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Streszczenie rozprawy doktorskiej 
 

Chińskie sztuki walki wushu jako przejaw dyplomacji kulturalnej Chin  

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 metafizyki. Stanowią zarazem formę kultury fizycznej, która na bazie tradycji 

dawnych kultur wojowników prowadzi - poprzez długotrwały trening technik walki – 

do psychofizycznego doskonalenia i samorealizacji. 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 obrzędy. 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.  

Odmienne tradycyjne style dały podwaliny tej formie 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. 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. Władze w Pekinie zaczęły instrumentalnie traktować chińskie sztuki walki jako 

unikalną formę kultury fizycznej wyrosłą na bazie rodzimej tradycji, która z powodzeniem może 



2 
 

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 obywateli.  
 

Cel i założenia pracy 

Głównym celem rozprawy doktorskiej jest przedstawienie, w jaki sposób 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 związanych z promocją sztuk walki w szerszym ujęciu celów dyplomacji 

kulturalnej Chin.  

W pracy przyjęto następujące pytania badawcze: Jakie są główne cele, narzędzia 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 
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(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. Główną ideą jej działań 

jest zapoznanie zagranicznych odbiorców z krajem, jego mieszkańcami, kulturą, językiem, 

w połączeniu z budową pozytywnego wizerunku poprzez kulturę.  

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. 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. 

Wzmacnia „status międzynarodowy” danego państwa oraz jego „międzynarodowe wpływy”, 

a także przyczynia się do rozwoju „kulturalnej różnorodności” w kontekście globalnym. Sama 

koncepcja chińskiej dyplomacji publicznej ma silne zakorzenienie 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 narodu. 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.  
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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 (tj. dokumenty statutowe, regulaminy, komunikaty głównych 

organizacji międzynarodowych promujących chińskie sztuki walki). 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), 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 autora pracy wywiady eksperckie 

z przedstawicielami różnych stylów. W tym gronie należy wymienić Shi Yanti  należącego do 34. 

generacji walczących mnichów z klasztoru Shaolin i zarazem bezpośredniego ucznia opata Shi 

Yongxina. Ponadto wywiad przeprowadzono z  obecnym spadkobiercą tradycyjnego stylu Choy 

Lee Fut (Cailifoquan) – Chen Yong Fa, 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, 34. generacja mnichów walczących klasztoru Shaolin, uczeń mistrza Shi Su Gana - 

obecnie najstarsze żyjące pokolenie mnichów walczących klasztoru Shaolin.  

Stosowano również obserwację uczestniczącą polegającą na bezpośrednim wejściu autorki 

pracy 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 
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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. Obserwacje uczestniczące miały miejsce także podczas 

międzynarodowych seminariów gongfu/wushu/qigongu. 

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

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

Wojciecha J. Cynarskiego. 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 autor jest członkiem tej 

społeczności oraz aktywnym uczestnikiem wydarzeń sportowych, możliwe stało się pozyskanie 

wiedzy, zidentyfikowanie zachodzących w tej przestrzeni relacji oraz zrozumienie procesów 

kreowanych przez poddane badaniu organizacje międzynarodowe. Metodę studium przypadku 

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

dyplomacji kulturalnej Chin. W tym kontekście wykorzystano wiele technik stosowanych 

w badaniach historycznych, uzupełniając je bezpośrednią obserwacją badanych zjawisk 

i wywiadami z ich uczestnikami.  
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