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    W połowie lutego rozmawiałem 
z mieszkającym w Azji Polakiem, 
który wrócił był właśnie z kilkudnio-
wego wypadu do Hongkongu. Tym, 
co rzuciło mu się tam w oczy była 
różnica – w wyglądzie, w zachowaniu 
– między mieszkańcami tego regio-
nu a przybyszami z głębi Chin. Dzień 
czy dwa po tej rozmowie dowiedzia-
łem się z BBC World News o zwoła-
nej przez młodych Hongkończyków 
demonstracji w jednym z centrów han-
dlowych, skierowanej przeciwko Chi-
nese mainlanders, którzy przyjeżdżają 
tu w celu zakupu towarów sprzedawa-
nych następnie z zyskiem w ich miej-
scu zamieszkania.
  Jakieś dwa tygodnie później podano 
wiadomość, że protestująca młodzież 
przeniosła się na ulice, gdzie doszło do 
przepychanek z przyjezdnymi speku-
lantami. Tym razem w zachodnich 
mediach starano się bardziej sprecy-
zować przyczyny tego konfliktu, mó-
wiąc o tym, że z powodu chińskich 
handlarzy zaczyna brakować w hong-
końskich sklepach podstawowych to-
warów, co wydało mi się powodem
naciąganym, podobnie (chociaż trochę 
mniej) jak wiadomość, że przez Chiń-
czyków z Chin Ludowych zamykane 
są sklepy w odwiedzanych przez za-
granicznych turystów dzielnicach, po-
nieważ chciwi właściciele wynajmo-
wanych na sklepy lokali, widząc ros-
nące zyski najemców, podnoszą wy-
sokość czynszu. Wydało mi się to na-
ciągane, gdyż kilkanaście dni wcześ-
niej czytałem, że sklepikarze z Hong-
kongu nie mają nic przeciwko kup-
com z głębi lądu, ciesząc się ze wzros-
tu sprzedaży. Co więcej, sprzedawcy 
są przekonani, że jeśli rząd zrealizuje 
plan zmniejszenia napływu obywate-
li ChRL o 20%, obroty ze sprzedaży 
spadną ogółem co najmniej o dwa 
miliardy dolarów. Wynika z tego, że 
przyjezdni Chińczycy, dając zarobić 
sklepikarzom, napędzają gospodarkę 
regionu, opartą w dużym stopniu na 
handlu i turystyce. Chociaż o turysty-
ce trudno raczej w tym wypadku mó-
wić, ponieważ 60% owych „turys-
tów” wpada tu tylko na jeden dzień, 
na zakupy. Tak czy inaczej tłumaczy 
to, dlaczego argument o rosnącym 

braku towarów wydaje mi się mało 
przekonujący. 
  Jeszcze mniej trafia do mnie tłuma-
czenie tego zamieszania przez tych, 
którzy są jego powodem. Ze znalezio-
nego w Internecie artykułu autorstwa 
Laury He – hongkońskiej reporterki 
internetowego serwisu finansowego 
MarketWatch – dowiedziałem się, że 
o ile media komunistycznych Chin 
bardzo mało informują o tej sprawie, 
o tyle w internetowych serwisach spo-
łecznościowych i blogach nie brakuje 
zamieszczanych przez kontynental-
nych Chińczyków komentarzy na ten 
temat, a w istocie jednej powtarzającej 
się opinii, że wszystko to jest robotą 
USA, zaś lider trwających protestów, 
17-letni student Joshua Wong, jest ma-
rionetką CIA. Przypomina mi to jako
żywo pogląd głoszony przez wyda-
waną w Vancouver polonijną gazetę
– nad wyraz życzliwą prezydentowi 
Federacji Rosyjskiej – że wojnie na 
wschodzie Ukrainy winni są Amery-
kanie, NATO i UE – popierający na-
zywanych przez rzeczoną gazetę ban-
derowcami Ukraińców – a prezydent 
Putin odpowiada jedynie swoimi po-
czynaniami na groźbę zachodniej agre-
sji. Polska zaś – zdaniem gazety – ry-
zykuje ściągnięcie na siebie gniewu 
Władimira Władimirowicza, opowia-
dając się po stronie Ameryki, zamiast 
lepiej być neutralna i uważać na ban-
derowców, mających chrapkę na pol-
skie tereny, „które uważają za swoje, 
czyli od Przemyśla po Kraków”. Szko-
da howoryty. 
 W doniesieniach z Hongkongu prze-
mawia do mnie uwaga, że liczące 7,3 
miliona mieszkańców terytorium pa-
trzy z niepokojem na rosnącą z roku 
na rok liczbę swoich pobratymców 
przybywających z kontynentu, których 
w ubiegłym roku było 47,3 miliona, 
przy ogólnej liczbie przyjezdnych z ca-
łego świata, wynoszącej 54 miliony. 
A ponieważ w tej chwili pozwolenie 
Pekinu na takie wyjazdy ma 49 chiń-
skich miast, do Hongkongu potencjal-
nie zwalić się może jednego dnia na 
zakupy 300 milionów obcych. (Jakby 
swoich, ale obcych.) Niewątpliwie 
trudno żyć z myślą, że któregoś dnia 
300 milionów ludzi wsiądzie do au-

tobusów i za godzinę będzie w twojej 
miejscowości, a ty właśnie chciałeś 
wyskoczyć do sklepu po mleko i buł-
ki... To z powodu tych liczb Pekin 
kombinuje, jak by tu ukrócić nieco tę 
turystykę. 
 Powszechnie wiadomo, że występu-
ący gdzieś w dużej ilości obcy (obcy 
z różnych względów) budzą niechęć 
innych. Jak w Vancouver jest wielka 
liczba Azjatów, to Polacy nie lubią 
Chińczyków. Jak w Ameryce jest bar-
dzo dużo Polaków, to uważają oni, 
że Amerykanie – których jest jeszcze 
więcej – im do pięt nie dorastają po-
ziomem kultury i ogólną mądrością. 
  Sądzę, że takie ilościowe wyjaśnie-
nie trzyma się kupy. Trzyma się kupy, 
jeśli uznać obcość jednych Chińczy-
ków wobec drugich. 
  Tę obcość zdaje się potwierdzać po-
wtarzająca się wiadomość, że przyjez-
dni rywalizują z miejscowymi o miej-

sce w zatłoczonych autobusach i w me-
trze. Ci pierwsi, zdaniem tych drugich, 
odznaczają się niskim poziomem kul-
tury osobistej, czyli źle się zachowują. 
I tak powracamy do początku niniej-
szego tekstu, do drugiego zdania, mó-
wiącego o rzucającej się w oczy róż-
nicy w wyglądzie i manierach. Nota-
bene, słysząc o tym od mieszkającego 
w Azji rodaka, odpowiedziałem pół-
serio, że jest to widoczne także w Van-
couver. Mówiąc to, miałem najpierw 
na myśli zachowanie starych emigran-
tów z Państwa Środka, do którego nie-
rzadko można mieć zastrzeżenia, i zu-
pełnie odmienny styl zachowania chiń-
skiej (z twarzy) młodzieży – lecz zaraz

wpadłem na to, że te różnice nie od-
noszą się do jednej tylko grupy etnicz-
nej.
  Hongkońscy studenci też są na ba-
kier z mieszkającymi w tym samym 
regionie staruchami, a konkretnie, ze 
starymi kołtunami, którzy parę mie-
sięcy temu, podczas prodemokratycz-
nych demonstracji, głośno utyskiwali 
na młodych, zakłócających im spoko-
jne życie żadaniem demokracji, która 
jest dla kołtuna czymś bardzo abstrak-
cyjnym, mającym podrzędne znacze-
nie – tak samo jak dla kołtuna z byłego 
peerelu pojęciem abstrakcyjnym jest 
wolność.
  I w ten sposób dochodzimy do pach-
nącego herezją twierdzenia, że clash 
of civilizations, zderzenie kulturowe, 
niekoniecznie musi wiązać się z geo-
grafią, religią, kolorem skóry czy ry-
sami twarzy. W Hongkongu widać, 
że może przebiegać ono wewnątrz tej 
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samej grupy etnicznej i może mieć za-
sadnicze znaczenie. Kto bowiem jest 
bliższy chińskiemu studentowi – han-
dlarz z okolic Wielkiego Muru na za-
kupach w Hongkongu czy kolumbij-
ski szekspirolog? Kto jest bliższy dla 
chińskiego handlarza na zakupach 
w Hongkongu – chiński intelektualista 
czy prostak wszystko jedno skąd?
  Przypominam tu sobie, jak 25 lat te-
mu w Chicago prowadząca polonijną
audycję radiową pani Lusia powie-
działa – mając coś chyba na myśli – że
jej zdaniem czarnoskóremu biznesme-
nowi jest znacznie bliżej do ludzi inte-
resu na Jackowie, aniżeli do ludzi jego 
rasy ze slumsów. Można zatem po-

wiedzieć, że ludzi łączy ze sobą krąg
zainteresowań lub, co w istocie na to 
samo wychodzi, dzielone przez nich 
uczucia (w przykładzie pani Lusi cho-
dzi o uczucia do pieniędzy). O „ma-
łym narodzie” złączonym ze sobą 
uczuciami mówi np. wiersz Antonie-
go Słonimskiego „Ten jest z ojczyzny 
mojej”.
  Powie ktoś, iż różnica kulturowa we-
wnątrz jednego narodu jest w miarę 
istotna jedynie w czasie pokojowym 
– w obliczu narodowego nieszczęścia. 
znika. Pewnie powinno tak być... Ale 
zaraz znów staje przed oczami dobra  
na wszystko literatura; tym razem po-
wieść Leona Kruczkowskiego „Kor-
dian i cham”, o której Karol Irzykow- 
ski pisał przed wojną: „W bardzo moc-
nej i pięknej scenie opisuje sławny po-
chód szkoły podchorążych pustymi 
ulicami Warszawy, kiedy na rozpacz-
liwy okrzyk: »Narodzie, do broni!«, 

odpowiadał tylko szczęk zamykanych 
okiennic.” I jeszcze, żeby zamknąć te-
mat: „Najznakomitszego pióra godny 
jest ten rys, że rozstrzygające pytanie: 
»Co to jest naród polski?« – rzucają 
w przestrzeń bezechową największy 
mędrzec Lelewel i największy osioł 
wśród spiskowców, Feluś Czartkow-
ski, i obaj nie znajdują na nie odpo-
wiedzi.” 
  Pewne wydaje mi się to, że w chiń-
sko-chińskim konflikcie w Hongkon-
gu ci, przeciwko którym kierują się 
zwoływane przez młodzież protesty, 
odczuwają konieczność nazywania 
siebie prawdziwymi Chińczykami.
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