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O d redakcji

Publikacja, którą trzym acie Państwo w  rękach, jest pokłosiem  M iędzynarodowej 
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „M ade in China — rozm ow y o Państwie 
Środka” zorganizowanej w  dniach 28 -2 9  m arca 20 12  roku na W ydziale N auk Spo
łecznych U niw ersytetu Śląskiego w  Katowicach. Konferencja ta odbyła się dzięki 
zaangażow aniu kilku w ydziałow ych kół naukowych: Koła Naukowego Stosunków 
M iędzynarodowych, Studenckiego Koła Naukowego Historyków, Koła Naukowego 
Socjologów i Koła Naukowego H istoryków  Sztuki.

Spotkania było nie tylko szansą na w ym ianę m yśli, ale rów nież poznanie i zin
tegrow anie środow iska badaczy zajm ujących się tą problem atyką. Konferencja 
składała się z pięciu paneli tem atycznych. Podejm owano zagadnienia dotyczące 
polityki wewnętrznej i zagranicznej, gospodarki, h istorii i filozofii oraz kultury 
i sztuki, a także społeczeństwa i praw człowieka. M ieliśm y przyjem ność gościć Jego 
Ekscelencję Am basadora Chińskiej Republiki Ludowej w  Polsce Suna Yuxi. N a
szym i gośćm i byli również przedstawiciele Instytutu Konfucjusza w  O polu— Prof. 
Zhang Fan oraz Yingnan Sun.

Jest nam  niezm iernie m iło, że prelegenci zechcieli opublikować w yn ik i sw o
ich badań w  „P ism ach H um anistycznych” — interdyscyplinarnym  czasopiśm ie 
naukowym  W ydziału N auk Społecznych U niw ersytetu Śląskiego w  Katowicach. 
Ten, ukazujący się od 1999 roku periodyk już po raz trzeci jest areną intelektualnej 
szerm ierki, dedykowanej poszczególnym  państw om  świata. W  latach ubiegłych 
zeszyty poświęcone były  Federacji Rosyjskiej oraz Izraelowi. Z  elektronicznym i 
w ersjam i poprzednich num erów m ogą się Państw o zapoznać poprzez stronę in
ternetową <http://www.pism ahum anistyczne-wns.us.edu.pl>.

Całość książki podzielona została na pięć części obejm ujących szerokie spek
trum  zagadnień dotyczących Chińskiej Republiki Ludowej. Publikację rozpoczyna 
najobszerniejsza z nich dotycząca relacji C h in  z w ybranym i państw am i świata. 
N a wstępie znajdziecie tu  Państwo artykuł pośw ięcony chińskiej dyplom acji i róż
norodnym  środkom , jakie w ykorzystyw ane są do jej skutecznego prowadzenia. 
W  dalszej części autorzy podjęli próby spojrzenia na stosunki bilateralne z In
diami, Japonią, Birm ą, A u stra lią  i Izraelem . Część druga pośw ięcona jest w  naj
w iększym  stopniu zagadnieniom  ekonomicznym, w  tym  reform om  gospodarczym
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Deng Xiaopinga oraz problem om  zw iązanym  z bezpieczeństwem  energetycznym  
Państw a Środka. Część trzecia obejmuje w ybrane zagadnienia dotyczące funkcjo
nowania chińskiego społeczeństw a, w  tym  te dotyczące pozycji kobiet. W  części 
czwartej, ostatniej, znajdziecie Państwo odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące 
ku ltury i sztuki, w  tym  pism a i kina chińskiego oraz w schodnich sztuk walk.

M am y szczerą nadzieję, że tak duża różnorodność pism a nie przytłoczy i nie 
zniechęci do zapoznania się z jego zawartością, a przeciwnie, stanie się przyczyn
kiem  do poszerzania zainteresowań badaczy zajmujących się Państw em  Środka. 
W  szczególności pragniem y polecić bazę źródłową całej publikacji. Jej w artość sta
nowi literatura autorów, zarówno polskich jak  i zagranicznych, oraz liczne strony 
i portale internetowe.

N a koniec pragniem y podziękować osobom, bez których ani konferencja, ani 
niniejsza publikacja nie m iałyby szans powodzenia. Dziękujem y prof. zw. dr. hab. 
W iesławowi Kaczanowiczowi, Dziekanowi W ydziału N auk Społecznych U niwer
sytetu Śląskiego w  Katowicach, za opiekę i wsparcie, jakiego zawsze udziela stu
dentom i doktorantom  w ydziału oraz za rady, dzięki którym  łatwiej przezwyciężać 
trudności.

Dziękujem y rów nież w szystkim  opiekunom  kół naukowych za ich pom oc i za
chętę do działania. W  szczególności słowa podziękowania pragniem y skierować 
do dr Olgi Szury-O lesińskiej, wieloletniej opiekun Koła Naukowego Stosunków 
M iędzynarodow ych uś. Dzięki jej zaangażow aniu i pracy m ogliśm y po raz kolejny 
spotkać się na naszym  w ydziale i dyskutować o sprawach Chin. W yrazy uznania 
składam y również Recenzentom  poszczególnych artykułów. Przyjęcie takiej form y 
recenzji pozwoliło nam  nie tylko na poszerzenie zakresu tem atycznego publikacji, 
ale rów nież na podniesienie jej w artości m erytorycznej.

Jednym  z najbardziej fascynujących epizodów historii C h in  były, podejmowane 
w  latach 14 0 5-14 33 , w ypraw y floty cesarskiej dowodzonej przez adm irała Zheng 
He, które docierały aż do Półw yspu Arabskiego i w schodnich w ybrzeży A fryki. 
M am y nadzieję, że lektura niniejszej publikacji będzie dla Państw a równie ekscy
tującą intelektualną podróżą.
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