092 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit, s. 50-51. 
1093 Yongchunquan Copetition Rules Based on Chinese Wushu Duanwei System, European Wushu Federation 

Technical Committee, 2014, http://www.wushu-olympics.com/assets/wingchun_rules_2014.pdf , dostęp: 2 

marca 2022. 
1094 Ibidem.  
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Yongchunquan stanowi odrębną konkurencję, mimo iż klasyfikuje się go do stylów nanquan. 

Odmienna charakterystyka technik, głównie pozycje, które są wyższe niż w stylach 

klasyfikowanych jako changquan i nanquan, powoduje, że nie podlega możliwości 

porównania z innymi stylami południowymi.  

Do grupy stylowej Yongchunquan (Wingchun) i Hequan (鹤拳) zakwalifikowano 

także style Suhequan, Minghequan (鸣鹤拳), Feihequan (飞鹤拳), Zhonghequan (宗鹤拳), 

Shihequan (食鹤拳)1095 , a więc różne odmiany stylu żurawia. Style te powstały na bazie 

koncepcji Fang Qiniang (方七娘), która powstała w połowie XVII wieku w prowincji Fujian 

z myślą o trenowaniu mniszek1096. To jedna z nielicznych kobiet – adeptek sztuk walki, która 

wykorzystując wiedzę i umiejętności przekazane przez swojego ojca Fang Zhonga (方種) 

oraz czerpiąc inspirację z obserwacji żurawi, stworzyła styl1097. Współcześnie najbardziej 

znaną odmianą jest Shihequan, czyli styl ‘białego żurawia’ (często stosuje się skróconą 

nazwę Hequan)1098 . Styl ten składa się z 21 form ręcznych i 2 form z użyciem broni. 

Jego charakterystyczną cechą są wysokie pozycje, często na jednej nodze, wymagającej 

umiejętności utrzymywania równowagi. Techniki ręczne są uproszczone i odpowiadają 

pięciu elementom 1099 , zatem ten styl buddyjski wskazuje także na źródła taoistyczne. 

Niekiedy wydzielenie całej grupy stylów Hequan ze stylów imitacyjnych jest zabiegiem 

celowym. Grupa imitacyjnych stylów wprawdzie wskazuje, że kryterium przynależności 

jest motyw imitacji, to jednak style żurawia odróżnia się od pozostałych brakiem elementów 

akrobatycznych. 

Szeroką grupę stylów imitacyjną reprezentują style Houquan (猴拳), Yinzhuaquan, 

Zuiquan (醉酒拳), Tanglangquan (螳螂拳), Ditangquan (地躺拳), Zonghequan, Minghequan, 

Heihuquan oraz inne1100. Jak widać, Zonghequan, Minghequan bywają klasyfikowane także 

w tej grupie ze względu na ich szeroki zakres imitacji ruchów.  

Jednym z najbardziej popularnych stylów imitacyjnych jest Tanglangquan (螳螂拳

), znany jako ‘styl modliszki’. Narodził się w prowincji Shandong na przełomie XVII i XVIII 

                                                 
1095  Rules for Traditional Wushu Championships (Adults & Juniors), European Wushu Federation, Ewuf 

Technical Committee, Edition 2013-2015; Article 4 – Competition Events, https://ewuf.org/wp-

content/uploads/2018/09/ewuf-rules-traditional-2013.pdf, dostęp: 10 marca 2022. 
1096 Vide, J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 97-98. 
1097 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 57-58. 
1098 Vide, S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji…, op.cit., s. 162. 
1099 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 57-58. 
1100  Rules for Traditional Wushu Championships (Adults & Juniors), European Wushu Federation, Ewuf 

Technical Committee, Edition 2013-2015; Article 4 – Competition Events, https://ewuf.org/wp-

content/uploads/2018/09/ewuf-rules-traditional-2013.pdf, dostęp: 10 marca 2022. 
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wieku 1101 . Pierwotna wersja systemu nazywa się Qixing Tanglangquan (七星螳螂拳) 

(‘Modliszka siedmiu gwiazd’) i posiada kilkanaście form bez broni oraz kilka z bronią. 

Rozwinęły się różne odmiany, w tym Meihua Tanglangquan (梅花螳螂拳) czy Liuhe 

Tanglangquan (六合螳螂拳) 1102 . Charakteryzuje się szybkością i brutalnością, a także 

bogactwem technik nieprzerwanie następujących po sobie, uderzeń, przechwytów, dźwigni, 

podcięć i rzutów oraz ataków na punkty witalne. Praca nóg to szybkie i ciągle zmieniające 

się kroki umożliwiające druzgoczący atak oraz szybką i nieuchwytną obronę, wszelkie 

uderzenia i rzuty wykonywane są w błyskawicznych seriach z mocnych i dynamicznych 

pozycji 1103 . Stroje zawodników zazwyczaj są zwiewne, luźne, o długich rękawach 

i nie posiadają szarfy wokół pasa.  

Styl imitacyjny, który zaskakuje, wzbudza podziw i zainteresowanie to Zuiquan 

( 醉 酒拳) – znany jako „styl pijanego”. Rozwinął się głównie pod wpływem taoizmu, 

zatem cechuje się miękkimi ruchami imitującymi stan upojenia alkoholowego. 

Ruchy wydają się nielogiczne i nieoczekiwane1104. Zawiera także elementy akrobatyczne. 

Występ wymaga świetnego przygotowania fizycznego, nie tylko siły, lecz także gibkości 

i zwinności. Formy pijanego odnajdujemy także w stylach pochodzenia buddyjskiego. 

Zapiski na temat technik typowych dla tego stylu o nazwie Zuibaxianquan (醉八仙) 

odnajdujemy w Quan jing, Quan fa beiyao (‘Księga walki wręcz, Antologia metod walki 

wręcz’) oraz w Xuanji mishou xuedao quan jue (‘Xuanjiego tajemny przekaz poświęcony 

punktom akupunkturowym w formach walki wręcz’), co według Meira Shahara 

może sugerować, że praktykowano Zuiquan (醉酒拳) już w XVII wieku1105.  

Do grupy stylów imitacyjnych należy także południowy styl Gouquan (狗拳), 

który imituje ruchy psa. Charakterystyczne techniki to przewroty i uniki, ataki w kolana 

i krocze, podcięcia, zahaczenia, a więc takie, które sprowadzają przeciwnika do parteru1106. 

W tym stylu występują także formy z bronią taką jak kij i szabla.  

Pod względem wizualnym wiele podobieństw do Gouquan posiada Ditangquan. 

Prawdopodobnie jest to też powód, dla którego znajdują się w tej samej grupie stylowej. 

                                                 
1101 S. Canzonieri, op.cit., s.258. 
1102 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 75; J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 

50.  
1103 S. Tokarski, Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji …, op.cit., s. 162. 
1104 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 75; J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 

54. 
1105 M. Shahar, The Shaolin Monastery: History, Religion and the Chinese Martial Arts, University of Hawaii 

Press, Honolulu 2008, s. 120.  
1106 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 102.  
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Ditangquan jest stylem o bardzo nietuzinkowych ruchach i właśnie przez nie klasyfikuje 

się go do grupy stylów imitacyjnych. Techniki mogą przypominać te, które występują 

w stylu małpy lub pijanego. Posiada w swym arsenale technik liczne skoki, pady, skręty, 

przewroty, a nawet salta wymagające od zawodnika zwinności i szybkości w poruszaniu 

się1107. Liczne elementy akrobatyczne podnoszą poziom trudności występów.  

Kolejna wyróżniona grupa zawiera tradycyjne style Fanziquan, Tongbeiquan, 

Chuojiaoquan i Piguaquan 1108 . Każdy z nich klasyfikuje się jako styl północny. 

W stylu Fanziquan (翻子拳) przeważają proste i szybkie techniki ręczne łączone w serie. 

Ruchy są wykonywane dynamicznie, zaś poruszanie się odbywa się zarówno po liniach 

prostych, jak i po łukach. Wszystko to łączą szybkie zmiany kierunków, liczne skoki 

i podskoki1109. Jako że styl pochodzi z grupy stylów północnych, strój zazwyczaj posiada 

długie rękawy. Nie stosuje się szarfy przewiązanej w pasie.  

Tongbeiquan (通 背 拳) to z kolei styl który ewoluował, czerpiąc zarówno 

z taoistycznych, jak i buddyjskich źródeł. Pierwotnie nazwa tongbei określała sposób 

treningu, a nie konkretny styl, dopiero później stał się koncepcją systemową, na bazie której 

powstały różne odmiany m.in. Qi Tongbeiquan (Lao Pai), Baiyuan Tongbeiquan, Young Qi 

Tongbeiquan (Shao Qi Pai), Shi Tongbeiquan1110. Te starsze charakteryzowały się prostotą 

i siłą wykonywania 24 technik, zaś nowsze cechowały subtelność i giętkość i zostały 

rozwinięte do systemu 108 technik walki. Zmiana widoczna była także w poruszaniu 

się, ruchy stały się z silnych i dynamicznych bardziej miękkie i zwinne. 

Jego charakterystyczne ruchy mogą też nawiązywać do stylów wewnętrznych neijaquan1111. 

Styl posiada elementy imitacyjne odwołujące się do technik opierających się na ruchach 

małpy, orła, zająca, żurawia czy kota1112. Posiada też techniki walki mieczem, podwójnymi 

mieczami oraz bronią długą, które niegdyś były stosowane do celów militarnych1113.  

Styl Chuojiaoquan (戳腳拳) uznawany jest za jeden z najstarszych stylów gong fu, 

który prawdopodobnie powstał już w czasach dynastii Song (960 – 1279)1114. Jako system 

                                                 
1107 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 55; Cf., J. Szymankiewicz, Kung Fu, ibid., 

s. 43.  
1108  Rules for Traditional Wushu Championships (Adults & Juniors), European Wushu Federation, Ewuf 

Technical Committee, Edition 2013-2015; Article 4 – Competition Events, https://ewuf.org/wp-

content/uploads/2018/09/ewuf-rules-traditional-2013.pdf, dostęp: 10 marca 2022. 
1109 J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 54. 
1110 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 56; Vide, S. Canzonieri, op.cit., s. 198- 200.  
1111 S. Canzonieri, ibid., s. 194-197. 
1112 Cf., J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 56, S. Canzonieri, ibid., s. 197.  
1113 S. Canzonieri, ibid, s. 195.  
1114 Ibid., s. 36. 
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walki koncentruje się na technikach nożnych, na co wskazuje nazwa stylu – ‘Pięść grzebiącej 

stopy’ - głównie na charakterystycznych kopnięciach oraz szybkim poruszaniu 

się. Odzwierciedleniem tego jest sławna forma o nazwie „9 zaczepnych, kolistych kroków 

łapami kaczki i smoka”. Janusz Szymankiewicz wskazał dwie odmiany powstałe 

na przełomie XIX i XX wieku: Hao Chuojiaoquan oraz Hu Chuojiaoquan, które następnie 

stały się bazą współczesnego systemu Chuojiaoquan. Pierwsza z nich o charakterze 

militarnym kładła nacisk na specjalne techniki nóg, zaś druga rozwinęła pierwotny styl 

o techniki ręczne1115. 

Piguaquan charakteryzuje się okrężnymi ruchami ramion i szybkimi uderzeniami 

opartymi na regularnym oddechu pomagającym w kontrolowaniu energii qi i generowaniu 

specyficznej siły1116. Janusz Szymankiewicz zwrócił uwagę na ewolucję tego stylu. Dawnej 

nazywany był „stylem walki noszącym zbroję” jako że stosowali go ciężkozbrojni żołnierze. 

Współcześnie styl wygląda inaczej, wymaga takich cech jak szybkość, siła, płynność 

i zwinność. Piguaquan połączył się z Tongbeiquan, w następstwie czego powstał 

styl Tongbeipiguaquan1117.  

Dwie przedostatnie grupy stylowe odwołują się do najbardziej znanych 

klasztornych stylów, dzięki czemu nabrały szczególnego charakteru. Sama nazwa wskazuje, 

że Shaolinquan (少林拳) to styl pochodzący z klasztoru Shaolin. Sztuki walki, których 

rodowód wywodzi się z tej światyni, określa się jako fojiao, a także zalicza się do stylów 

waijiaquan 1118 . Odróżnia się silnymi, niskimi i mocno zakorzenionymi pozycjami, 

dynamicznymi uderzeniami i kopnięciami na wszystkie wysokości1119 . Często występują 

tu elementy akrobatyczne. Przygotowanie sportowe zawierają niekiedy takie akrobacje 

jak salta, salta machowe, sprężynki i inne. Zawodnika łatwo rozpoznać 

po charakterystycznym stroju stylizowanym na szatę mniszą, zazwyczaj w kolorze ochry, 

specyficzne obuwie wiązane na łydkach. Od zawodników nie oczekuje się zgolonych 

włosów na głowie, jednakże zdarzają się osoby, które również dbają o ten aspekt wizualny. 

Najbardziej znane są formy ręczne oraz formy z shaolińskim kijem, niekiedy pojawia 

się inny rodzaj broni. Ostatecznie jednak kij uznaje się za najważniejszą broń stylową. 

Zawodnicy też mogą prezentować formy duilian.  

                                                 
1115 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 45.  
1116 Ibid., s. 90; Cf., J. Szymankiewicz, J. Śniegowski, Kung fu, wu shu…, op.cit., s. 55. 
1117 J. Szymankiewicz, Kung Fu, ibid., s. 90. 
1118 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 63; Vide, Lu Zhouxiang, A History of Shaolin: Buddhism, 

Kung Fu and Identity, Routledge Studies in Cultural History, New York, 2019.  
1119 Lu Zhouxiang, Politics and Identity, ibid. , s. 63.  
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Przeciwstawną grupą do szaolińskich sztuk walki są style pochodzące 

z klasztoru Wudang. Określa się je jako style neijiaquan 1120  bądź daojiao. Do grupy 

Wudangquan (武当拳) zalicza się style: Zhang Sanfeng Taijiquan, Songxi Neijiaquan, 

Baxianquan, Xuanwuquan, Wudang Baguaquan, Wudang, Xingyiquan, Tayiwuxingqua1121. 

Charakterystyczna cecha wspólna tych stylów to układy ułożone na bazie ruchów kolistych, 

zgodnie z zasadą taoistyczną pochodzącą z Yijing, że wszystkie rzeczy we wszechświecie 

poruszają się bez końca, przechodzą od stanu nieistnienia do istnienia, rozszerzają 

się i kurczą 1122 . Podkreślają konieczność ‘pracy wewnętrznej neijia’, rozumianej jako 

wzmocnienie trzech czynników: jing – ‘esencji życia’, qi – ‘energii wewnętrznej’, shen – 

‘ducha’”1123. Techniki opierają się także na założeniu, że człowiek powinien unikać działania 

nastawiony na atak wyprzedzający 1124 . Dlatego też zawodnicy poruszają się z wielką 

płynnością i gracją. Strój jest bardzo charakterystyczny. Właściwe dla tego stylu są długie 

szaty, luźne spodnie i specyficzne obuwie. Często zawodnicy mają fryzury stylizowane.  

Regulaminy sportowe umożliwiają udział także zawodnikom reprezentującym 

style, które nie zostały uwzględnione w grupach powyżej. Zazwyczaj są mniej popularne 

albo wizualnie trudne do porównania z pozostałymi i wymagają eksperckiej oceny 

sędziowskiej ze względu na ich unikalność. Zalicza się do nich takie sztuki walki 

jak: Haquan, Huaquan, Baoquan, Baimei (Pakmei), Liuhequan, Gongliquan, Yuejiaquan1125. 

 

 

5.4. Rola organizacji międzynarodowych w promocji chińskich sztuk walki 

 

 

Organizacje międzynarodowe promujące chińskie sztuki walki można podzielić 

na dwie grupy. Pierwsza z nich dotyczy tych organizacji, których celem jest popularyzacja 

sportowego wymiaru xiandai wushu/jingsai wushu. Te same organizacje rozszerzyły formułę 

współzawodnictwa sportowego o wushu tradycyjne, pozwalając również na powstanie 

                                                 
1120 Ibidem. 
1121  Rules for Traditional Wushu Championships (Adults & Juniors), European Wushu Federation, Ewuf 

Technical Committee, Edition 2013-2015; Article 4 – Competition Events, https://ewuf.org/wp-

content/uploads/2018/09/ewuf-rules-traditional-2013.pdf, dostęp: 10 marca 2022. 
1122 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 59. 
1123 K. Łoziński, J. Świątkowski, P. Osuch, op.cit., s. 26.  
1124 J. Szymankiewicz, Kung Fu, op.cit., s. 59. 
1125  Rules for Traditional Wushu Championships (Adults & Juniors), European Wushu Federation, Ewuf 

Technical Committee, Edition 2013-2015; Article 4 – Competition Events, https://ewuf.org/wp-

content/uploads/2018/09/ewuf-rules-traditional-2013.pdf, dostęp: 10 marca 2022. 
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pomostu pomiędzy „starymi” stylami chuantong wushu/minjian wushu a nowymi ideami 

wushu współczesnego. W efekcie pojawienie się wushu tradycyjnego dostosowanego 

do rywalizacji sportowej sięga po walory kulturowe tkwiące głęboko w dawnych chińskich 

sztukach walki, pobudzając większe zainteresowanie i trafiając do szerszego grona 

odbiorców. Do drugiej grupy należą organizacje, które promują kulturowy wymiar chińskich 

sztuk walki, ściśle odwołując się do ich identyfikacji z macierzystymi stylami, starając 

się ochronić ich tożsamość. Obejmują one tradycyjne style, które rozprzestrzeniły 

się w świecie, choć dotyczą niszowych szkół opartych na pasji i zaangażowaniu koneserów 

sztuk walki wspieranych przez pomniejsze organizacje sportowe i stowarzyszenia 

popularyzujące kulturę Chin. Style takie jak Hongquan – kant. Hung Ga, Cailifoquan – kant. 

Choy Lee Fut, Tanglangquan (styl modliszki), Yongchunquan (Ving Tsun) i wiele innych 

znajdują się wśród znanych i cenionych stylów tego rodzaju. Niosą ze sobą nie tylko ideę 

opanowania umiejętności walki czy obrony, ale również wiedzę o ciele. Przez swoje 

azjatyckie pochodzenie, często są kojarzone z tradycyjną medycyną naturalną, qigongiem, 

medytacją czy akupunkturą. W poszukiwaniu doznań terapeutycznych, duchowych, a także 

sportowych ludzie zwracają się w ich kierunku. Stanowią atrakcyjne rozwiązanie dla osób 

z holistycznym podejściem do życia i szukających fascynującej formy aktywności fizycznej. 

Organizacje zrzeszające praktyków chuantong wushu/ minjian wushu wprawdzie 

dostosowują je do zasad rywalizacji sportowej, jednak w znacznie najmniejszym wymiarze 

ingerują w struktury stylów, dbając o ich autentyczne cechy. W zamian dają możliwość 

promocji na arenie międzynarodowej, wymiany doświadczeń i popularyzacji wiedzy 

w zakresie danego stylu, tym samym możliwość trwania tradycji każdego z nich.  

Poniżej zostaną przedstawione organizacje międzynarodowe, które w szczególny 

sposób odznaczają się w procesie poszukiwania nowych sposobów promowania chińskich 

sztuk walki na przełomie XX i XXI wieku. O wyborze decydował ich zasięg oddziaływania 

(ogólnoświatowy), ich dorobek oraz wkład w rozwój chińskich sztuk walki. 

 

Nowoczesne wushu, o nowej strukturze, stało się sportem z dobrze opracowanym 

programem współzawodnictwa; stworzono je w celu promowania chińskich sztuk walki 

poza granicami kraju. Przyczyniły się do tego organizacje i instytucje, które zaczęły 

powstawać w drugiej połowie XX wieku. Często wspierane przez Ministerstwo Sportu 

ChRL, dbały o rozwój sztuk walki w kraju oraz ich promocję za granicą. Działania były 

ukierunkowane na przekształcenie ich w dyscyplinę sportową przyciągającą zainteresowanie 

społeczności międzynarodowej. 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=wushu
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Ważną organizacją, która wdrażała nie tylko procesy transformacji i sportyfikacji, 

a także działała na rzecz umiędzynarodowienia chińskich sztuk walki, jest Chinese Wushu 

Association CWA, które powstało w 1958 roku w Pekinie 1126 . Nastąpiło to zaraz 

po rozegraniu pierwszych mistrzostw o nazwie World Wushu Championships uznawanych 

za punkt zwrotny w historii wushu sportowego. CWA przedstawiła konkretne strategie 

rozwoju chińskich sztuk walki. W wyniku wspólnych prac wielu ówczesnych specjalistów 

wprowadzono podział na 4 kategorie. Pierwsza obejmowała układy obowiązkowe z zakresu 

changquan, taijiquan, nanquan i w ich ramach formy z mieczem jianshu, kijem 

gunshu/nangun, szablą daoshu/nandao, włócznią qiangshu. Druga uwzględniała układy 

stylów Xingyiquan, Baguazhang, Bajiquan, Tongbiquan, Piguaquan, Chaquan, Huaquan, 

Paoquan, Hongquan, Huaquan, Shaolinquan, a w nich układy z pojedynczą bronią, 

podwójną i tzw. elastyczną. Trzecia kategoria zawierała konkurencje typu duilian, 

w tym układy bez i z broną. Do ostatniej kategorii należały układy taolu ręczne lub z bronią, 

które nie mieściły się w pozostałych kategoriach1127. Podział ten był modelowym podziałem 

przyjętym przez inne organizacje jako podstawa regulaminów zawodów sportowych 

w wushu tradycyjnym. CWA brało udział w intensywnych działaniach transformacyjnych 

także w latach 80. i  90. XX wieku, czego efektem było wyodrębnienie xiandai/jingsai 

z szerokiej grupy tradycyjnych stylów i zawężenie do sportowej wersji wushu1128. Do działań 

pod jej kierownictwem należały: organizacja First National Wushu Working Conference 

w Pekinie w 1982 roku, podczas której ustalono zasady promocji sztuk walki na arenie 

międzynarodowej 1129 . Objęły one wyjazdy grup pokazowych wushu oraz zespołów 

trenerskich, zaproszenia na zawody, pokazy i wystawy związane z historią i tradycją sztuk 

walki, organizację programów szkoleniowych dla zagranicznych adeptów. CWA jako 

organizator International Conference w Wuhan w prowincji Hubei w październiku 1984 roku 

zaprosiło do wspólnej debaty 12 zagranicznych delegacji z Francji, Niemiec, Hongkongu, 

Włoch, Japonii, Makau, Meksyku, Filipin, Singapuru, Szwecji, Stanów Zjednoczonych 

i Tajlandii. W listopadzie 1984 roku delegacja CWA podróżowała z kolei po Europie, 

nawiązując ścisłą współpracę z Swedish Wushu Federation, Italian Wushu National 

Academy, British Kung Fu Council, Pak Mei Kung Fu Association i Lam Tai Chi Association 

                                                 
1126 Chinese Wushu Association, http://en.chinaculture.org/library/2008-01/25/content_31949.htm, dostęp: 29 

grudnia 2021; Vide, Lu Zhouxiang, Politics and Identity in Chinese Martial Arts, Routledge, New York 2018, 

s. 139.  
1127 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 139-140.  
1128 Ibid., s. 173. 
1129 Vide, Fuhua Huang, Fan Hong, A History of Chinese Martial Arts, Routledge, London and New York, 2019. 
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w Londynie 1130 . Dało to początek współpracy federacyjnej na Starym Kontynencie, 

w wyniku czego powstała European Wushu Federation w 1985 roku. Chinese Wushu 

Association weszła w struktury ważniejszych organizacji międzynarodowych, w tym Wushu 

Federation of Asia (WFA) oraz All-China Sports Federation (ACSF)1131 . Obecnie ściśle 

współpracuje z IWuF, wspierając jej działania głównie w Chinach. Należy także 

do Chińskiego Komitetu Olimpijskiego. Nadzór nad CWA prowadzi Centrum 

Administracyjne Wushu (Wushuyundong guanli zhongxin, 武术运动管理中心, Wushu 

Administrative Center), którym kieruje Generalna Administracja Sportu (Guojia tiyu zongju; 

国家体育总局, General Administration of Sport) podlegająca Wydziałowi Propagandy. 

Dodatkowo należy podkreślić, że wszyscy uprawiający sztuki walki są zobowiązani 

zarejestrować się w CWA, by móc prowadzić komercyjną działalność sportową. 

Wushu Federation of Asia (WFA) to międzynarodowa organizacja utworzona 

25 września 1987 roku w Jokohamie (Japonia) 1132  w celu zacieśnienia współpracy 

azjatyckich podmiotów popularyzujących i promujących chińskie sztuki walki wushu. 

Obecnie skupia prawie wszystkie federacje z region Azji i Pacyfiku, łącznie 38 podmiotów, 

a wśród nich: Chinese Wushu Association, Hong Kong Wushu Union Limited, Japan Wushu 

Taijiquan Federation, Korea Wushu Association, Wushu General Association of Macau, 

Wushu Federation of Mongolia, Wushu Federation of D.P.R. Korea, Chinese Taipei Wushu 

Federation, Wushu Federation of Brunei Darussalam, Cambodia Wushu Federation, 

Indonesia Wushu Federation, Lao Wushu Federation, Wushu Federation of Malaysia, 

Myanmar Wushu Federation, Wushu Federation of Philippines, Singapore Wushu Dragon 

& Lion Dance Federation, Wushu Federation of Thailand, Vietnam Wushu Federation, 

Afghanistan Wushu Federation, Bangladesh Wushu Association, Wushu Association 

of India, Wushu Federation of Maldives, Nepal Wushu Association, Pakistan Wushu 

Federation, Wushu Federation of Sri Lanka, Kazakhstan Wushu Kung Fu Federation, 

Traditional Wushu Federation of Kyrgyz Republic, National Wushu Federation 

of Turkmenistan, Uzbekistan Wushu Federation, Iran Wushu Federation, Iraq Main Wushu 

Federation, Jordan Wushu(Kung-fu) Federation, Lebanese Wushu Federation, Palestinian 

Wushu Kung Fu Federation, Syrian Arab Kickboxing Federation, Yemen Wushu Federation, 

Guam Wushu Federation INC, Kuwait Wushu Kung Fu Federation1133 . Jako organizacja 

                                                 
1130 Lu Zouxiang, op.cit., s. 197. 
1131 All-China Sports Federation, http://en.chinaculture.org/library/2008-01/25/content_31979.htm dostęp: 29 

grudnia 2021.  
1132 Lu Zhouxiang, Politics and Identity…, op. cit., s. 197. 
1133 Wushu Federation of Asia, http://wfa-asia.org/en/list-10, dostęp: 3 stycznia 2022. 
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azjatycka od 1987 roku organizowała liczne imprezy sportowe wysokiej rangi, w tym Asian 

Wushu Championship (co dwa lata). Pierwsze miały miejsce w Yokohamie (Japonia) w 1987 

roku. Ostatnie, 9th Asian Wushu Championship, odbyły się w 2016 roku w Taoyuan 

na Tajwanie. Kolejną z imprez jest Asian Junior Wushu Championship zapoczątkowane 

w stolicy Wietnamu – Hanoi w 2001 roku. Ostatnie zmagania w tym formacie odbyły 

się w Shantou w Chinach w 2021 roku. Wyodrębnienie zawodów dla dzieci i młodzieży 

stanowiło kolejny krok w procesie umiędzynarodowienia i popularyzowania chińskich sztuk 

walki, jako tych, które z korzyścią wpływają na rozwój młodego pokolenia. Asian Cup 

Wushu Sanda Competition, którego celem była promocja walk sanda, przeprowadzono 

w Foshan w Chinach w 2017 roku, z kolei 1st Asian Traditional Wushu Championships 

w Chinach w 2018 roku, w których zawodnicy startowali w konkurencjach tradycyjnych 

form taolu. Kolejne zawody w 2021 roku w Malezji - ze względu na pandemię - Covid-19 

rozegrano w formule wirtualnej online1134.  

Obok wspomnianych dwóch podmiotów ważną rolę w upowszechnianiu wushu 

odgrywa Europejska Federacja Wushu i Kung Fu (European Wushu and Kungfu 

Federation)1135, z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Została utworzona w 1985 roku z inicjatywy 

takich ekspertów jak Lous Linn (Swedish Wushu Federation) oraz Dana Sita (Italian Wushu 

National Academy) przy wsparciu CWA. Początkowo organizacja nosiła nazwę European 

Wushu Federation (EWuF). Osiem państw członkowskich z Europy weszło w skład EWuF, 

a wśród nich: Belgia, Francja, Włochy, Norwegia, Szwecja, Hiszpania, Holandia i Wielka 

Brytania1136 . Przewodniczącym EWuF został przedstawiciel Wielkiej Brytanii, Raymond 

Smith. Obecnie federacja ta identyfikuje się jako European Wushu Kungfu Federation1137, 

choć nadal stosuje skrót EWuF. Warto szczególnie podkreślić fakt utworzenia europejskiej 

federacji kontynentalnej, jako tej, która została powołana najwcześniej spośród pozostałych. 

Jest również najważniejsza i największą federacją działająca w Europie, zrzeszając 

29 państw europejskich, w tym 3 ze statusem tymczasowym lub pasywnym1138. Jej misją 

jest popularyzacja chińskich sztuk walki poprzez organizacje zawodów jak European Wushu 

Championships. Do tej pory odbyło się 17 ich edycji. Pierwsze miały miejsce w Brukseli 

(Belgia) w 1986 roku (ostanie w 2018 roku w Moskwie – Rosja). European Traditional 

                                                 
1134 Wushu Federation of Asia , About Us, http://wfa-asia.org/en/page-01 , dostęp: 4 stycznia 2022. 
1135 European Wushu and Kung Fu Federation, https://ewuf.org/, dostęp: 28 grudnia 2021. 
1136 Lu Zouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 197. 
1137 European Wushu and Kung Fu Federation, https://ewuf.org/, dostęp: 28 grudnia 2021. 
1138 European Wushu and Kung Fu Federation EWuF, Members, https://ewuf.org/members/ , dostęp: 29 grudnia 

2021. 
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Wushu (Kungfu) Championships zostały zorganizowane kolejno w Estonii (2011), Rumunii 

(2013), Bułgarii (2015) i Gruzji (2017). European Wushu and Kungfu Federation 

ma na koncie organizację szczególnych eventów tematycznych m.in. mistrzostw w zakresie 

danego stylu. Przykładami tego typu inicjatyw są: 1st European Shaolin Wushu 

Championships (Węgry 2018), 1st European Yongchunquan/Wing Chun Championships 

(Bułgaria 2015) i 2nd European Yongchunquan/Wing Chun Championships (Gruzja 2017) 

oraz 1st European Cailifo and Hongjia Championships (Polska 2015). Tego typu zawody 

mają szczególny charakter podkreślający walory tradycyjnych stylów. Dzięki specjalizacji 

zawodnicy konfrontują się w różnych konkurencjach, które niekoniecznie mogły 

być rozgrywane na wszechstylowych zawodach. Przykładem mogą być chociażby formy 

na manekinach w stylach Cailifoquan czy Yongchunquan.  

W grudniu 2019 roku w Brukseli powstała druga federacja o nazwie European 

Wushu Federation identyfikująca się skrótem EUWUF, na czele której stanął Patrick 

Van Campenhout. Członkami założycielskimi były federacje 12 państw i jedna federacja 

regionalna1139. 4 stycznia 2020 roku zgodnie ze statutem organizacji przejęła ona funkcje 

kontynentalnej organizacji będącej członkiem IWuF1140. Na chwilę obecną, mimo krótkiego 

czasu od powstania, zrzesza już 14 federacji krajowych: Wushu Federation of Andorra, 

Wushu Federation of Armenia, Wushu Federation of Belgium, Wushu Federation of Bosnia 

And Herzegovina, Wushu Federation of Bulgaria, Wushu Federation of Croatia, Wushu 

Federation of Cyprus, Wushu Federation of Luxembourg, Wushu Federation of North 

Macedonia, Wushu Federation of Montenegro, Wushu Federation of Serbia, Wushu 

Federation of Slovenia, Wushu Federation of Turkey oraz federacja regionalna Balkan 

Wushu Federation1141. Jak dotąd, zorganizowano niewiele wydarzeń sportowych z uwagi 

na krótki okres funkcjonowania oraz pandemię Covid-19. Z tego głównie powodu w lipcu 

2020 roku European Wushu Championships przybrał formę online. W harmonogramie 

imprez planowana jest organizacja European Wushu Championships, które mają 

być rozegrane w maju 2022 roku w Bułgarii1142.  

 

                                                 
1139  European Wushu Federation, News, https://www.euwuf.org/foundation-of-the-european-wushu-

federation-euwuf.html, dostęp: 1 marca 2022.  
1140  European Wushu Federation EUWUF, Documents, https://www.euwuf.org/documents.html, dostęp: 1 

marca 2022.  
1141 European Wushu Federation EUWUF, Members, https://www.euwuf.org/members.html, dostęp: 1 marca 

2022.  
1142  European Wushu Federation EUWUF, News, https://www.euwuf.org/official-info-about-the-european-

wushu-championships-2022.html, dostęp: 2 marca 2022.  
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Znaczącą rolę w promocji dyscypliny odgrywa największa organizacja 

międzynarodowa International Wushu Federation (IWuF, 国际武术联合会 Guoji wushu 

lianhe hui) powstała w 1990 roku w Pekinie1143 . W 1991 roku zorganizowała pierwsze 

1st World Wushu Championships w stolicy Chin. Obecnie zajmuje się popularyzacją 

nie tylko wushu sportowego, ale także rewitalizacją tradycyjnych chińskich sztuk walki. 

Jest uznana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Zrzesza 155 państw 

z 5 kontynentów, tworząc federacje o zasięgu kontynentalnym i regionalnym1144. Jej szybki 

rozwój potwierdzają dane statystyczne dostępne na stronie IOC oraz IWUF. 

W roku założenia organizacja zrzeszała 38 podmiotów, w 2005 roku – 86, w 2012 roku – 

104, zaś w 2019 roku już 1541145 . Swoich członków skupia w federacjach działających 

na poszczególnych kontynentach. Należą do nich takie podmioty jak: African Wushu Kung 

Fu Federation (AFWF), Wushu Federation of Asia (WFA), Oceania Kung Fu Wushu 

Federation (OKWF), Pan American Wushu Federation (PAWF), European Wushu and 

Kungfu Federation (EWuF). Ta ostatnia nie widnieje na stronie IWuF jako podległa 

organizacja kontynentalna. Obecnie jest zawieszona jako członek IWuF. Decyzja IWuF 

ma charakter tymczasowy i została wydana w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzeń 

o nieprawidłowości w funkcjonowaniu Europejskiej Federacji Kungfu/Wushu 1146 . 

Na jej miejsce pretenduje European Wushu Federation EUWUF powstała na przełomie 2019 

i 2022 roku w Belgii, z którą obecnie EWuF pozostaje w sporze1147.  

Od momentu założenia IWUF podejmuje wysiłki zmierzające do wpisania wushu 

na listę oficjalnych dyscyplin olimpijskich. W tym celu trzecie i czwarte mistrzostwa 

po raz pierwszy zorganizowano poza Chinami: w Baltimore USA (1995) oraz w Rzymie 

(1997). Organizacja mistrzostw na kontynencie amerykańskim oraz europejskim miała 

szczególne znaczenie w kontekście zaprezentowania wushu na arenie międzynarodowej. 

W ciągu trzydziestu lat osiągnięto znaczne postępy w walce o przyjęcie wushu jako 

dyscypliny olimpijskiej. Dotychczas IWUF zdołała zorganizować prestiżowe imprezy 

o charakterze cyklicznym na całym świecie, takie jak World Wushu Championships WWC 

                                                 
1143 IWUF, History of Wushu, http://www.iwuf.org/history-of-wushu/, dostęp: 25 maja2019. 
1144 IWUF, About IWUF, http://www.iwuf.org/about-iwuf/ , dostęp:25 maja2019. 
1145  IOC (2013) 2020 Olympic Games – Shortlisted International Federations Report, 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-

Are/Commissions/Olympic-Programme-Commission/EN-Tokyo-2020-Short-listed-International-Federations-

Report.pdf#_ga=2.254470856.1183877631.1572268083-1432106846.1572268083, dostęp: 2 listopada 2020; 

IWUF, Member Federation, http://www.iwuf.org/about-iwuf/member-federations/, dostęp: 2 listopada 2020.  
1146  European Wushu and Kung Fu Federation EWuF, Upcoming Events and News, https://ewuf.org/wp-

content/uploads/2021/04/Update-15-4-21.pdf, dostęp: 14 marca 2022.  
1147  European Wushu and Kung Fu Federation EWuF, Upcoming Events and News, https://ewuf.org/wp-

content/uploads/2020/01/Statement-EUWUF-10-1-2020_Web.pdf, dostęp: 14 marca 2022.  
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(w sumie 15 edycji – ostatnia w Shanghaju w 2019 roku1148, zaś następna planowana jest 

na 2023 rok w Dallas w USA1149 ) i  Junior World Wushu Championships JWWC, której 

8. edycja miała odbyć się w Maroko w 2021 roku, jednak z powodu Covid-19 termin został 

zmieniony na grudzień 2022, a gospodarzem wybrano indonezyjskie Tangernag 1150 ). 

Statystyki pokazują stały wzrost uczestnictwa i coraz wyższy poziom umiejętności 

sportowców, objawiający się w skali trudności elementów akrobatycznych czy poziomu 

wytrenowania. Federacja rozwinęła również elitarne mistrzostwa sportowe, w tym Sanda 

World Cup (9 edycji – pierwszą zorganizowano w 2002 roku, zaś ostatnia odbyła się 

w Hangzhou w 2018 roku) i Taolu World Cup (2 edycje – 3. edycja planowana jest w Tokio 

w Japonii w 2022 roku)1151  oraz w postaci World Taijiquan Championships (3 edycje – 

4. edycja zawodów planowana była w Katanii we Włoszech w 2021 roku, jednak nie mogła 

się odbyć z powodu pandemii Covid-191152 ) turniej poświęcony popularnemu na całym 

świecie sportowi, jakim jest taijiquan1153. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się stale 

rozwijające się World Kungfu Championships, WKFC1154 , promujące ten sport nie tylko 

wśród profesjonalnie trenujących zawodników, lecz również adeptów traktujących sport 

czysto hobbistycznie, których 9. edycja miała odbyć się w 2021 roku w Emeishan w Chinach 

przy współpracy z Chinese Wushu Association. Także i te zawody z powodu Covid-19 

zostały przeniesione na rok 2023, jednak zachowując pierwotnie wybrane miejsce, 

czyli Emeishan w Chinach1155 . Są one szczególnie atrakcyjne, gdyż łączą się z promocją 

regionów turystycznych związanych z narodzinami historycznych sztuk walki (jak klasztor 

Shaolin, Emei czy Wudang). Potwierdza to rosnąca liczba zawodników biorących udział 

w WKFC. W 2005 roku w zawodach wystartowało 1200 zawodników, a w 2019 roku 

                                                 
1148  IWUF, Event, http://www.iwuf.org/event/5th-european-kungfu-championships/?calendar_year=2019, 

dostęp: 1 grudnia 2020.  
1149  IWUF, Event, http://www.iwuf.org/event/8th-world-junior-wushu-championships/?calendar_year=2023, 

dostęp: 3 marca 2022.  
1150 IWUF, Event, http://www.iwuf.org/event/8th-world-junior-wushu-championships/ , dostęp: 4 marca 2022.  
1151 Ibidem.  
1152  IWUF, News, http://www.iwuf.org/2020/05/11/postponed-4th-world-taijiquan-championships-catania-

2020/?fbclid=IwAR2oGz6IXnqeAbeVy92q0TeiWRfdW4aKWGrLWsKnlJrpmNe9wclDvyFQNGE, dostęp: 7 

marca 2022.  
1153 II Mistrzostwa Świata Taijiquan odbyły się w Warszawie, a gospodarzem zawodów był Polski Związek 

Wushu, IWUF, IWUF’s Path to the Olimpics, http://www.iwuf.org/competitions/other-iwuf-events/ dostęp: 28 

października 2019.  
1154  IOC (2013) 2020 Olympic Games – Shortlisted International Federations Report, 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-

Are/Commissions/Olympic-Programme-Commission/EN-Tokyo-2020-Short-listed-International-Federations-

Report.pdf#_ga=2.254470856.1183877631.1572268083-1432106846.1572268083, dostęp: 2 listopada 2020. 
1155  IWUF, Event, http://www.iwuf.org/event/8th-world-junior-wushu-championships/?calendar_year=2023, 

dostęp: 4 marca 2022. 
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już ponad 5200 1156 . Należy jednak podkreślić charakter tych zawodów, odbiegający 

od klasycznych mistrzostw świata (medale za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego 

miejsca), zaś bardziej przypominający festiwal sztuk walki o specyficznym sposobie 

przyznawania nagród polegającym na procentowym podziale nagród: odpowiednio 10% 

zawodników otrzymuje pierwszą nagrodę, 20% drugą i 30% trzecią). Federacja wdrożyła 

także programy szkoleniowe aktywujące większą liczbę trenujących wśród dzieci 

i młodzieży oraz programy lojalnościowe wspierające dopiero rozwijające się federacje 

w krajach, które niedawno zostały przyjęte do federacji. IWUF zyskała szerokie uznanie 

w światowej społeczności sportowej, z powodzeniem wprowadzając wushu na listę 

konkurencji lub sportów pokazowych szereg ważnych multidyscyplinarnych zawodów 

sportowych, takich jak: Asian Games (wushu od 2018 roku, najbliższe w 2022 w Chinach), 

World Games (w 2009 roku i 2013 roku oraz najbliższe w 2022 w USA), FISU World 

University Games (od 2017 roku, najbliższe w 2022 w Chinach), World Combat Games 

(od 2013 roku, następne w 2023 w Arabii Saudyjskiej), African Youth Games – od 2018 

roku, następne w 2022 w Egipcie), Asian-Pacific Masters Games oraz Islamic Solidarity 

Games (od 2017 roku, następne w 2022 roku w Turcji)1157 . Szczególną rolę w promocji 

wushu sportowego odegrał Yu Zaiqing1158, były przewodniczący IWUF (obecnie pełniący 

funkcje honorowe). Objął stanowisko wiceprezydenta MKOl na 123. sesji MKOl 

w Pjongczang podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2018 

roku oraz wiceprzewodniczącego komitetu organizacyjnego ZIO w Pekinie w 2022 roku. 

Ma bogate doświadczenie w kierowaniu przygotowaniami do igrzysk olimpijskich, 

gdyż pełnił m.in. liczne funkcje: wiceprezydenta Chińskiego Komitetu Olimpijskiego 

od 1999 roku, wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XXIX Igrzysk 

Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku (BOCOG) (2002-2008), zastępcy szefa delegacji 

chińskiej na XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City w 2002 roku, na XXVIII 

Olimpiadę w Atenach w 2004 roku, na XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie w 2006 

roku i na XXIX Olimpiadę w Pekinie w 2008 roku. Był także członkiem Stowarzyszenia 

Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC) (2002-2014) i wiceprzewodniczącym 

tej organizacji. Przewodniczący Yu przez lata stał na czele kierownictwa IWUF pracującego 

nad wpisaniem wushu na listę sportów olimpijskich. Obecnie funkcję przewodniczącego 

                                                 
1156 Han Qing-song, M. Theeboom, Dong Zhu, Chinese martial arts and the Olympics: Analysing the policy of 

the International Wushu Federation, „International Review for the Sociology of Sport”, Vol. 56, No. 5, 2020, 

s. 603–624.  
1157 Lu Zouxiang, Politics and Identity…, op.cit., s. 202. 
1158 Yu Zaiqing, https://olympics.com/ioc/mr-zaiqing-yu , dostęp: 26 października 2021.  
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IWUF pełni Gou Zhongwen, który od 2019 roku kontynuuje dzieło poprzednika. Od 2016 

roku był dyrektorem State General Administration of Sports of China (GASC) 

oraz przewodniczącym Chińskiego Komitetu Olimpijskiego (COC)1159.  

Wszelkie działania IWUF były od początku wspierane przez władze w Pekinie. 

Kiedy 13 lipca 2001 roku Chiny zostały wybrane na gospodarza igrzysk olimpijskich w 2008 

roku, postanowiły wykorzystać ten fakt do prezentacji swojego unikalnego sportu 

narodowego 1160 , by dołączyć do grona takich olimpijskich dyscyplin sztuk walki 

jak japońskie judo (w programie olimpijskim od 1964 roku) czy koreańskie taekwondo 

(jako dyscyplina pokazowa w roku 1988 i 1992 oraz jako pełnoprawna dyscyplina 

olimpijska od 2000 roku)1161. Niestety, w 2002 roku Komisja ds. Programu Olimpijskiego 

wydała opinię, w której wushu nie otrzymało rekomendacji do programu olimpijskiego1162. 

Doszukiwano się niepowodzenia w decyzji o wyborze form taolu jako dyscypliny 

ubiegającej się o miejsce w IO zamiast walk sanda. Założono, że formy taolu będą bardziej 

efektowne i unikatowe niż walki sanda, które w swoim odbiorze przypominają sporty walki 

już obecne w programie IO, jak boks czy taekwondo1163 . Z drugiej strony taolu mogły 

przypominać swą formułą gimnastykę artystyczną czy łyżwiarstwo figurowe, co jednak 

przemawiało za tym, że niewiele innowacyjności wprowadzi tego typu rywalizacja. 

Odmowa przyjęcia wushu była niezrozumiała dla całego środowiska, zwłaszcza zarzut 

w stronę wushu, że nie jest dyscypliną wystarczająco popularną w świecie, a liczba 

praktykujących chińskie sztuki walki jest za mała. Dyscyplina sportowa, chcąc zyskać status 

dyscypliny olimpijskiej zgodnie z wytycznymi, powinna wykazać, że uprawiana 

                                                 
1159  IWUF, IWUF’s Path to the Olimpics, http://www.iwuf.org/competitions/other-iwuf-events/,dostęp: 28 

października 2019. 
1160  G. Ching, A. Ching, China Gets the Gold!, 2001, 

http://www.kungfumagazine.com/ezine/article.php?article=368, dostęp: 16 października 2019., Hai Ren, 

Embracing Wushu, [w:] Owning the Olympics: Narratives of the New China, red. M. Price, D. Dayan, The 

University of Michigan Press, The University of Michigan Library, 2008, s. 309; M. Theeboom, Dong Zhu, J. 

Vertonghen, ‘Wushu belongs to the world’. But the gold goes to China...:The international development of the 

Chinese martial arts, „International Review for the Sociology of Sport”, 1–21, 2015, s. 6. 
1161 Hai Ren, Embracing Wushu, [w:] Owning the Olympics: Narratives of the New China, red. M. Price, D. 

Dayan, The University of Michigan Press, The University of Michigan Library, 2008, s. 309-310; M. 

Theeboom, Dong Zhu, J. Vertonghen, ‘Wushu belongs to the world’. But the gold goes to China...:The 

international development of the Chinese martial arts, „International Review for the Sociology of Sport”, 1–

21, 2015, s. 6.  
1162 F. Carraro, Review Of The Olympic Programme And The Recommendations On The Programme Of The 

Games Of The XXIX Olympiad, Beijing 2008, 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-

Are/Commissions/Olympic-Programme/EN-Review-of-the-Olympic-Programme-and-the-Recommendations-

on-the-Programme-of-Beijing-2008.pdf, dostęp: 20 października 2019. 
1163 M. Theeboom, Dong Zhu, J. Vertonghen, ‘Wushu belongs to the world’. But the gold goes to China...:The 

international development of the Chinese martial arts, „International Review for the Sociology of Sport”, 1–

21, 2015, s. 6. 

http://www.kungfumagazine.com/ezine/article.php?article=368
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jest w przynajmniej 75 krajach na 4 kontynentach, w tym udział kobiet powinien 

być zanotowany w przynajmniej 40 krajach na 3 kontynentach 1164 . Mimo że warunek 

ten spełniała IWUF, to MKOl wydał jedynie zgodę na to, by przy okazji XXIX Letnich 

Igrzysk Olimpijskich w Pekinie odbył się turniej 2008 Beijing Olympic Games Wushu 

Tournament. Niestety, finalnie na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 

nie znalazło się miejsce dla wushu wśród dyscyplin olimpijskich1165 . Początkowo opinia 

ta znacznie ostudziła zapały Chin w kwestii dalszej promocji, jednak nie zaprzestano 

dostosować wushu do zasad przyjętych w innych dyscyplinach. W 2005 roku wprowadzono 

znaczne zmiany w regulaminach, w tym: zwiększono liczbę sędziów oraz ich specjalizację, 

wprowadzono osobną punktację za stopień trudności wykonanych elementów nandu oraz 

zastosowano nowe technologie w procesie sędziowania (wprowadzono kody błędów)1166 . 

Przy bardziej skomplikowanym systemie sędziowania konieczne było zastosowanie 

programów i tablic punktacyjnych. International Wushu Federation w 2013 roku, 

nie zgadzając się też z zarzutem, że wushu nie wnosi dodatkowej wartości do programu IO, 

po raz kolejny przygotowała propozycję, jak miałyby wyglądać zawody wushu podczas 

Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. W tym samym czasie starania podjęło 7 innych 

konkurencji. Obok baseballu, wspinaczki sportowej, surfingu, skateboardingu, karate 

otrzymało pozytywną rekomendację1167  tym samym cel zaprezentowania karate w kraju 

pochodzenia został osiągnięty. World Karate Federation zaproponowało 8 konkurencji: kata 

mężczyzn, kata kobiet, kumite mężczyzn w 3 kategoriach wagowych oraz kumite kobiet 

w 3 kategoriach wagowych. W każdej z konkurencji wystąpiło 10 zawodników z całego 

świata 1168 . Podobny schemat rozgrywanych konkurencji mógłby być zastosowany 

                                                 
1164 International Olympic Committee. 2004. Olympic Charter, 2004, s. 89, https://www.olympic.org/olympic-

studies-centre/collections/official-publications/olympic-charters, dostęp: 24 listopada 2020.  
1165 Hai Ren, Embracing Wushu, [w:] Owning the Olympics: Narratives of the New China, red. M. Price, D. 

Dayan, The University of Michigan Press, The University of Michigan Library, 2008, s. 311, Lei Lei, Wushu 

to be part of Beijing Olympic Games, 2005, http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-

10/14/content_484782.htm, dostęp: 16 października 2019. 
1166 Rules for International Wushu Taolu Competition 2005, Article 20 Scoring Methods & Criteria for Optional 

Events, s. 12, http://www.wushu.org.nz/uploads/6/3/9/3/6393086/rules_of_taolu_2005_english.pdf , dostęp: 4 

marca 2022. 
1167  D. Palmer, Five sports recommended for inclusion at Tokyo 2020 Olympics, 2015, 

https://www.insidethegames.biz/articles/1030532/five-sports-recommended-for-inclusion-at-tokyo-2020-

olympics, dostęp: 22 listopada 2020.  
1168  IOC (2013) 2020 Olympic Games – Shortlisted International Federations Report, 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-

Are/Commissions/Olympic-Programme-Commission/EN-Tokyo-2020-Short-listed-International-Federations-

Report.pdf#_ga=2.254470856.1183877631.1572268083-1432106846.1572268083, dostęp: 24listopada 2020; 

Tokyo 2020 Karate Results, https://olympics.com/en/olympic-games/tokyo-2020/results/karate, dostęp: 18 

marca 2022.  

https://olympics.com/en/olympic-games/tokyo-2020/results/karate
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w przypadku wushu, gdzie odpowiednikiem kata są taolu, zaś kumite – sanda1169.  

Do dyscyplin olimpijskich dochodzą też dziedziny nowe. Proces ten przebiega m.in. 

pod naciskiem lokalnych tradycji albo w wyniku różnicowania i „pączkowania” 

dotychczasowych dyscyplin. Do pozostałych czynników zaliczyć można postęp 

technologiczny albo proces feminizacji dyscyplin męskich, czy nawet podnoszenia stopnia 

trudności (w wyniku coraz lepszej metodyki szkolenia nastawionej na uzyskanie wyższych 

wyników)1170. Wśród wymienionych wyżej tendencji każdą można odnieść do azjatyckich 

sportów walki (judo, karate, taekwondo) na Igrzyskach Olimpijskich. Nie bez znaczenia 

jest także aspekt mody w kulturze. Prawdopodobnie będzie to trend stały, ponieważ 

zainteresowanie dalekowschodnimi sztukami walki nadal rośnie. Staną się one dyscyplinami 

olimpijskimi, gdy przedmiotowe zapotrzebowanie na nie będzie odpowiednio wysokie.  

Obrazowo ujął to Józef Lipiec, kiedy pisał, że „więdną więc dyscypliny, których 

się nie da dobrze sprzedać, kwitną zaś te, które przyciągają widownię i sponsorów”1171 . 

Pomimo że wushu do tej pory nie znalazło się wśród dyscyplin olimpijskich, władze IWUF 

podkreślają, że na świecie rośnie zainteresowanie wushu,  zapowiadając  dalszą walkę 

o uwzględnienie go w programie IO1172.  

 

Znaczącą rolę w promocji chuantong wushu/minjian wushu odgrywa największa 

organizacja międzynarodowa World Kuo Shu Federation (TWKSF)1173. To międzynarodowa 

federacja promująca chińskie sztuki walki, odwołująca się do guoshu, czyli narodowych 

sztuk walki zgodnie z założeniami Central Guoshu Institute. Założycielem organizacji 

był Huang, Chien-Liang, który przy wsparciu wielu mistrzów i specjalistów sztuk walki 

z całego świata rozpoczął promocję narodowych sztuk walki guoshu poprzez organizacje 

turniejów mistrzowskich od 1988 roku 1174 . Obecnie organizacja zrzesza ponad 

70 podmiotów, w tym federacje sportowe, a także stowarzyszenia i szkoły stylowe1175. Misją 

TWKSF jest rozwijanie i promowanie guoshu, z naciskiem na ich psychofizyczne i etyczne 

korzyści, a także jednoczenie pasjonatów tradycyjnych chińskich sztuk walki z całego świata 

                                                 
1169  Źródło: wywiad ekspercki z Dariuszem Piwowarskim (obecny prezez Polskiego Związku Wushu, 

wieloletni działacz oraz praktyk sztuk walki, specjalista w zakresie sanda/sanshou) przeprowadzony w dniu 12 

stycznia 2022 (online), godzina: 10.30, nagranie nr: 94, zasoby własne. 
1170 J. Lipiec, Filozofia Olimpizmu, Polskie Wydawnictwo Sportowe Sprint, Warszawa ,1999, s. 95-96.  
1171 Ibid., s. 96.  
1172  D. Etchells, Wushu “disappointed” but “not completely surprised” by Tokyo 2020 failure, 2015, 

https://www.insidethegames.biz/articles/1030651/wushu-disappointed-but-not-completely-surprised-by-

tokyo-2020-failure, dostęp: 22 października 2019.  
1173 World Kuo Shu Federation (TWKSF), https://twksf.org/ , dostęp: 23 stycznia 2022.  
1174 World Kuo Shu Federation (TWKSF), https://twksf.org/officers/, dostęp: 1 lutego 2022.  
1175 World Kuo Shu Federation (TWKSF), Members, https://twksf.org/members/, dostęp: 1 lutego 2022. 
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w duchu przyjaźni, harmonii i pokoju. Zadaniem federacji jest organizacja imprez 

sportowych, w tym zawodów o najwyższej randze, w celu promocji sztuk walki 

jako dyscypliny sportowej w szczególny sposób chroniącej dziedzictwo kultury niesionej 

przez tradycyjne style. Pierwsze zawody rangi mistrzowskiej o nazwie 1st World Kuo Shu 

Championship Tournament odbyły się w Sao Paulo w Brazylii w listopadzie 2003 roku1176. 

Dbając o współpracę międzynarodową w zakresie promocji chińskich sztuk walki, każde 

następne zawody odbywały się w różnych zakątkach świata: w Singapurze w 2006 roku 1177, 

Niemczech w 2009 roku 1178, Malezji w 2012 roku1179, Argentynie w 2015 roku1180 oraz USA 

w 2018 roku1181 . Siódma edycja miała miejsce we Włoszech w 2022 roku. Regulaminy 

zawodów organizowanych przez tę organizację obejmują trzy grupy konkurencji: formy 

stylów waijiaquan oraz formy z bronią; formy stylów neijiaquan oraz formy z bronią 

oraz leitai, czyli walki w formule pełno-kontaktowej dla amatorów. Pierwsza z tych grup 

obejmuje szeroka gamę form ręcznych stylów północnych, form ręcznych stylów 

południowych, form z mieczem jian, z szablą dao, kijem gwun, włócznią qiang 

oraz form z innymi rodzajami broni, takimi jak podwójne szable, podwójne miecze, 

podwójne sztylety, noże motyla, haki tygrysie itp. Do tej grupy zalicza się także walki 

pełnokontaktowe z bronią długą – odpowiednik konkurencji duilian, czyli układy 

pojedynków z bronią długą, np. kije, włócznie, oraz walki pełnokontaktowe z bronią krótką 

m.in. szable, miecze, wachlarze, sztylety. Do grupy formy stylów neijiaquan oraz form 

z bronią zalicza się formy Taijiquan stylu Yang, Xingyiquan, Baguazhang oraz formy 

z bronią Taiji, stylu Xingyi i stylu Baguazhang1182. Ostatnia grupa to konkurencje w ramach 

Leitai, czyli walki w formule pełnokontaktowej dla amatorów1183. Jak widać, organizacja 

ta stosuje w regulaminach odmienny podział konkurencji od tych, które zawierają 

regulaminy przyjęte przez IWuF dotyczące wushu sportowego, choć widoczne są pewne 

                                                 
1176  World Kuo Shu Federation (TWKSF), 1st World Tournament - Brazil 2003, 

https://twksf.org/1stworldtournament/, dostęp: 2 lutego 2022. 
1177  World Kuo Shu Federation (TWKSF), 2nd World Tournament - Singapore 2006, 

https://twksf.org/2ndworldtournament/, dostęp: 2 lutego 2022. 
1178  World Kuo Shu Federation (TWKSF), 3rd World Tournament - Germany, 2009, 

https://twksf.org/3rdworldtournament/, dostęp: 2 lutego 2022. 
1179  World Kuo Shu Federation (TWKSF), 4th World Tournament - Malaysia, 2012, 

https://twksf.org/4thworldtournament/, dostęp: 2 lutego 2022. 
1180  World Kuo Shu Federation (TWKSF), 5th World Tournament - Argentina, 2015, 

https://twksf.org/5thworldtournament/, dostęp: 2 lutego 2022. 
1181  World Kuo Shu Federation (TWKSF), 6th World Tournament - U.S.A., 2018, 

https://twksf.org/6thworldtournament/, dostęp: 2 lutego 2022. 
1182  World Kuo Shu Federation (TWKSF), General Competition Rules, https://twksf.org/rules/, dostęp: 25 

lutego 2022.  
1183  World Kuo Shu Federation (TWKSF), TWKSF Lei Tai Rules, https://twksf.org/wp-

content/uploads/2019/03/Lei-Tai-Rules.pdf, dostęp: 25 lutego 2022. 
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podobieństwa. Warto zwrócić uwagę na fakt, że głównym kryterium podziału tych grup 

konkurencji form jest rozdział na style waijiaquan i nejiaquan w odróżnieniu do wushu 

sportowego, w którym klasyfikacja opiera się na kryterium geograficznym stylów 

północnych beiquan i południowych nanquan. Kryterium to porządkuje formy w obrębie 

pierwszej grupy czyli waijiaquan. Każdy z tych występów ocenia się do maksymalnie 

10 punktów, uwzględniając poziom techniczny wykonanych elementów, umiejętności 

ich zastosowania, generowania siły, utrzymania równowagi, siłę, „ducha walki” 

oraz etykietę wojownika1184. Analizując pierwszą grupę, dostrzega się, że konkurencje w niej 

zawarte korespondują z podstawowym podziałem na formy changquan, nanquan, daoshu, 

nandao, jianshu, qiangshu, nangun, gunshu, duilian. Druga grupa uwzględnia trzy siostrzane 

style neijiaquan uznane za wiodące: Taijiquan, Baguaquan i Xingyiquan. . W przypadku 

regulaminów wushu sportowego formy taolu stylów Baguaquan i Xingyiquan również 

występują, jednak zostały wprowadzone do nich dopiero w 2015 roku. Nie można 

też ich porównywać z regulaminami w wushu tradycyjnym, w których podział opiera 

się na grupach stylowych. W przypadku regulaminów TWKSF mamy do czynienia 

z zawodami wszechstylowymi. Trzecia grupa to walki leitai będące odpowiednikiem walk 

sanda/qingda. Choć taki podział mógłby sugerować duże podobieństwo zawodów 

w zakresie wushu sportowego, wushu tradycyjnego i guoshu, to występuje tu inny system 

oceniania występów zawodników. Po pierwsze, World Kuo Shu Federation nie stosuje 

kodów błędów ani specjalnego systemu przeliczania not. Sędziowie nie są podzieleni 

na grupy, tylko oceniają całościowo występ 1185 . Występy zawodników odbywają 

się na matach lub tradycyjnych dywanach. Dodatkową różnicą jest stosowanie odpowiedniej 

broni, która musi zachowywać pewne parametry, takie jak giętkość/sztywność, długość 

i ciężar. Ze względu na większą realność technik wykonywanych poprzez formy taolu 

w stylach tradycyjnych zabronione jest używania broni zbyt lekkiej i giętkiej, która 

w przypadku form sportowych ułatwia występy, zaś nie jest stosowana w tradycyjnym 

treningu macierzystego stylu.  

Drugą organizacją – obok World Kuo Shu Federation (TWKSF) – zajmującą 

się promocją guoshu jest International Chinese Kuoshu Federation (ICKF). Powstała w 1978 

roku po przekształceniu Republic of China Kuoshu Federation i Republic of China 

                                                 
1184 World Kuo Shu Federation (TWKSF), Rating Table for Forms Competition, https://twksf.org/rules,/ dostęp: 

25 lutego 2022. 
1185 Ibidem. 
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Kuoshu/Wushu Federation. Obecnie należą do niej 64 kraje1186 . Założycielem był Chen 

Shoushan zaś obecnym przewodniczącym federacji jest Mei-JungYang. Choć skala 

działalności jest znacznie mniejsza, to warto wyróżnić ICKF ze względu na jej szeroki zakres 

działalności obejmujący, oprócz organizacji zawodów, także certyfikację trenerów, sędziów, 

wprowadzenie systemu tuan (odpowiednikiem tego systemu stopni jest system duan 

i ji w CWA), wydawanie materiałów szkoleniowych w postaci książek, czasopism, 

czy organizacja pokazów podtrzymujących „duch” guoshu1187. Od roku 1989 International 

Chinese Kuoshu Federation (ICKF) organizuje zawody międzynarodowe najpierw przez 

13 edycji jako World Chinese Kuoshu Tournament, następnie od 2015 roku jako World 

Chinese Kuoshu Championship. Ostatnie, czyli 16th World Chinese Kuoshu Championship 

miały miejsce w 2019 roku w Rosji1188.  

Wśród grup konkurencji możemy wymienić formy, bronie, formy podwójne, walki 

wręcz leitai. Do pierwszej grupy należą konkurencje które są odpowiednikami stylów 

południowych i noszą nazwę Nan chuan, odpowiednikami form północnych – Pei chuan 

oraz style wewnętrzne – Neichia Chuan1189. Druga grupa konkurencji wyróżnia broń długą 

(tj. kij, włócznia, maczuga, czyli takie, które nie są krótsze niż do wysokości linii brwi 

gdy postawi się je w pionie na podłodze), broń krótką (tj. miecz, szabla, sztylety, wachlarz 

i różnego rodzaju bronie podwójne, a więc takie, które trzymane w specyficzny sposób 

tj. po zewnętrznej stronie przedramienia zawodnika powinny sięgać do jego barku, 

a w przypadku broni podwójnych para złożonych broni powinna sięgać po łokieć 

zawodnika). Wyodrębniono także grupę broni w formach Taijiquan i innych stylów 

wewnętrznych1190. W kolejnej grupie konkurencji znajdują się formy podwójne z podziałem 

na formy ręczne, z bronią oraz łączone, w których jeden z zawodników posiada broń, a drugi 

nie1191 . Zawodnicy startując w formach ma trzy minuty na zaprezentowanie wybranego 

układu taolu1192 . Jest to znaczna różnica w porównaniu do występów form sportowych 

lub tradycyjnych, w których limit czasu wyznaczony jest na 80 sekund. Występy oceniane 

są pod względem poprawności technik atakujących i blokujących, umiejętności poruszania 

                                                 
1186  International Chinese Kuoshu Federation, Kuoshu/Wushu Federation, http://www.ickf-

kuoshu.org/?page_id=2336, dostęp: 13 marca 2022. 
1187 Ibidem. 
1188  International Chinese Kuoshu Federation, Kuoshu/Wushu Federation, http://www.ickf-

kuoshu.org/?p=3016, dostęp: 13 marca 2022. 
1189 International Chinese Kuoshu Federation, Kuoshu/Wushu Federation, Rules of Kuoshu Ver. 2018 English, 

Chapter V Forms, Weapons And Duel Competition, s. 14-15, http://www.ickf-kuoshu.org/wp-

content/uploads/2019/05/Rules-of-Kuoshu-ver.2018-eng.pdf, dostęp: 13 marca 2022. 
1190 Ibidem. 
1191 Ibidem. 
1192 Ibid., s. 15. 



271 

 

się, balansu miedzy dynamiką ruchu a statycznymi pozycjami, umiejętności generowania 

siły, koordynacji ciała w stosunku do stosowanej broni1193. Ostatnia grupa odnosi się do walk 

wręcz leitai, w których zawodnicy startują w kategoriach wiekowych, wagowych i zgodne 

z płcią 1194 . Zawodnicy startują w pojedynkach 3 rundowych po 3 minuty każdy 

z 1- minutowymi przerwami. Juniorzy walczą w trwających dwie minuty rundach. Pole 

do rywalizacji, na którym startują zawodnicy w konkurencjach form, form z bronią, form 

podwójnych jest kwadratowe o wymiarach 10x10 m lub 12x12 m 1195 . Powierzchnia 

do startów jest wyłożona matami. Jest to znaczna różnica w stosunku do zawodów wushu 

sportowego i tradycyjnego zgodnych z regulaminami IWuF, gdzie konkurencje rozgrywane 

są na dywanach (formy tradycyjne) i platformach (formy sportowe) i mają kształt prostokąta 

o wymiarach 14 x 8m. Zastosowanie dywanów i platform ma także znaczenie szersze, gdyż 

mają zapewnić startującym zawodnikom bezpieczeństwo podczas wykonywanych akrobacji, 

które nie są stosowane w przypadku form prezentowanych podczas zawodów guoshu. 

W przypadku platformy leitai także posiada inne wymiary, jest większa o 2 m², 

na podwyższeniu 80 cm, maty ochronne do około leitai o szerokości 2 m1196. 

Przytoczone w rozdziale trzecim różne klasyfikacje tradycyjnych stylów wpłynęły 

na zdefiniowanie współcześnie obowiązujących zasad i regulaminów konkurencji 

sportowych wushu. Identyfikacja z macierzystymi stylami wushu tradycyjnego ma na celu 

zachowanie ich tożsamości mimo dostosowania do  rywalizacji sportowej. Konieczne 

tu było osiągnięcie kompromisu, pozwalajcego tworzyć pomost pomiędzy starymi, 

a nowymi ideami. Zachowanie walorów wynikających z kultywowanych tradycji 

i wdrożenie zasad rywalizacji sportowej wzbudza jednak nieufność wśród wielu praktyków 

i teoretyków sztuk walki. Z kolei konkurencje wushu sportowego to ujednolicony system 

wybranych kategorii o określonych składowych inspirowanych tradycyjnymi stylami 

a w zasadzie ich poszczególnymi formami. Choć zrezgnowano w nim z różnorodności 

stylowej to standaryzacja i specjalizacja pozwoliły na wyodrębnienie konkretnych 

konkurencji i określenie sposobu oceniania w regulaminach sportowych stosowanych 

                                                 
1193 International Chinese Kuoshu Federation, Kuoshu/Wushu Federation, Rules of Kuoshu Ver. 2018 English, 

Chinese Kuoshu “Forms, Weapons, Duel” Competition Scoring Form, s. 37, http://www.ickf-kuoshu.org/wp-

content/uploads/2019/05/Rules-of-Kuoshu-ver.2018-eng.pdf, dostęp: 13 marca 2022. 
1194 International Chinese Kuoshu Federation, Kuoshu/Wushu Federation, Rules of Kuoshu Ver. 2018 English, 

Chapter IV Bare-Hand Leitai Competition, s. 8-9, http://www.ickf-kuoshu.org/wp-

content/uploads/2019/05/Rules-of-Kuoshu-ver.2018-eng.pdf, dostęp: 13 marca 2022. 
1195 International Chinese Kuoshu Federation, Kuoshu/Wushu Federation, Rules of Kuoshu Ver. 2018 English, 

Article 5 Field, s. 3, http://www.ickf-kuoshu.org/wp-content/uploads/2019/05/Rules-of-Kuoshu-ver.2018-

eng.pdf, dostęp: 13 marca 2022.  
1196 Ibidem. 
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powszechnie przez różne organizacje sportowe. Mimo, iż współczesne wushu o charakterze 

sportowym to wytwór nie posiadający rodowodu, to nadal sięga do dawnych tradycyjnych 

ćwiczeń fizycznych i zdrowotnych, powszechnie stosowanych w treningu stylów chuantong 

wushu / minjian wushu. Uwagę zwraca tu wcześniej już podkreślane zapchnięcie aspektu 

praktycznej umiejętności walki na dalszy plan z jednoczesnym dowartościowaniem samego 

wyniku sportowego. Umiejętność zastosowania technik walki została zaadoptowana 

do systemu ćwiczeń sanda/sanshou, tworząc odrębną systemowo dyscyplinę wushu. Rozwój 

wushu sportowego odzwierciedla tendencję poszukiwania nowych sposobów promowania 

chińskich sztuk walki jako narodowej formy aktywności fizycznej, przeobrażonej 

w dyscyplinę sportową możliwą do adaptacji w szerszej skali przez odbiorców z zagranicy.  

Chińskie podmioty zajmujące się promocją wushu w kraju i na świecie od początku 

XX wieku starały się w różny sposób łączyć chińskie sztuki walki z głęboko zakorzenionymi 

w kulturze chińskiej tradycyjnymi wartościami. W takim kontekście owe  sztuki walki stają 

się współcześnie szczególnie eksponowane przez centralne władze Chin, zarówno na gruncie 

wewnętrznym jak i zewnętrznym. W tym ostatnim przypadku jest to połączone z zabiegami 

o nadanie wushu statusu dyscypliny olimpijskiej. Starania w tym kierunku są realizowane 

głównie z udziałem  organizacji międzynarodowych, w tym International Wushu Federation 

(IWuF).  

Analizując konkurencje wushu sportowego można zauważyć uproszczony schemat 

ich wyboru i ilości. Styl macierzysty nie jest uwzględniany jako najważniejsze kryterium. 

Wprawdzie przyporządkowuje on dany układ do konkurencji, jednak jego cechy 

charakterystyczne pełnią rolę drugoplanową. Ujednolicony system pozwala na porównanie 

występów zgodnie z określonym kluczem. Choć regulaminy ulegają modyfikacjom, 

są one jednak nieznaczne, zachowując główny trzon konkurencji wushu sportowego. Nowe 

konkurencje stanowią formę pokazową, które dopiero pretendują do wprowadzenia 

ich na stałe do głównego programu zawodów. Cechą, która jako pierwsza zwraca uwagę przy 

próbie całościowej analizy konkurencji wushu tradycyjnego jest różnorodność stylowa. 

Rozgraniczenie stylów tradycyjnych daje możliwość precyzyjnego uchwycenia widocznych 

różnic technicznych i wizualnych. Taka formuła organizacji zawodów wushu tradycyjnego 

pozwala łączyć stare z nowym. Powszechnie stosowane klasyfikacje, które wyróżniają style 

beiquan i nanquan, neijiaquan i waijiaquan, znalazły swe praktyczne zastosowanie 

w konstrukcji regulaminów sportowych wushu. W efekcie, pojawienie się wushu 

tradycyjnego dostosowanego do rywalizacji sportowej nie było aż tak wielką rewolucją. 

Tak duża różnorodność stylów pozwala na efektywne kreowanie przekazu, za sprawą 
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operowania niuansami wynikającymi z charakterystyki stylów tradycyjnych i ludowych. 

Dostosowywanie się do technicznych wymagań organizacyjnych pozwala dodatkowo 

na maskowanie prawdziwego przekazu. Tym samym tradycyjne style chcąc nie chcąc 

są pośrednio zmuszane do wprowadzania modyfikacji by pozostać konkurencyjne. Mowa 

tu choćby o skracaniu form taolu. Niektóre style w swoim treningu stosują formy, które 

są dłuższe niż 90 sekund przewidzianych na występ zawodnika podczas startu. Występy 

takie mogą być gorzej oceniane, gdyż sprawiają wrażenie mniej atrakcyjnych i nazbyt 

monotonnych. Nie każdy styl w swym arsenale technik zawiera elementy akrobatyczne 

nandu przez co występy w ich zakresie wydają się prostsze lub mniej efektowne. 

Modyfikacje te dotyczą także strojów, które mogą wpływać na percepcję odbiorców. Mimo 

to, zaproponowana formuła zawodów wushu tradycyjnego wydaje się być bardzo 

bezpiecznym rozwiązaniem. Chiny starają się w tym względzie z jednej strony upodabniać 

chińskie sztuki walki z rozwiązaniami znanymi z innych krajów, a z drugiej eksponować ich 

unikalny tradycyjny charakter.  

W zestawieniach zawartych w tym rozdziale uwodaczniają się nowe tendencje 

rozgrywania zawodów sportowych przyjęte przez największe międzynarodowe federacje 

promujące chińskie sztuki walki. Pierwsza uwzględnia współczesny wymiar sportowy 

ukierunkowany na Igrzyska Olimpijskie. Standaryzacja kategorii konkurencji, określenie 

konkretnych jej składowych oraz ścisłe wytyczne dotyczące sędziowania tworzą system, 

który może być wdrożony już w momencie, gdy cel zostanie osiągnięty. Dotyczy to zarówno 

form taolu jak również walk sanda. Druga podkreśla kulturowy wymiar sztuk walki, 

ich identyfikacji z macierzystymi stylami, starając się ochronić ich tożsamość na tyle 

ile się da, mimo udziału w rywalizacji sportowej. Liczba konkurencji jest zdecydowanie 

większa i uwzględnia różne gałęzie nawet w ramach jednego stylu. Pozwala to na udział 

w rywalizacji sportowej stylów mniej znanych, co wpływa na większą różnorodność 

występów. W niektórych bardziej popularnych stylach organizowane są osobne mistrzostwa. 

Przykładem są tu style Shaolinquan, Cailifoquan, Hongjiaquan czy Yongchunquan. 

Specjalizacja następuje tu dwutorowo, odnosząc się nie tylko do występów, które są na coraz 

wyższym poziomie, lecz także przygotowania merytorycznego sędziów pod kątem 

znajomości konkretnego stylu. Zawody te w pełni wykorzystują potencjał stylu. 

Przykładowo występy z manekinami są charakterystyczne tylko w wybranych stylach. 

Specjalizacja obejmuje także sandę/qingdę, ze względu na coraz bardziej popularny trend 

walk pełno-kontaktowych a także taijiquan, które także zyskują coraz większe uznanie. 

Brak osobnych analiz, wynika z faktu, że nadal podlegają one tym samym standardom 
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oceniania i rywalizowania jak konkurencje, które zostały przedstawione w dwóch 

zestawieniach. Wyodrębnienie każdego z nich z osobna mogłoby tworzyć mylne wrażenie, 

że ich obecność jest inna niż została już wskazana. Różnica wynika tylko z powszechności 

a nie z systemowych zmian.  

Analiza działalności wybranych organizacji międzynarodowych oraz ich adaptacji 

przez społeczność międzynarodową potwierdza tendencje wymienione powyżej. Podmioty 

te specjalizują się w wybranych zakresach i stosują odpowienie regulaminy sportowe. 

Działania te odnoszą się przede wszystkim do organizacji zawodów sportowych 

o określonym charakterze – w przypadku wushu sportowego – organizowane są mistrzostwa 

świata wushu, mistrzostwa wushu poszczególnych kontynentów, turnieje mistrzowskie, zaś 

w przypadku wushu tradycyjnego  od mistrzostw świata w wszechstylowych sztukach walki, 

po mistrzostwa poszczególnych kontynentów, aż po turnieje mistrzowskie specjalizujące się 

w wybranych stylach. Proponują udział w zawodach zarówno profesjonalnie trenującym 

zawodnikom wushu jak i adeptom trakujacym praktykę sztuk walki jako rekreację i hobby. 

Konkurencje organizowane są z podziałem na wiek, uwzgledniajac także starty dla dzieci 

i młodzieży. Organizacja zawodów sportowych to główny kierunek promocji, choć nie 

jedyny. W przypadku tradycyjnych sztuk walki promocja poszerzona jest o inne aspekty 

popularyzujące wiedzę z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej, wiedzy o feng shui, 

ceremonii parzenia herbaty, tańca lwa i innych, odwołując się do szerokiego wachlarza 

bogactw jakie niesie ze sobą kultura chińska.  
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Zakończenie  
 

 

 

Działania podejmowane w ramach dyplomacji publicznej zwykle skupiają 

się na celach długo- i średnioterminowych, a nie krótkoterminowych. Wpisują 

się one w ‘miękką siłę’ państwa, która oznacza jego zdolność do wykorzystywania własnych 

instytucji i tradycyjnej kultury do wpływania na innych, w taki sposób, by akceptowali 

preferowane przez nie normy i wartości. Poprzez eksport bogatego dziedzictwa kulturowego 

chińskie sztuki walki są wykorzystywane do budowania pozytywnego wizerunku Chin 

na świecie jako wielkiej cywilizacji. W tym kontekście są traktowane jako wyjątkowo 

skuteczny instrument jakim dysponuje dyplomacja publiczna. Stanowiąc ważną część 

składową chińskiej kultury, odgrywają znaczącą rolę w polityce i budowaniu tożsamości 

Chin. Takie praktyki jak taijiquan i kungfu stały się w globalnej wyobraźni społecznej 

synonimem tradycyjnej kultury chińskiej. Sztuki walki są postrzegane w niezwykle 

pozytywnym świetle i często są utożsamiane z podstawowymi wartościami istotnymi 

dla członków społeczności zachodnich. Dostrzegając tę zależność, rząd w Pekinie stara 

się promować systemy walki na arenie międzynarodowej, traktując je jako skuteczny 

przekaźnik konkretnych treści. Wykorzystuje też fakt, że w obliczu postępującej globalizacji 

i towarzyszącej jej komercjalizacji, dostępność chińskich sztuk walki stała się wyjątkowo 

powszechna. Partia komunistyczna traktuje je nie tylko jako ważne narzędzie służące 

promocji unikalnej chińskiej kultury i tradycji, ale również dostrzega ich potencjał 

biznesowy, szczególnie w obszarze kultury popularnej. O tym ostatnim świadczy choćby 

przyjęty w lipcu 2019 roku plan rozwoju przemysłu wushu zarysowany w perspektywie 2025 

roku. W tym kontekście eksport wspomnianego „produktu” zyskuje wydźwięk 

marketingowy. Chiny upowszechniają jednak konkretny obraz sztuk walki, wykorzystując 

w tym celu wielką machinę medialną. Prezentowany dzisiaj  obraz gongfu stoi 

w zdecydowanej opozycji do tego, który był znany w przeszłości. W czasie powstania 

Yihetuan (bokserów) (1898-1901) wykreowano specyficzny wizerunek chińskich sztuk 

walki w zachodniej kulturze popularnej. Obce media, relacjonując wydarzenia w Pekinie, 

starały się wyjaśnić zachodniej opinii publicznej, kim właściwie byli chińscy „bokserzy”, 

jaki był ich światopogląd, jak wyglądali i w jaki sposób walczyli. Stworzony obraz nie był 

jednak wolny od stereotypów. Wywodzący się najczęściej z nizin społecznych powstańcy 

byli uzbrojeni w miecze i egzotyczną broń. Wyrażali postulaty o silnym wydźwięku 
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antycudzoziemskim i antychrześcijańskim. Nic więc dziwnego, że ruch od samego początku 

był postrzegany jako poważne zagrożenie dla cywilizowanego zachodniego porządku. Stąd 

uzasadniony stawał się argument przemawiający za podjęciem zdecydowanych kroków 

i dokonaniem przez mocarstwa zachodnie interwencji militarnej w Państwie Środka. 

Jeszcze w latach 70. XX wieku w Chinach wykorzystywano sztuki walki w kulturze 

popularnej w kontekście podkreślania walki z imperializmem. Nowe pokolenie operatorów, 

w tym także znany chińsko-amerykański aktor Bruce Lee, wykorzystywało pewne klisze 

i stereotypy, eksponując postawy frustracji, wściekłości, chęci zemsty kierowane przeciw 

siłom imperialnym. Uwypuklało militarne i bojowe aspekty sztuk walk tak, by dobitniej 

przemawiały do świata zachodniego. Równolegle zaczął się jednak wyłaniać inny obraz 

akcentujący niemilitarny wymiar sztuk walk, skupiający uwagę głównie 

na jego tradycjonalizmie. Starano się w nim unikać brutalnych i krwawych scen, 

przemycając pożądane treści kulturowe, zwłaszcza konfucjańskie elementy hierarchii, 

powinności i lojalności, taoistyczne rozumienie harmonii, wypośrodkowania i życia 

w zgodzie z naturą, moistyczne pragnienie miłości oraz buddyjskie wezwanie do pracy 

nad sobą, zwłaszcza swoim umysłem. Chiny traktują sztuki walki jako swego rodzaju 

pomost w komunikacji ze światem zewnętrznym. Dzięki dużemu zainteresowaniu tymi 

praktykami na świecie Chiny zyskują sposobność do upowszechniania swojej nowej narracji. 

Jako wytwór kulturowy chińskie sztuki walki stają się nośnikiem określonych treści 

przekazywanych pozawerbalnie, adresowanych do społeczności międzynarodowej. 

Odzwierciedlają pogląd promowany przez władze w Pekinie, że chińska kultura i tradycja 

powstały na gruncie skumulowanych wielowiekowych doświadczeń. Eksponują ciągłość 

cywilizacji chińskiej zaliczanej do jednej z najstarszych. Instrumentalne wykorzystanie 

unikalnych osiągnięć cywilizacyjnych ma służyć poprawie krajowego wizerunku oraz 

zwiększeniu atrakcyjności na świecie. W tym aspekcie sztuki walki gongfu/wushu mają 

pełnić rolę „łącznika komunikacyjnego” z przedstawicielami odrębnych kultur.  

Obrazy zawarte w takich produkcjach filmowych jak Ip Man, Shaolin, Crouching 

Tiger, Hidden Dragon, True Legend, Man of Tai Chi uwzględniają przekaz wyższych 

wartości moralnych w całej rozciągłości, silnie akcentując wątki nacjonalistyczne. 

Wymienione filmy stanowią przede wszystkim ilustrację konkretnych stylów, takich 

jak Yongchunquan, Shaolinquan, Wudangquan, Zuiquan i Taijiquan i przekazują informację 

o źródłach ich pochodzenia. Trening poszczególnych tradycyjnych stylów sztuk walki 

pośrednio zaś wzbudza zainteresowanie innymi aspektami kultury chińskiej. Popularyzacja 

owych stylów wiąże się ściśle z upowszechnianiem turystyki do miejsc związanych 
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z ich narodzinami. Buddyjski klasztor Shaolin stanowi dzisiaj prawdziwe biznesowe 

imperium. Pomimo iż powinien pełnić głównie funkcję sakralną, stał się wręcz 

marketingową wizytówką regionu, ściągając turystów niemal z całego świata. Silne 

skomercjalizowanie klasztoru Shaolin dokonane przez obecnego opata Shi Yongxin budzi 

szereg kontrowersji. Od 1999 roku rozwija on komercyjny potencjał świątyni, stosując 

typowe praktyki biznesowe. Dzięki wykorzystaniu różnych chwytów marketingowych 

przekształcił nazwę Shaolin w znaną na całym świecie markę, co sprawia, że klasztor 

przestał być miejscem, gdzie poszukuje się tylko doznań duchowych. Sama nazwa została 

zarejestrowana jako znak towarowy, do którego prawo posiadają wyłącznie mnisi 

tego klasztoru. Na jego terenie kręcono nawet reality show zatytułowane Chiny szukają 

gwiazdy kung-fu. Działa przy nim także wytwórnia filmowa i sklep internetowy. Co więcej, 

klasztor promuje znaną markę napojów. Grupy pokazowe „mnichów Shaolin” są znane 

na całym świecie z efektownych występów zapierających dech w piersiach. Zjawisko 

komercjalizacji nie ogranicza się tylko do Shaolin. Dotyka w różnym stopniu także inne 

regiony i znajdujące się tam klasztory m.in. Emeishan i Wudangshan.  

Zmiana wizerunku sztuk walki obserwowana jest także na innych polach, 

szczególnie w  grach komputerowych. Black Myth: Wukong (黑神话：悟空) to gra, która 

ukaże się dopiero w 2023 roku, jednak już dzisiaj jej zapowiedź wzbudza ogromne 

zainteresowanie wśród graczy RPG (role-playing game). Przygotowywana przez chińskie 

studio Game Science, stanowi połączenie gry przygodowej, akcji oraz elementów RPG. 

Jej fabuła nawiązuje do znanej postaci Małpiego Króla Sun Wukonga z jednej z czterech 

klasycznych chińskich powieści Wędrówka na Zachód z XVI wieku. Co więcej, Black Myth: 

Wukong to pierwsza z trzech planowanych gier z uniwersum Black Myth przygotowanych 

z założeniem, że każda będzie nawiązywała do tradycyjnych opowieści. Współzałożyciel 

studia, Feng Ji, ma w planach stworzyć Black Myth Universe porównywalne do Marvel 

Cinematic Universe. Propozycja gry The Legend of Sword and Fairy już teraz przykuwa 

uwagę miłośników wuxia, zaś Genshin Impact stanowi istne dzieło sztuki łączące najwyższe 

technologie i innowacyjne rozwiązania gier komputerowych z wykreowanym światem 

przemycającym kulturowe walory Chin w każdym szczególe. Sama gra stanowi narzędzie 

edukacji kulturowej, dzięki czemu gracz może zapoznać się z nauką prezentowaną przez 

starożytne szkoły filozoficzne, które kształtowały przez stulecia rozwój społeczeństwa 

chińskiego i które dają pewne wyobrażenie na temat przyszłości Chin. Przemysł filmowy 

oraz gier komputerowych chętnie wykorzystuje motywy sztuk walki, mając świadomość, 

że trafia to w gusta szerokiego grona odbiorców poza granicami Chin.  
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Warto nadmienić, że nie wszystkie style znalazły uznanie filmowców. Najchętniej 

sięgali oni do tej pory po rozwiązania właściwe dla Shaolinquan, Yongchunquan, 

Hongjiaquan czy Wudangquan. Są jednak również inne style, które nieźle sobie radzą 

bez tego rodzaju promocji, a mimo to cieszą się wyjątkową popularnością w świecie. 

Przykładem jest styl Cailifoquan, który dzięki swojej różnorodności i wyjątkowej 

wizualności doskonale prezentuje się na zawodach wszechstylowych, wzbudzając 

powszechne zainteresowanie obserwatorów. Styl Xingyiquan zachwyca z kolei prostotą 

i skutecznością w walce, odnajdując swoje miejsce w programach szkoleniowych służb 

mundurowych. Taijiquan zarówno Chen, jak i Yang należą zaś do najbardziej 

rozpoznawalnych odmian taiji chętnie praktykowanych w szerokim stopniu wśród amatorów 

ze względu na ich właściwości zdrowotne. Często są obejmowane programami 

profilaktycznymi, zwłaszcza że skutecznie przeciwdziałają chorobom układu krążenia, 

układu odpornościowego oraz wadom postawy. Stosowane są również w rehabilitacji 

i rekonwalescencji. Znamienne jest to, że podczas zawodów sportowych w konkurencjach 

taijiquan - niezależnie od tego, w jakich odmianach startują zawodnicy - największą 

ciekawość obserwatorów wzbudzają prezentacje form w wykonaniu seniorów powyżej 70. 

roku życia. Równolegle coraz powszechniejsze stają się konkurencje prostych i skróconych 

form taijiquan wykonywanych przez dzieci. Pomimo że konkurencje w ramach wushu 

tradycyjnego dają możliwość zaprezentowania walorów każdego stylu, rywalizacja 

sportowa niesie ze sobą szereg wyzwań. Dążenie do uzyskania gratyfikacji finansowych 

rodzi niebezpieczeństwo zniekształcenia prawdziwego charakteru danego stylu, 

wykształconego na drodze przekazu tradycji wewnątrz systemu. Należy też pamiętać, 

że obserwowany dzisiaj trend tworzenia zunifikowanego systemu na podstawie 

organizowanych cyklicznie turniejów sportowych może okazać się bardzo pomocny 

w tworzeniu globalnej tożsamości i wzmacnianiu więzi dyplomatycznych. Z drugiej jednak 

strony kwestionuje cały kulturowy dorobek oraz zatraca techniczną i stylową różnorodność 

reprezentowaną przez wushu. 

Procesy ustanawiania ram instytucjonalnych, transformacja oraz sportyfikacja, 

obserwowane w XX wieku, niewątpliwie ukształtowały współczesny obraz chińskich sztuk 

walki, zwłaszcza ich formy i strategie promocji. Krajowy i międzynarodowy rozwój wushu 

ściśle korelował z celami dyplomacji publicznej Chin. Ukształtowane strategie promocji 

sztuk walki uwzględniały dwa kierunki działań, które pozwalały usystematyzować wiedzę 

teoretyczną dotyczącą tradycyjnych stylów poprzez badanie ich źródeł 

oraz dokumentowanie ich walorów konstrukcyjnych i koncepcyjnych. Z jednej strony 
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podjęto próby ratowania najbardziej unikalnych stylów, którym groziło zapomnienie. 

Z drugiej dążono do stworzenia prostej, ustrukturyzowanej i łatwej do nauki formy 

aktywności fizycznej adresowanej zarówno do profesjonalistów, jak i zwykłych amatorów. 

W działania promocji sportu wśród szerokich mas społeczeństwa chińskiego zaangażowały 

się jednostki administracyjne szczebla centralnego i lokalnego, wspomagane 

przez organizacje i stowarzyszenia wushu. Publikowane monografie, podręczniki i materiały 

szkoleniowe pozwoliły usystematyzować rozproszoną do tej pory wiedzę na temat 

tradycyjnych praktyk rodzimych sztuk walki. Akcent położono na zdrowie, ćwiczenia 

rekreacyjne i rozwój sportowy. W tym ostatnim przypadku szczególnie podkreślano 

integracyjną rolę sportu. Głównym zamierzeniem czynionych zabiegów stało 

się wychowanie silnego i zdrowego nowego pokolenia, które będzie decydowało 

o przyszłości Państwa Środka. Sport i wychowanie fizyczne rozwijane w oparciu o wushu 

wkomponowano w lansowaną przez obecne kierownictwo partyjne z Xi Jinpingiem na czele 

ideę Chińskiego Snu i koncepcję Wielkiego Odrodzenia Narodu Chińskiego, których 

realizacja ma wynieść Chiny do rangi światowego mocarstwa w połowie obecnego stulecia. 

Nie zaskakuje w tej sytuacji włączenie chińskich sztuk walki do przedstawionego w 2017 

roku ogólnokrajowego planu rozwoju sportu masowego i wyczynowego powiązanego 

z rozwojem przemysłu sportowego. Przedsięwzięcia tego typu połączono z głównym celem, 

jakim jest przyśpieszenie budowy sportowej potęgi Chin.  

Chiny podkreślają znaczenie programów wymiany w dziedzinie sztuk walki. 

Do Chin przybywają zagraniczni adepci, którzy chcą uczyć się od spadkobierców mistrzów 

tradycyjnych stylów bądź profesjonalnych trenerów wushu w ośrodkach i centrach 

szkoleniowych. Tradycję rodzimych sztuk walki upowszechniają krajowe organizacje 

wushu/kuoshu, organizacje kulturalne oraz sami spadkobiercy przewodzący fundacjom bądź 

stowarzyszeniom. Dbają one o tradycyjny wymiar, popularyzują wiedzę o ich rodowodzie 

i historii oraz akcentują te elementy, które decydują o ich niepowtarzalnym charakterze. 

Wushu wspierają z kolei organizacje typowo sportowe, które eksponują je głównie 

jako dyscyplinę sportową. Koresponduje to z profilem działalności głównych organizacji 

międzynarodowych wushu angażujących się przede wszystkim w przygotowanie systemu 

rywalizacji sportowej, w tym w opracowanie zasad dotyczących sędziowania, rozgrywania 

imprez, wyboru poszczególnych konkurencji i kategorii. Proces sportyfikacji starają 

się łączyć z postępem technologicznym, feminizacją dyscyplin męskich oraz doskonaleniem 

metodyki szkolenia związanej z podnoszeniem stopnia trudności. Należy zwrócić uwagę 

na fakt, że organizacje międzynarodowe w znaczącym stopniu przyczyniły 
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się do rozpowszechniania sztuk walki wśród kobiet oraz popularyzacji tej formy sportu 

i aktywności fizycznej w gronie dzieci i młodzieży. Organizacje dodatkowo prowadzą 

programy lojalnościowe pozwalające wspierać te regiony świata, gdzie wushu 

nie jest jeszcze nazbyt rozwinięte. W tym celu wysyłają tam swoje sztaby szkoleniowców 

i dostarczają niezbędny sprzęt sportowy. Przygotowane programy szkoleniowe, które objęły 

sportowców, sędziów, trenerów i szkoleniowców, wpisują się w Wushu Duan System, czyli 

ujednolicony system stopni szkoleniowych o globalnym zasięgu. Należy pamiętać, 

że wspomniane organizacje wushu korzystają wydatnie ze wsparcia politycznego. Zachęca 

się je do prowadzenia ożywionej ekspansji poza Chinami, również o charakterze 

biznesowym, poprzez nabywanie, fuzje i inwestowanie w zagraniczne marki. 

Akcje promocyjne wushu obejmują szereg innych aktywności. Chiny przywiązują 

ogromną wagę do organizacji zawodów sportowych o charakterze międzynarodowym, 

a także podkreślają znaczenie wystaw, organizacji konferencji naukowych 

i popularnonaukowych prezentujących historię tradycji sztuk walki. Stanowią one bowiem 

doskonałe forum do prezentacji wyjątkowości wushu traktowanego jako unikalna forma 

aktywności fizycznej możliwa do adaptacji w skali globalnej, będąca zarazem nośnikiem 

kulturowych treści. O sile oddziaływania chińskich sztuk walki świadczył entuzjazm 

odbiorców po wykonywanych pokazach, począwszy od pierwszego, który miał miejsce 

podczas XI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Właśnie ten pokaz 

stał się pretekstem do ożywionej dyskusji o wushu w gronie społeczności olimpijskiej. 

Stanowił zarazem pomost w budowania nowych kanałów dialogu  Chin ze światem 

zewnętrznym. Popularyzacji wushu sprzyjały spektakularne występy specjalnych 

grup pokazowych organizowane przy okazji spotkań dyplomatycznych z udziałem głów 

państwa, szefów rządów lub ministrów. Do tradycji pokazów nawiązano także współcześnie. 

Nieprzypadkowo wushu było obecne podczas inauguracji letnich Igrzysk Olimpijskich 

w 2008 roku oraz zimowych IO w 2022 roku. Chiny dążą bowiem do wprowadzenia wushu 

do programu Igrzysk Olimpijskich na wzór innych azjatyckich dyscyplin sztuk walki, 

tj. japońskiego judo, koreańskiego taekwondo, czy też japońskiego karate. Aspiracje Chin 

doprowadziły do utworzenia Międzynarodowej Federacji Wushu (International Wushu 

Federation, IWuF), która zyskała uznanie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 

IWuF tworzy rozbudowaną sieć ponadnarodowych powiązań, popularyzując tę formę sportu 

na całym świecie. Nie ulega wątpliwości, że włączenie wushu jako równoprawnej 

dyscypliny do programu Igrzysk Olimpijskich znacząco wzmocniłoby prestiż Chin na arenie 

międzynarodowej.  
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Systematycznie postępująca standaryzacja i specjalizacja pozwoliły 

na wyodrębnienie konkretnych konkurencji wushu i określenie mechanizmów oceny 

uwzględnianych w regulaminach sportowych stosowanych powszechnie przez różne 

organizacje sportowe sztuk walki. Oczywiście to, w jaki sposób konkurencje te ulegały 

modyfikacjom, zależało głównie od strategii promocyjnych obranych przez dane podmioty 

krajowe i międzynarodowe. Znamienne jednak jest to, że statuty i regulaminy organizacji 

wushu, mimo usilnie podejmowanych działań w kierunku sportyfikacji, identyfikują nadal 

dwa kierunki promocji sztuk walki – sportowego oraz tradycyjnego. Szczególnie ten drugi 

zdobywa coraz większą popularność, dzięki temu, że  odwołuje się bezpośrednio 

do rodzimych stylów. Jednak sama strategia promowania wushu tradycyjnego, kształtująca 

dopiero nowe rozwiązania techniczne, wzbudza szereg kontrowersji z uwagi na fakt, 

że łączenie tradycji z surowością zasad rywalizacji sportowej jest niezwykle trudne. 

Taka fuzja często wzbudza nieufność nie tylko w gronie praktyków, ale przede 

wszystkim teoretyków sztuk walki. Z jednej strony niezwykle trudno jest określić granicę 

możliwych ingerencji w rodzime style w taki sposób, by chronić ich dalszy przekaz. 

Z drugiej strony dostosowanie ich do zasad rywalizacji sportowej otwiera zupełnie nieznane 

do tej pory perspektywy rozwoju.  
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