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UWAGA! przedstawione w ksi¹¿ce æwiczenia
i wskazówki s³u¿¹ g³ównie profilaktyce i nie powinny zastêpowaæ porady medycznej, a w przypadku osób chorych nale¿y je stosowaæ jedynie
po konsultacji lekarskiej.

Do ksi¹¿ki do³¹czono naklejki
z chiñskimi talizmanami.
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WSTĘP
☯

hiñczycy, jak rzadko która cywilizacja, stworzyli spójny
system ró¿nych dzia³añ s³u¿¹cych zdrowemu i harmonijnemu ¿yciu. W³aœnie dziêki niemu mieszkañcy Pañstwa Œrodka osi¹gaj¹ czêsto sêdziwy wiek, mimo ¿e wiêkszoœæ
z nich ¿yje w doœæ prymitywnych – jak na zachodnie standardy
– warunkach, w ciasnocie i bez wygód. We wspó³czesnych Chinach powszechnie stosuje siê æwiczenia energetyzuj¹ce organizm, przewa¿a zdrowy model ¿ywienia, a tak¿e popularne
jest u¿ywanie promieniuj¹cych kszta³tów, symboli, napisów
i talizmanów. Chiñczycy wierz¹, ¿e subtelne oddzia³ywania
znaków symbolicznych wywieraj¹ pozytywny wp³yw na samopoczucie cz³owieka, co psychologia zachodnia zaczyna dopiero
nieœmia³o potwierdzaæ.
Ksi¹¿ka przedstawia ró¿ne formy chiñskiej sztuki zdrowego
¿ycia, od feng shui po æwiczenia energetyzuj¹ce. Znajduj¹ siê
w niej praktyczne wskazówki, jak Europejczyk XXI wieku mo¿e
zastosowaæ wspania³¹ wiedzê Chiñczyków we wspó³czesnych
realiach. Feng shui daje mo¿liwoœæ takiego ukszta³towania
swojego otoczenia, aby ¿y³o siê nam harmonijnie i zdrowo.
9

Ilustr. 1. W Chinach powszechne jest wykonywanie æwiczeñ zapewniaj¹cych energetyzacjê organizmu

Z kolei specjalne zestawy æwiczeñ Qigong zapewniaj¹ odpowiedni¹ energetyzacjê organizmu. W ten sposób, poprzez dzia³ania
dotycz¹ce otoczenia cz³owieka (feng shui), jak i bezpoœrednio
jego cia³a i umys³u (æwiczenia oparte na Qigongu), mo¿emy stworzyæ optymalne warunki do ¿ycia. Opisane s¹ tak¿e najpopularniejsze chiñskie symbole i talizmany. Chcia³bym podkreœliæ, i¿
prezentowane w ksi¹¿ce zalecenia s¹ proste i ³atwe do zastosowania przez ka¿dego z czytelników.
Wyobra¿enie Europejczyków o Chinach zmienia³o siê na
przestrzeni dziejów wielokrotnie, zawsze jednak cywilizacja ta
jawi³a siê jako coœ tajemniczego i nieogarnionego. Œredniowieczni kupcy i podró¿nicy z Europy szybko siê przekonali, ¿e Chiñczycy to naród bardzo praktyczny, a zaawansowanie techniczne,
10

z którym spotkali siê w Pañstwie Œrodka, jest doprawdy zadziwiaj¹ce. Pocz¹wszy od epoki renesansu, na stary kontynent
nap³ywa³y masowo relacje z tamtego regionu. Do Chin zaczêto jeŸdziæ, aby kopiowaæ b¹dŸ wykradaæ sekrety technologiczne. Chiñszczyzna sta³a siê modna w Europie. Ju¿ w XIX wieku
Europejczycy zaczêli dostrzegaæ fakt, i¿ tego kraju nie da siê
poj¹æ bez znajomoœci jêzyka, kultury, religii czy filozofii chiñskiej. Dlatego te¿ rozdzia³y pierwszej czêœci ksi¹¿ki poœwiêcam skrótowemu przedstawieniu bogactwa chiñskich tradycji.
Warto wiedzieæ, ¿e najstarszy zapis chiñski wykorzystuj¹cy
system dziesiêtny pochodzi z XIII wieku p.n.e., w Europie nast¹pi³o to wiele wieków póŸniej. To w Chinach wynaleziono
druk, proch, kompas, chom¹to, zegar mechaniczny. To tu
najpierw wprowadzono papierowe pieni¹dze. Podobnych wynalazków mo¿na by by³o wyliczyæ ca³e mnóstwo.
Niezaprzeczalnym wk³adem Chiñczyków w dorobek ludzkoœci s¹ równie¿: akupunktura i akupresura, systemy profilaktyki zdrowotnej opartej na uk³adach ruchowych Qigongu, czy
dietetyka. Nic dziwnego, ¿e Zachód coraz czêœciej korzysta
z chiñskiej medycyny tradycyjnej. Sta³a siê ona przedmiotem
licznych studiów. To samo dotyczy wielu naturalnych preparatów leczniczych stosowanych przez Chiñczyków od tysiêcy
lat. I tak na przyk³ad ogromn¹ popularnoœæ w wielu krajach
Zachodu zdobywa w ostatnich latach ganoderma, której poœwiêcam jeden z rozdzia³ów ksi¹¿ki.
Poniewa¿ kultura chiñska ró¿ni siê zdecydowanie od naszej,
postarajmy siê, poprzez lekturê pierwszych rozdzia³ów ksi¹¿ki, wnikn¹æ w jej podstawy. Zrozumiemy wówczas, i¿ pod egzotycznym przebraniem ukrywa siê coœ niezmiernie bogatego
i praktycznego. Warto wykorzystaæ elementy tej licz¹cej kilka
tysiêcy lat tradycji w naszym codziennym ¿yciu. Niech zainspiruje Pañstwa do tego lektura niniejszej ksi¹¿ki.
11

CZĘŚĆ I

Bogactwo
chińskich tradycji
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JĘZYK CHIŃSKI
☯

by zrozumieæ teoretyczne podstawy chiñskiej sztuki
zdrowego ¿ycia, nale¿y zapoznaæ siê z kilkoma uwagami dotycz¹cymi wymowy i specyfiki jêzyka chiñskiego.
Podstawowe informacje na temat chiñskiej sztuki pisania i mówienia pomog¹ zrozumieæ sposób myœlenia i mentalnoœæ Chiñczyków, wnikn¹æ w podstawy ich kultury i filozofii. Myœlenie
mieszkañców Pañstwa Œrodka jest symboliczne, a wiêc siêgaj¹ce do tego, co niewidzialne i duchowe. Ci¹gle te¿ w wielu miejscach kraju nie sposób porozumieæ siê w jakimkolwiek jêzyku
poza chiñskim. Kierowcy taksówek przewa¿nie nie znaj¹ ani
jednego s³owa po angielsku. Ma³o tego, nie maj¹ równie¿ pojêcia, jak odnaleŸæ hotel, choæby piêciogwiazdkowy, o angielskiej
nazwie. Musz¹ mieæ jego nazwê i adres napisane po chiñsku.
Obcokrajowcom nie pozostaje nic innego, jak nauczyæ siê podstawowych zwrotów i czytania chiñskich nazw. Mo¿e po igrzyskach olimpijskich w Pekinie kr¹g osób znaj¹cych jêzyk angielski
trochê siê poszerzy.
Warto zdaæ sobie sprawê na pocz¹tku, i¿ termin „jêzyk chiñski” jest nieprecyzyjny, poniewa¿ istnieje kilka jêzyków chiñ15

skich, a najwa¿niejsze to m.in.: mandaryñski, kantoñski (yue),
wu, min, hakka, xiang (hunañski). Jêzyki chiñskie s¹ tak zró¿nicowane, ¿e a¿ wzajemnie niezrozumia³e dla ludzi, którzy siê
nimi pos³uguj¹. W³adze staraj¹ siê ze wzglêdów politycznych
traktowaæ niektóre z nich jako dialekty.
Jêzykiem, który ³¹czy Chiñczyków, jest jêzyk mandaryñski.
W ChRL opracowano w latach piêædziesi¹tych jego standardow¹
wersjê zwan¹ potocznie putonghua, czyli mowa powszechna.
Od 1956 roku zosta³ wprowadzony do szkó³ jako obowi¹zkowy
i wszyscy uczniowie musz¹ go opanowaæ. Pos³uguje siê nim na
co dzieñ, wed³ug danych z roku 2004, 53% mieszkañców Chin,
ale dziêki obowi¹zkowi nauczania jego znajomoœæ jest powszechna. Na Tajwanie funkcjonuje troszkê inna wersja zwana guoyu,
czyli jêzyk pañstwowy. Mandaryñski jest te¿ jêzykiem urzêdowym w Singapurze.
O tym, ¿e z powszechnoœci¹ urzêdowego jêzyka nie jest za
dobrze, mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e w chiñskim parlamencie zatrudniono 180 t³umaczy, gdy¿ pos³owie nie rozumieli siê nawzajem
i dochodzi³o do wielu nieporozumieñ. Niedawno przytaczano
anegdotkê, jak to pochodz¹ca z Mongolii Wewnêtrznej parlamentarzystka zaczê³a przemawiaæ we w³asnym dialekcie. Pozostali
cz³onkowie delegacji tej prowincji próbowali t³umaczyæ sobie
nawzajem, co pos³anka powiedzia³a. Wybuch³a awantura, bowiem jedni twierdzili, ¿e parlamentarzystka ich obrazi³a, drudzy zaœ, ¿e pochwali³a. Innym razem minister sportu mówi¹cy
s³abo po mandaryñsku wymówi³ s³owo lou xi [lou œi], czyli z³e
nawyki tak, ¿e zabrzmia³o ono jak nazwisko przywódcy pekiñskiego oddzia³u Komunistycznej Partii Chin – Liu Qi [liu czi],
co u jednych wywo³a³o konsternacjê, a u innych atak weso³oœci.
Najbardziej komplikuje wymowê chiñsk¹ jej tonalnoœæ. Nie
wystarczy bowiem zapamiêtanie wyrazu, trzeba przy wymowie znaæ jego ton. Intonacja jest integraln¹ czêœci¹ znaczenia
16

i jeœli bêdzie nieprawid³owa, nie zostaniemy przez Chiñczyka
zrozumiani. W jêzyku mandaryñskim s¹ cztery sposoby intonacji oraz pi¹ty okreœlany jako neutralny. To jeszcze nic w porównaniu z jêzykiem kantoñskim, w którym jest dziewiêæ
ró¿nych tonów. Zajmijmy siê jednak intonacj¹ w mowie powszechnej opartej na mandaryñskim. Pierwszy to ton wysoki
i równy – z równomiernym naciskiem, np.: ma – matka. Drugi ton jest wznosz¹cy: ma – konopie, trzeci opadaj¹co-wznosz¹cy: ma – koñ oraz czwarty opadaj¹cy: ma – narzekaæ; ma
jest te¿ wyrazem stawianym na koñcu zdania pytaj¹cego. Czasami wyraz z innym tonem oznacza coœ przeciwstawnego. Mai
z intonacj¹ opadaj¹c¹ znaczy sprzedawaæ, a z opadaj¹co-wznosz¹c¹ kupowaæ. Sens wypowiedzi wnioskowany jest czêsto
z kontekstu. Zreszt¹ o tym, czy mamy do czynienia z rzeczownikiem, czy przymiotnikiem decyduje po prostu ca³oœæ wypowiedzi. Z samego znaku b¹dŸ z jego wymowy trudno np.
wywnioskowaæ czy chodzi o drewno, czy drewniany itd. Dlatego t³umaczenie pojedynczych wyrazów bez kontekstu mija
siê z celem.
Przed kilku laty przeprowadzono nietypowy eksperyment.
Zlecono doœwiadczonym jêzykoznawcom przet³umaczenie kilku naukowych artyku³ów z angielskiego na mandaryñski. Nastêpnie przet³umaczone teksty prze³o¿ono ponownie na
angielski. Okaza³o siê, i¿ owe wtórnie przet³umaczone artyku³y posiada³y bardzo ma³o podobieñstw do angielskiego pierwowzoru.
W jêzyku chiñskim mo¿na doœæ ³atwo pogubiæ siê w wieloznacznoœciach. Ka¿de s³owo t³umaczone na jêzyk obcy zyskuje kilka, kilkanaœcie odpowiedników o trochê ró¿ni¹cych siê
znaczeniach. Kiedyœ przed laty porównywa³em t³umaczenia
Daodejing (Tao Te Ching) i nie mog³em nadziwiæ siê, ¿e tak
ró¿nie oddawane s¹ treœci tego traktatu filozoficznego.
17

Warto znaæ kilka przydatnych
regu³ jêzykowych dotycz¹cych
chiñskiego. Otó¿ Chiñczycy podaj¹ najpierw nazwisko, a potem
imiê. Zdarza siê, ¿e przedstawiaj¹ siê albo samym imieniem,
albo nazwiskiem i imieniem.
Wiele nazwisk powtarza siê,
Ilustr. 2. Napis: Wejœcie sk³adaj¹cy gdy¿ istnieje tylko 438 ich ró¿siê z dwóch stosunkowo ³atwych nych wersji. Najbardziej popudo rozszyfrowania ideogramów
larne to Wang, Zhang i Li. Gdyby
wszyscy Wangowie chcieli za³o¿yæ w³asne pañstwo, by³by to dwunasty pod wzglêdem liczby mieszkañców kraj na ziemi – Wangów s¹ bowiem 93 miliony. Podobnie
wygl¹da sprawa Zhangów, których jest 88 milionów.
Ciekaw¹ kwesti¹ jest te¿ sprawa nadawania imion. Niektóre
z nich ciesz¹ siê wielk¹ popularnoœci¹, st¹d te¿ wiele osób nosi
imiê Wei (Wielki), Bo (Fale), Gang (Silny) i Yong (Odwa¿ny).
Proponuje siê zmianê prawa i pozwolenie rodzicom na nadawanie dzieciom dwucz³onowych nazwisk, co da 1,28 miliona
nowych mo¿liwoœci. Jeœli na przyk³ad ojciec nazywa siê Zhou,
a matka – Zhu, ich dzieci bêd¹ mog³y nosiæ nazwisko Zhuzhou albo Zhouzhu.
Przy oficjalnych okazjach u¿ywa siê zwrotów xiansheng (pan)
i furen lub taitai (pani), dodaj¹c je po nazwisku. Do starszych
mê¿czyzn w kontaktach nieformalnych zwraca siê czêsto shifu (mistrzu). Do obs³ugi ¿eñskiej w hotelu lub restauracji Chiñczycy zwracaj¹ siê xiaojie (panienko).
Pomocna w czytaniu wyrazów jest transkrypcja fonetyczna,
trzeba jednak trochê cierpliwoœci, aby j¹ opanowaæ. Obecnie
najbardziej rozpowszechniony zosta³ system pînyîn (s³owo to
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oznacza dobieraæ dŸwiêk). ONZ uznaje go za oficjaln¹ transkrypcjê chiñskiego.
Oto najwa¿niejsze zasady transkrypcji pînyîn umo¿liwiaj¹ce
w miarê poprawn¹ wymowê wyrazów chiñskich:
ch
j
q
r
sh
x
z
zh
ian
ui
yu

=[cz]
=[æ]
=[æ z przydechem – æch]
=[na pocz¹tku wyrazu ¿, a na koñcu wyrazu r]
=[sz]
=[œ]
=[c]
=[d¿]
=[jen]
=[³ej – hui=h³ej]
=[ü – jak niemieckie „u” zaokr¹glone tzw. u-umlaut].

Nie wymawia siê „i” po: ch, c, r, sh, s, z, zh; „i” oznacza
w tym wypadku wyd³u¿enie poprzedniego dŸwiêku (jak drugie
„y” w wyrazie cytryna).
O systemach transkrypcji Wade-Gilesa czy te¿ bopomofo
lepiej zapomnieæ, bo wszystko jeszcze bardziej siê skomplikuje, a poza tym wychodz¹ one z u¿ycia.
Osobn¹ kwesti¹ jest system pisowni znaków. Wspólne pismo ³¹czy ró¿ne jêzyki i dialekty. Mieszkañcy ró¿nych stron
Chin, nierozumiej¹cy swoich jêzyków, porozumiej¹ siê œwietnie na piœmie. Warto jednak wiedzieæ, ¿e na Tajwanie i w Hongkongu nadal u¿ywa siê tradycyjnych znaków i nie uwzglêdnia
siê tam reform pisma wprowadzanych przez w³adze komunistycznych Chin, pocz¹wszy od lat piêædziesi¹tych XX wieku.
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Ale nawet ¿yj¹cy poza granicami Chin kontynentalnych Chiñczycy potrafi¹ pismo uproszczone odczytaæ i zrozumieæ. W jêzyku chiñskim wyrazów nie mo¿na przeliterowaæ. St¹d te¿
Chiñczyk, aby byæ lepiej zrozumianym, rysuje wyraz na kartce
lub kreœli palcem na lewej d³oni.
Chiñski jest jêzykiem symbolicznym, ale tylko oko³o 4%
znaków próbuje oddaæ wygl¹d przedmiotów lub czynnoœci.
Znaczna wiêkszoœæ jest z³o¿eniem fonetycznym, w którym
pierwsza czêœæ ideogramu oznacza pojêcie, a druga wskazuje
wymowê. Po zreformowaniu pisma w komunistycznych Chinach trzeba siê uczyæ na pamiêæ znacznie wiekszej iloœci znaków, gdy¿ nie przedstawiaj¹ ju¿ one obrazów. Wykszta³cony
Chiñczyk zna ich podobno nawet osiem tysiêcy.
Ciekawy jest sposób tworzenia neologizmów, czy te¿ s³ownictwa naukowego. O dziwo, wydaje siê on bardziej przejrzysty i zrozumia³y ni¿ w jêzykach europejskich. Tak wiêc np.
s³owo laser sk³ada siê w chiñskim ze s³ów: stymulowaæ-œwiat³o-tuba, co oddaje znakomicie zasadê dzia³ania i budowy tego
urz¹dzenia. Do tworzenia neologizmów u¿ywa siê czêsto starych s³ów i tak na przyk³ad dian oznacza³o kiedyœ wy³¹cznie
b³yskawicê, ale potem zaczêto je przywo³ywaæ na okreœlenie
elektrycznoœci. Nastêpnie s³owa tego zaczêto u¿ywaæ do tworzenia coraz to nowych neologizmów zwi¹zanych z elektrycznoœci¹. W ten sposób powsta³y:
tramwaj
telefon
telewizor
bateria
film
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= elektryczny rydwan,
= elektryczna mowa,
= elektryczne widzenie,
= elektryczny staw,
= gra elektrycznych cieni.

W chiñskim jest du¿o homofonów*, czyli s³ów, które tak
samo s¹ wymawiane, a maj¹ inne znaczenie. Stwarza to
ogromne mo¿liwoœci gier s³ownych, aluzji i ¿artów. I tak np.
dŸwiêk gu, i to tylko w jednym z czterech tonów, oznaczaæ
mo¿e: staro¿ytny, gaworzyæ, przek³adaæ dawne s³owa na
wspó³czesne, w¹wóz, dolina, zbo¿e, nazwisko, udo, czêœæ,
w³ókno, byk, handlarz, kobalt, cel, bêben, centrum, rozdêcie
brzucha, œlepy.
Gramatyka jêzyka chiñskiego jest doœæ prosta. Ze wzglêdu
na system niedaj¹cych siê modyfikowaæ ideogramów, si³¹ rzeczy s³owa nie mog¹ mieæ ¿adnych koñcówek. Nie ma wiêc
deklinacji, koniugacji i stopniowania przymiotników, co w innych jêzykach komplikuje ich naukê. Czasy, liczby i rodzaje
wynikaj¹ z kontekstu. Aby wyraziæ czas, u¿ywa siê po prostu
wyrazów jutro czy wczoraj, a liczbê mnog¹ wyra¿a s³owami
albo okreœleniami wiele lub kilka, b¹dŸ wstawia liczebnik.
Zdania posiadaj¹ najczêœciej budowê typu „temat-komentarz”.
Chc¹c u¿yæ np. stwierdzenia kupi³em, Chiñczyk powie: jakupiæ-skoñczyæ, czyli wo mai-le. Nie dziwmy siê zatem, ¿e
wypowiedzi po chiñsku rozumiane s¹ dopiero w kontekœcie,
a t³umaczenia z chiñskiego wymagaj¹ inwencji twórczej od t³umacza, znajomoœci chiñskich realiów i czêsto s¹ tylko pewnym przybli¿eniem i uproszczeniem.
Osobnym zagadnieniem jest sztuka pisania znaków chiñskich. W kaligrafii rozwinê³y siê cztery podstawowe style:
☯

ciao chuan – bardzo drobiazgowe pismo ma³ych pieczêci,
powsta³e za czasów dynastii Cin (221–207 p.n.e.),

* Przyk³adami homofonów w jêzyku polskim mog¹ byæ s³owa: Bóg – Bug – buk.
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li shu – styl geometryczny charakteryzuj¹cy siê regularnymi poci¹gniêciami pêdzelka, stworzony w czasie panowania dynastii Han i u¿ywany w pismach oficjalnych,
☯ cao shu – to styl trawiasty, zwany te¿ pochy³ym, w którym
poci¹gniêcia pêdzelka tworz¹ jeden p³ynny ruch, dziêki czemu mo¿na szybciej pisaæ,
☯ kai shu – po³¹czenie dwóch poprzednich stylów.
☯

Chiñczycy nadal bardzo wysoko ceni¹ sztukê kaligrafii, dotyczy to zarówno ludzi prostych, jak i wykszta³conych. Odbywaj¹ siê liczne konkursy w tej dziedzinie, zaœ w parkach mo¿na
spotkaæ osoby, które ogromnymi pêdzlami na p³ytach chodnikowych æwicz¹ pisanie znaków. Mówi¹c obrazowo – chiñska
kaligrafia to malowanie s³owami. Stanowi ona rodzaj poezji
wizualnej, gdzie kszta³ty i niuanse poszczególnych ideogramów
nabieraj¹ piêkna powi¹zanego z ich znaczeniem.
Przy stawianiu chiñskich
znaków obowi¹zuje okreœlony
porz¹dek. Kreœli siê je w kolejnoœci góra–dó³ albo lewo–prawo.
Sk³adnik ideogramu w prawym
górnym rogu zazwyczaj jest pisany jako pierwszy. Jeœli komponentów jest wiêcej, jako
pierwsze rysuje siê te górne.
Przyjmuje siê zasadê, ¿e element musi byæ wykonany
w ca³oœci, zanim zaczniemy
rysowaæ nastêpny znak.
Pismo chiñskie zaczêto reformowaæ,
pocz¹wszy od lat
Ilustr. 3. Æwiczenia kaligrafii na
chodniku pekiñskiego parku
dwudziestych XX wieku, ale
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radykalne jego uproszczenie wprowadzi³y w³adze komunistyczne po roku 1949. Proces ten nie zosta³ jednak zakoñczony
i trwa do dziœ.
Do prawid³owego wyœwietlania znaków pisma chiñskiego na
komputerze nieodzowne jest zainstalowanie odpowiednich czcionek, np. Arial Unicode MS, które umieszczono w standardowym pakiecie biurowym Microsoft Office 2000 i wersjach
póŸniejszych oraz w pakiecie STFangsong, który mo¿na œci¹gn¹æ nieodp³atnie z Internetu. Glify tradycyjne (u¿ywane na Tajwanie i w Hongkongu) oznaczane s¹ stron¹ kodow¹ BIG5, glify
uproszczone (u¿ywane w Chinach) maj¹ stronê kodow¹ GB.
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MENTALNOŚĆ
CHIŃSKA
☯

hiñczycy nazywaj¹ swój kraj Zhongguo, czyli Pañstwo
Œrodka i to jest dla nich od wieków prawdziwe i jedyne
centrum cywilizowanego œwiata. Pozosta³a czêœæ to tylko margines i peryferia. Po dziœ dzieñ tkwi w nich przekonanie, ¿e s¹ przedstawicielami najbardziej rozwiniêtej kultury na
ziemi. Jeœli w dawnych wiekach jakieœ barbarzyñskie hordy podbija³y Pañstwo Œrodka, to tylko po to, aby ulec jego potê¿nej
kulturze i przyswoiæ sobie jej dorobek. Kiedyœ ktoœ k¹œliwie
zauwa¿y³, ¿e uwa¿aj¹ siebie za lud wybrany przez Boga, a to
tylko dlatego, ¿e ¿aden bóg nie jest dostatecznie wielki, aby
nimi dysponowaæ. Chiñczycy nie wykazuj¹ ksenofobicznych
postaw g³ównie dlatego, ¿e tak ma³o przejmuj¹ siê obcymi. Ich
niechêæ budz¹ jedynie Japoñczycy z powodu inwazji w latach
1937–45.
Najczêœciej przybysz z zewn¹trz okreœlany jest jako waiguoren (osoba z obcego kraju) albo wai bin (zagraniczny goœæ), ale
te¿ czasem spotyka siê z³oœliwe okreœlenie da bizi (d³ugonosy).
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Na wsiach ludzie, widz¹c obcokrajowca, zwo³uj¹ siê: laowai,
laowai (obcy!, obcy!). Sam kiedyœ tego doœwiadczy³em, gdy spacerowa³em po ma³ej miejscowoœci w Chinach, a pewien dziadek zacz¹³ wo³aæ usilnie swego wnuczka, ¿eby mu pokazaæ, jak
wygl¹da obcy. Wskazywa³ mnie palcem i t³umaczy³ coœ maluchowi. (Mam nadziejê, ¿e nie straszy³ wnuczka, ¿e jak nie
bêdzie jad³ ry¿u na œniadanie, to te¿ bêdzie taki d³ugonosy).
W kontaktach z Chiñczykami musimy sobie zdaæ sprawê,
¿e czêsto nie odpowiadaj¹ oni wprost. Gdy us³yszymy odpowiedŸ: Nie jestem tego pewien (Bu quing-chu) lub: To jest dla
mnie niezbyt dogodne (Bu fang-bian), powinniœmy sobie uœwiadomiæ, ¿e za takim zdaniem kryje siê odmowa. Chiñczycy staraj¹ siê nie u¿ywaæ nieprzyjemnych wyra¿eñ lub wypowiadaæ
negatywne stwierdzenia w sposób poœredni. Nierzadko Europejczyk w kontaktach z Chiñczykiem mo¿e us³yszeæ: Zrobiê,
co w mojej mocy..., Muszê to przemyœleæ... b¹dŸ: To mo¿e byæ
trudne....
Chiñczyk to na ogó³ cz³owiek bardzo ambitny i maj¹cy du¿e
poczucie w³asnej godnoœci. Gdy poprosimy jakiegoœ tubylca,
na przyk³ad w Pekinie czy w Szanghaju o wskazanie drogi, a ten
nie bêdzie zna³ odpowiedzi, to zazwyczaj nie przyzna siê do
tego i poka¿e jakiœ przypadkowy kierunek. No bo jak on, miejscowy, mo¿e nie mieæ orientacji we w³asnym miejscu zamieszkania. Po prostu nie uchodzi. Lepiej daæ odpowiedŸ byle jak¹
albo udaæ, ¿e siê nie rozumie, ni¿ okazaæ niewiedzê. Nie zdziwmy siê, jeœli zapytamy: czy to jest bia³e, czy czarne, a w odpowiedzi us³yszymy: to nie jest bardzo szare.
Nie b¹dŸmy równie¿ zdumieni, jeœli Chiñczyk bêdzie przeprasza³ za najdrobniejsze rzeczy. Nie jest to przyznawanie siê
do winy, ale rodzaj grzecznego zachowania. Z cech negatywnych przypisuje siê przeciêtnemu Chiñczykowi konformizm,
pos³uszeñstwo i przyzwyczajenie do hierarchii. Od tej regu³y
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Ilustr. 4. Dyscyplina to bardzo ceniona cecha w Pañstwie Œrodka.
Na zdjêciu poranna odprawa pracowników przed pekiñskim barem

s¹ jednak liczne wyj¹tki. Na przestrzeni dziejów Chiñczycy
potrafili buntowaæ siê przeciw despotycznym w³adcom.
Uwagê Europejczyków na chiñskich ulicach zwraca niew¹tpliwie ha³as i t³ok. Jad¹c do Chin, trzeba siê na to przygotowaæ.
Nauka jêzyka chiñskiego jest si³¹ rzeczy pamiêciowa. Ucz¹cy
siê powinien opanowaæ kilka tysiêcy znaków. Takie wkuwanie,
któremu poddaj¹ siê Chiñczycy w latach szkolnych, a i czêsto
przez ca³e ¿ycie, pozytywnie wp³ywa na ich zdolnoœæ do zapamiêtywania. Dziêki niej nie trac¹ czasu na notowanie numerów telefonicznych. Wiêkszoœæ zapamiêtuje je w momencie
us³yszenia. Do rozwijania zdolnoœci intelektualnych przyczynia siê równie¿ ulubiona gra Chiñczyków – mad¿ong (chin.
máji¹ng). Przeznaczona jest dla czterech graczy, choæ istnieje
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te¿ wersja jednoosobowa. W grze wykorzystuje siê specjalny
komplet 144 p³ytek przypominaj¹cych z wygl¹du kostki domina. Podzielone s¹ one na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach. Najczêœciej u¿ywa siê tak¿e specjalnego sto³u.
Gracze po potasowaniu p³ytek ustawiaj¹ z nich tzw. mur (p³ytki
w murze s¹ zakryte), z którego nastêpnie ci¹gn¹ 13 lub 16 p³ytek i ka¿dy z nich ustawia je pionowo przed sob¹. Tylko on
widzi ich oznaczenia. Nastêpnie gracze ci¹gn¹ po jednej p³ytce, po ka¿dym ci¹gniêciu odrzucaj¹c jedn¹ p³ytkê ze swojej
rêki na œrodek sto³u wierzchem do góry. Odrzucona p³ytka
w pewnych sytuacjach mo¿e zostaæ wziêta przez kolejnego lub
poprzedniego gracza. Celem gry jest skompletowanie jednej
z okreœlonych konfiguracji p³ytek. Gracz, który dokona tego
pierwszy, wygrywa rozgrywkê.
Inn¹ cech¹ ludzi z Pañstwa Œrodka jest, wed³ug mnie, ci¹g³e
balansowanie na granicy autentycznoœci i podróbki. Wiele osób,
nawet takich, które nie by³y nigdy w Chinach, a tylko kupowa³y chiñskie wyroby, dobrze wie, co mam na myœli. Chiñczycy
to niedoœcignieni mistrzowie wszelkich imitacji. Jakie¿ by³o
moje zdziwienie, kiedy odkry³em, ¿e zdarza siê tam nawet najcenniejsze zabytki malowaæ olejn¹ farb¹, b¹dŸ pos³ugiwaæ siê
gipsowymi lub plastykowymi kopiami. Gdy chiñski sprzedawca zaoferuje nam antyki, mo¿emy byæ pewni, ¿e wiêkszoœæ
z nich to falsyfikaty.
Aby zrozumieæ Chiñczyków, musimy zdaæ sobie sprawê, jak
wa¿n¹ rolê odgrywa w tym kraju to, co my nazywamy znajomoœciami, uk³adami czy nepotyzmem. Oni tak¹ relacjê okreœlaj¹ terminem guanxi. To sieæ powi¹zañ miêdzyludzkich
funkcjonuj¹ca w spo³eczeñstwie chiñskim. Do krêgu guanxi
zaliczani s¹ krewni, przyjaciele i znajomi, którzy pomagaj¹ sobie
i wspieraj¹ siê nawzajem w za³atwianiu ró¿nych spraw. Jeœli
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spytamy mieszkañca Pañstwa Œrodka, co jest dla niego najwa¿niejsze w ¿yciu, odpowie najczêœciej, ¿e w³aœnie guanxi. Wiele
osób twierdzi, i¿ powi¹zania i uk³ady s¹ konieczne, aby prze¿yæ
w d¿ungli chiñskiego spo³eczeñstwa. Jak ma siê guanxi, to mo¿na znaleŸæ dobr¹ pracê i liczyæ zawsze na pomoc w rozmaitych
sytuacjach. Równie¿ za³atwianie interesów opiera siê o guanxi.
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