
 

1 
 

Prof. dr hab. Bogdan J Góralczyk 

Centrum Europejskie  

Uniwersytet Warszawski 

 

R E C E N Z J A 

rozprawy habilitacyjnej Tybet. Szkice z dziejów chińsko-tybetańskich oraz dorobku 

naukowego dr Jerzego Bayera 

 

1. Wymogi formalne 

 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  i tytule naukowym (Dz. U. Nr 65, 

poz. 595 - późniejsze nowelizacje) w art. 16 pozwala dopuścić do postępowania 

habilitacyjnego osobę w stopniu doktora, której osiągnięcia "stanowią znaczny wkład w 

rozwój określonej dyscypliny naukowej". W tym przypadku w dziedzinie nauk społecznych i 

dyscyplinie nauk o polityce, jak to zdefiniowano w rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165). 

Stwierdzam, że Pan Jerzy Bayer przedłożył wymaganą przez ww. Ustawę 

dokumentację, która jest niezbędna do oceny Jego dorobku naukowego i przeprowadzenia 

rozprawy habilitacyjnej. Spełnił tym samym kryteria i wymogi przed rozpoczęciem przewodu 

habilitacyjnego, co ponadto poparł solidnie sporządzonym ponad 20-stronicowym 

Autoreferatem, zarówno w wersji polskiej, jak i nieco węższej angielskiej. Wraz z całą 

przedłożoną dokumentacją pozwala to na sporządzenie wnikliwej i merytorycznej recenzji 

Jego rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego. 

 

           2. Sylwetka habilitanta 

 

Dr Jerzy Bayer nie jest klasycznym przypadkiem osoby ubiegającej się o habilitację po 

długiej i żmudnej karierze akademickiej. Wręcz przeciwnie, jego doświadczenie i wiedza 

zostały zebrane na innych polach i w szerokim świecie. Tuż po ukończeniu studiów 

sinologicznych na UW w 1975 r. i po służbie wojskowej, gdzie otrzymał stopień oficerski, 

trafił do Redakcji Zagranicznej Polskiej Agencji Prasowej, w której pracował do 1992 r., a 

przez większość tego czasu – w latach 1983-90 – był korespondentem PAP w Pekinie, 

obsługującym także wówczas komunistyczne państwa Azji Wschodniej (Korea Północna i 

Mongolia) oraz Południowo-Wschodniej, czyli Indochiny: Wietnam, Laos i Kambodżę. Przy 
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tym, co udowadnia także jego dorobek, poza Chinami w sposób szczególny skupił się na 

problematyce północnokoreańskiej, a w Pyongyangu i Koreańskiej Republiki Ludowo-

Demokratycznej (KRL-D) był łącznie aż 24 razy, jak pisze w Autoreferacie. 

Na tym ogromnym doświadczeniu Jego przygoda z Chinami i Azją bynajmniej się nie 

zakończyła, bowiem w 1995 r. przeszedł do pracy w MSZ, gdzie, z przerwami, pracuje aż do 

dziś. W tym czasie przez wiele lat (1997-2003) był najpierw szefem Wydziału Konsularnego 

Ambasady RP w Pekinie, a potem (1999-2003) konsulem generalnym w Szanghaju. Karierę 

dyplomatyczną ukoronował stanowiskiem ambasadorskim w latach 2009-2013, reprezentując 

RP w Królestwie Tajlandii, Związku Mjanmy oraz Laosie i Kambodży, czyli w państwach, 

które już wcześniej znał i którymi się interesował.   

Jakby tego wszystkiego było za mało, dr Jerzy Bayer jest także osobą, która nie tylko 

całe lata, a nawet dekady przebywała poza krajem, ale równocześnie, będąc tam, bardzo dużo 

jeździła i jeździ po świecie, szczególnie po Azji, docierając nawet na najmniejsze wyspy 

Pacyfiku, bodaj do wszystkich zakątków Himalajów (Tybet, Sikkim, Nepal, Bhutan, Ladakh, 

Dardżyling,  Dharamsala), a także różnych odległych zakątków Chin, w tym – co tutaj akurat 

ma szczególne znaczenie – do rożnych miejsce w szeroko rozumianym Tybecie, bo dzisiejszy 

Tybetański Okręg Autonomiczny funkcjonujący od 1965 r. w ramach Chińskiej Republiki 

Ludowej (ChRL) nie jest bynajmniej tożsamy z całym Tybetem, gdyż ludność etnicznie 

tybetańska jest rozsypana po sąsiednich prowincjach: Sichuanie, Xinhai, czy Gansu, gdzie 

Jerzy Bayer też oczywiście dotarł. 

Jedyny, jak dotąd, przypadek normalnej kariery i pracy akademickiej w życiorysie 

Habilitanta, to okres 2005-2008, gdzie po obronie pracy doktorskiej w ISP PAN Jerzy Bayer 

trafił do macierzystej jednostki, z której wyszedł, czyli Zakładu Sinologii Wydziału 

Neofilologii UW, gdzie wykładał przez trzy lata akademickie przedmioty z zakresu 

nowożytnej historii i politologii obszaru Chin i państw wobec nich ościennych, ale także 

seminaria z tłumaczeń i lektury tekstów trudnych i specjalistycznych w języku chińskim. 

Albowiem, co trzeba koniecznie dodać, Dr Jerzy  Bayer, czego skromnie nie zaznacza w 

Autoreferacie jest również niezwykłym lingwistą, znającym w różnym stopniu kilkanaście 

języków, w tym podstawowych zachodnich, oraz wielu orientalnych, począwszy od 

chińskiego (interesował się i angażował w znajomość nawet wietnamskiego, tajskiego czy 

birmańskiego). 

Mamy więc w osobie Habilitanta postać unikatową, na polskiej scenie i w polskim 

środowisku, także akademickim, niepowtarzalną o ogromnym doświadczeniu życiowym, 
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obyciu w świecie i znajomości jego najodleglejszych zakątków oraz jednego z najlepiej 

znających współczesną Azję Polaków. To są atuty niezbywalne Habilitanta.     

  

         3. Ocena dorobku naukowego Habilitanta 

 

Z racji na taką a nie inną drogę życiową, jak opisana powyżej, dorobek naukowy Pana 

Jerzego Bayera jest bardzo duży, by nie powiedzieć – ogromny, jeśli nawet podzielić go przez 

połowę, bowiem wszystkie najważniejsze dokonania książkowe opublikował on wspólnie z 

prof. dr hab. Waldemarem J. Dziakiem, co w oczach niektórych „purystów” mogłoby być 

ujmą, ale znając kwalifikacje, pracowitość, a czasami wręcz pedantyczność Habilitanta 

(proszę spojrzeć na szczegółowy zapis Jego referatów, udziału w konferencjach naukowych, 

itp., dołączony w Załącznikach do Autoreferatu) takie obawy w żadnej mierze nie ma. Jak też 

nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z badaczem samodzielnym, dociekliwym, 

skrupulatnie kumulującym wiedzę. 

Prawdziwą pracę badawczą rozpoczął J. Bayer dość późno, od napisania i obrony 

wspomnianej pracy doktorskiej, której promotorem był profesor Waldemar  J. Dziak (tak, jak 

można rozumieć, narodziła się później płodna i efektywna spółka autorska). Jej tytuł 

Ewolucja polityki ChRL wobec Półwyspu Koreańskiego w okresie od 1988 r. do 2004 r.  oraz 

treść dowodziły, że ówczesny doktorant „wsiadł” na jedno z dwóch swoich ulubionych 

zagadnień badawczych, czyli fenomen KRL-D (drugim jest Tybet, o czym później); z tym, że 

zajął się nie tyle problematyką wewnętrzną reżimu północnokoreańskiego, lecz jego relacjami 

z najważniejszym strategicznym partnerem jakim była – i pozostaje do dziś – ChRL.  

Z tego doktoratu narodziła się następnie dwutomowa, wydana przez ISP PAN 

publikacja Korea & Chiny – strategia, polityka, gospodarka, granice  (tom I – strategia i 

polityka, tom II – gospodarka i granice). Publikacja ta miała charakter pionierski na polskim 

rynku wydawniczym, zarówno poprzez podejście do tytułowego zagadnienia, jak przede 

wszystkim ze względu na szczegółowość analizy oraz zasób zgromadzonego materiału, 

nierzadko trudno lub wręcz wcale niedostępnego (bo Autorzy sięgali też po notatki ze swoich 

rozmów z interlokutorami chińskimi, czy nawet północnokoreańskimi podczas częstych ich 

wizyt w KRL-D). Przy czym praca dotyczyła nie tylko tytułowych relacji chińsko – 

północnokoreańskich, lecz bardziej szczegółowo północnokoreańskiego programu jądrowego 

i rozwoju zbrojeń, co było ważne w chwili wydania tej pracy (warto odnotować szczegółowy 

opis i analizę kilku rund prowadzonych w Pekinie negocjacji 6-stronnych na ten temat, potem 

przerwanych ze względu na rozpoczęcie 9 października 2006 r. eksperymentów z wybuchami 
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ładunków jądrowych przez reżim w Pjongjangu), a tym bardziej ważne staje się obecnie, gdy 

reżim  rządzący od końca 2011 r. Kim Dzong-una (trzeciego  w komunistycznej dynastii, po 

Kim Ir-senie i Kim Dzong-ilu) najwyraźniej przyspieszył działania na rzecz modernizacji i 

rozszerzenia tego programu, przy okazji prowadząc do poważnego w chwili pisania tych słów 

kryzysu w stosunkach międzynarodowych, przede wszystkim w relacjach z administracją 

amerykańską Donalda Trumpa (przy władzy od 20 stycznia 2017 r.), ale też w stosunkach z 

Chinami, które w 2017 r. po raz pierwszy zaczęły wprowadzać embargo na handel z tym 

partnerem. 

W tym kontekście pojawia się pierwsza, nie ostatnia, jak zobaczymy, uwaga polemiczna 

względem Autora/Autorów. Stawiają oni w tej pracy twardą tezę, iż to „Chiny ponoszą 

największą odpowiedzialność za przekształcenie Korei Północnej w regionalną potęgę 

rakietową i atomową” (s. 22 Autoreferatu). Otóż wiele wskazuje na to, iż jest to jednak teza 

nieco „na wyrost”, bowiem do zwiększenia potencjału zbrojnego (niekoniecznie nuklearnego, 

ale konwencjonalnego, w tym rakiet, jak najbardziej) przyczyniła się też Federacja Rosyjska 

(a wcześniej ZSRR), o czym w pracy napisano zdecydowanie mniej. A nade wszystko, by 

sprawę postawić jasno, nie byłoby zbrojeń, programu nuklearnego oraz rozwoju rakiet 

balistycznych gdyby reżim w Pjongjangu do tego nie dążył, a tymczasem utworzył on 

sobie z tego programu swego rodzaju „polisę ubezpieczeniową”, by nie upaść jako system 

wyjątkowo gospodarczo i pod wieloma względami niewydajny. Ponadto, jako jedyny taki na 

globie „komunizm klanowy”, jak go nazywam, a zarazem klasyczny reżim totalitarny, 

chciałby on  nadal odgrywać rolę samodzielnego gracza na arenie międzynarodowej – i to mu 

się w dużej mierze udaje, w dużej mierze, jeśli nie wyłącznie, właśnie za pomocą tego 

swoistego „straszaka nuklearnego”. Jednakże dotychczasowe doświadczenia z rządów Kim 

Dzong-una (przy władzy od grudnia 2011 r.) zdają się mocno podważać tezę Autorów o 

„bezdyskusyjnej odpowiedzialności Chin za istnienie północnokoreańskiego problemu 

nuklearnego”. Kim Dzon-un nie tylko, jako pierwszy w dynastii, nigdy nie udał się do Pekinu, 

ale najwyraźniej urwał się spod chińskiej kurateli, czego dowodem również zgładzenie osób, 

które z Chinami mogłyby utrzymywać ścisłe relacje (wuj Jang Song-taek) lub widziały w 

dzisiejszych Chinach pewien model i wzór (brat przyrodni Kim Dzong-nam, który od lat 

przebywał w Makau/Aomen pod cichą kuratelą chińskich służb specjalnych). 

Nie o to chodzi, by Chiny „wybielać”, bowiem panuje pełna zgoda co do tego, że bez 

ich przyzwolenia i cichego (a gospodarczo nawet mocnego i decydującego) wsparcia 

niewydajny i anachroniczny reżim w Pjongjangu już dawno by upadł (na co zresztą zasłużył, 

by nie było co do tego wątpliwości). Zgoda też na inną tezę Autorów, zgodnie z którą „Chiny 
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nie będą zainteresowane szybkim rozwiązaniem północnokoreańskiego problemu” (s. 22 

Autoreferatu), rozumianego tu jednak jako istnienie samodzielnego reżimu, a nie jego 

programu nuklearnego, którym ChRL jest obecnie nie mniej zaniepokojona niż Zachód, bo 

ewentualny konflikt czy kryzys wokół Korei Północnej mógłby podważyć ich daleko idące 

strategiczne, a nawet geostrategiczne cele, jakie sobie teraz Chińczycy stawiają w ramach 

promowanych haseł o „chińskim marzeniu” (Zhongguo meng) czy „wielkim renesansie 

chińskiego narodu” (Zhonghua minzu wei da fuxing). Nie będzie żadnego „renesansu”, jeśli 

na Półwyspie Koreańskim dojdzie do poważnego kryzysu czy nawet otwartego konfliktu, z 

czego Chińczycy doskonale zdają sobie sprawę, dlatego gdzie tylko mogą, starają się studzić 

nastroje i tonować napięcie, choć najwyraźniej bezpośredniego przełożenia na obecnego 

dyktatora w Pjongjangu, tak jak na ojca czy dziadka, nie mają. Stąd ich bezprecedensowa 

decyzja o włączeniu się do sankcji wymierzonych  KRL-D. 

Właśnie z obawy o własną dalszą transformację oraz ambitne strategiczne i 

geostrategiczne cele (dwa nowe Jedwabne Szlaki, bank AIIB i in.) sprawiają,  iż Chiny mocno 

się teraz obawiają tego co robi lub może zrobić reżim północnokoreański, bowiem 

bezpośrednią kuratelę czy patronat nad nim najwyraźniej utraciły, chociaż nadal są tym – 

jedynym – partnerem, który mógłby ten reżim powalić, co jednak – tu zgoda z Autorami – w 

żadnej mierze nie leży w ich interesie. Z powodów strategicznych Chiny wolą mieć Półwysep 

Koreański podzielony niż połączony. Wystarczy znać nieco tamtejszą literaturę na ten temat, 

a nawet przeczytać pamiętniki czy wydany i u nas tom O Chinach Henry Kissingera, by się o 

tym dobitnie przekonać. Chiny więc przez lata, a nawet dekady reżim północnokoreański 

wspierały i hołubiły, aż ten wyrwał im się spod kontroli.  Co tylko dowodzi, że przyczyn 

programu zbrojeń i nuklearnego trzeba szukać przede wszystkim wewnątrz KRL-D, a nie na 

zewnątrz, czyli w Chinach, jak twierdzi w Autoreferacie Habilitant. 

Kolejna ciekawa praca spółki autorskiej Bayer – Dziak, by tak ją określić, została 

wydana w 2007 r. przez ISP PAN, Collegium Civitas i Wydawnictwo TRIO. Jej tytuł Mao. 

Zwycięstwa, nadzieje, klęski zdaje się wskazywać, że chodzi o biografię twórcy i wodza 

chińskiego komunizmu, czyli maoizmu, ale Habilitant słusznie podkreśla (s. 19 Autoreferatu), 

że „książka ta nie jest klasyczną biografią”. To raczej pewien rozbudowany szkic, którego 

ciekawymi wyróżnikami są obszerne partie materiału poświeconego – wówczas nieznanym, 

dzisiaj mamy już obszerny tom dokumentacji na ten temat wydanej przez profesorów Jana 

Rowińskiego i Waldemara Dziaka -  stosunkom polsko – chińskim w „epoce Mao”, a 

szczególnie w burzliwym okresie jesieni 1956 r., kiedy to Mao i chińscy przywódcy, 

wychodząc oczywiście z własnych kalkulacji i interesów, opowiedzieli się po stronie 
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Władysława Gomułki, bo liczyli, że będzie antyradziecki, ale już nie Imre Nagya, gdy ten 

wypowiedział członkowstwo Węgier w Układzie Warszawskim i ogłosił neutralność, co już 

w Pekinie uznano za „zdradę komunistycznych ideałów” (i interesów). 

Autorzy kreślą w tomie wizerunek Mao jako bezwzględnego i okrutnego autokraty, z 

czym trudno się nie zgodzić. Książka nie jest jednak na tyle odkrywcza i nowatorska jak dwa 

tomy poprzednie, wspomniane powyżej. Biografii Mao mamy już i w Chinach, i na 

Zachodzie wiele, są one różnej wartości, ale pozwalają poznać i zrozumieć tę nietuzinkową 

postać dość dobrze. Mamy też biografie Mao i prace przetłumaczone na język polski Rossa 

Terrilla, Jung Chang i Jon Holidaya czy osobistego lekarza dyktatora dr Li Zhisui, jak też 

pokaźną dokumentację burzliwej „rewolucji kulturalnej” sporządzoną niegdyś przez PISM (z 

której Autorzy korzystają).   

Pozostaje jednak kwestią wielce dyskusyjną, czy – jak chce dr Jerzy Bayer – „zapewne 

Mao byłby dumny ze współczesnych Chin”. Chyba jednak miałby spory ambaras, bo 

wszystko o co walczył jako przekonany rewolucjonista i wróg kapitalizmu oraz za co niszczył 

i usuwał rywali, czyli przede wszystkim rynek i własność prywatna w ChRL, w trakcie epoki 

reform odrodziły się, co sprawia, że Przewodniczący Mao raczej przysłowiowo przewraca się 

w grobie, a nie cieszy. Ponieważ jednak – chciałoby się powiedzieć: na szczęście – nie 

zmartwychwstanie, więc trudno na ten temat kopie kruszyć. 

Trudno też spierać się z Autorami w przypadku dwóch kolejnych publikacji wydanych 

starannie przez ISP PAN: Historia polityczna Chin 1839-2014. Kronika najważniejszych 

wydarzeń (2015) oraz Historia polityczna Chin 1839-2014. Konspekt analityczny (2016). 

Zgoda z Habilitantem, że są to prace „nowatorskie” na polskim rynku wydawniczym, jak też 

niezmiernie potrzebne, bo trafiające w lukę badawczą stanowiąc wręcz klasyczne kompendia 

wiedzy i książki referencyjne, służące jako odniesienie do dalszych badań. Należy się tylko 

ukłonić obu Autorom (wkład autorski – po 50 proc., jak zaznacza Habilitant) za ogromny 

wkład pracy i uporządkowanie zebranej wiedzy. Na byłoby sensowne, jak sądzę, by wchodzić 

w polemiki z Autorami i rozpocząć dywagacje, na podstawie jakich kryteriów dokonywali 

wyboru zebranych i opublikowanych materiałów, wskazywać na luki czy niedociągnięcia, 

mówić o sprawach zbyt słabo zaznaczonych czy w ogóle nie podniesionych itd. Takie 

podejście wymagałoby bowiem całej rozprawy i byłoby – jak przypuszczam – typową 

polemiką akademicką, gdzie jedni mają rację w jednej kwestii, a drudzy w innej, a przy tym 

wszyscy, chcąc czy nie chcąc, dokonują wyborów selektywnych, indywidualnych, są niejako 

skazani na brak obiektywizmu czy też indywidualizację zainteresowań lub posiadanej wiedzy, 

o własnym systemie wartości nie mówiąc.  Inaczej ujmując – szczególnie w przypadku takiej 
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układanki i wyboru materiałów łatwo kogoś posądzić o stronniczość lub wybiórczość. 

Dlatego proponowałbym: nie wchodźmy w tym przypadku w takie dywagacje.  

Podkreślmy natomiast, że akurat w tym przypadku należy się Autorom słowo pochwały 

za trud i nakład pracy, a Wydawnictwu za wspomnianą na wstępie „staranność”, a to dlatego, 

że wiele pojęć, terminów, dokumentów, tytułów zostało w tych pracach przytoczonych w 

oryginalnym brzmieniu, w tym po chińsku, tybetańsku, w języku mongolskim, mandżurskim, 

wietnamskim i wielu innych. Niżej podpisany nie jest w stanie stwierdzić, jaka jest jakość 

zapisu np. po tybetańsku czy mandżursku, natomiast – jako sinolog z wykształcenia – ma 

wielką przyjemność potwierdzić opinię Habilitanta, że w obu pracach położono wielki nacisk 

na właściwe brzmienie i zapis przytaczanych dokumentów i terminologii. To nie jest wcale 

zadanie łatwe, a przy tym pracochłonne i wymagające szczególnej uwagi od Autorów, bo 

przecież trudno spodziewać się – często tak cennej – pomocy od nawet doświadczonych 

redaktorów, którzy przecież raczej języków orientalnych, w tym najczęściej tutaj 

stosowanego chińskiego nie znają.  

Proponowałbym więc oba te cenne tomy traktować nie jako klasyczne prace 

naukowe, choć ich ogromny potencjał naukowo-badawczy jest bezdyskusyjny, lecz jako 

typowe prace referencyjne dla badaczy, studentów, osób zainteresowanych, które stąd 

wychodząc mogą dalej iść przez siebie wybraną ścieżką, a u Jerzego Bayera i Waldemara J. 

Dziaka szukać odniesienia, wsparcia, czy inspiracji. Nie jest to wcale mało, a przy tym można 

przewidywać, że oba tomy będą cieszyły się całkiem sporym wzięciem wśród osób Chinami 

zainteresowanych (ze względu na ogromny wzrost ich mocy i potencjału w wyniku czterech 

dekad transformacji i reform jest takich coraz więcej), a i osoby niejako zawodowo z Chinami 

związane powinny te publikacje znać, przynajmniej jako – ważny – punkt odniesienia.  

Oczywiście, należy dodać, że tom drugi, nawet w podtytule zawierający termin 

„konspekt analityczny”, ma nieco większe ambicje, zawiera bardziej analizy niż tylko fakty; 

tyle tylko, że są to analizy innych autorów czy ośrodków badawczych, a Autorzy tego 

cennego tomu przyjęli na siebie jedynie rolę tych, którzy dokonali wyboru (takiego, a nie 

innego – tu też można by toczyć długie spory). Nie jest to więc także klasyczna i oryginalna 

praca badawcza, chociaż wysiłek badawczy stojący za nią jest ogromny, co trzeba docenić i 

mocno wyeksponować. Pozostaje jednak dobra ocena, że jest to jedynie „konspekt” – do 

wykorzystania, zastosowania, namysłu, czy dalszych badań. 

Doktor Jerzy Bayer przedstawił również w materiałach jako Aneksy obszerne 

zestawienia dotyczące innych Jego, zazwyczaj pomniejszych, ale za to indywidualnych, nie 

pisanych w duecie publikacji, artykułów w pracach zbiorowych (wymienił takich 11), 
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referatów na konferencjach międzynarodowych i specjalistycznych konferencjach krajowych 

(wyszczególnił 12), przy czym z dwóch cyklów wykładów zrobił potem odrębne publikacje. 

Do tego wymienił swój udział w panelach i dyskusjach merytorycznych (wskazał 22) oraz 

dodał osiągnięcia dydaktyczne oraz w zakresie popularyzacji nauki. Nie dodał, co zrozumiałe,  

licznych materiałów analitycznych, opracowań czy depesz, zapewne wiele z nich ma nadal 

obowiązujące klauzule tajności, które musiał wykonywać ze względu na charakter pracy, czy 

to w konsulatach i ambasadzie, czy w szeroko rozumianym systemie bezpieczeństwa, co 

sugeruje, pisząc o stopniu oficerskim i potem udziale w różnych specjalistycznych kursach z 

zakresu bezpieczeństwa. Nie wspomina przy tym o swoim udziale w misjach pokojowych 

ONZ (np. w Kambodży czy Rwandzie). Możemy się jedynie domyślać, że to też nie jest 

dorobek mały; tym bardziej, że Habilitant dodaje do zestawienia ekspertyzy i opracowania, 

głównie na rzecz Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ (łącznie aż 59), które jak można 

zrozumieć klauzulą tajności nie były objęte. 

Charakter pracy i kariery sprawił, że dorobek dydaktyczny dr Jerzego Bayera nie może 

się równać z jego niezwykle znaczący i unikatowym na polskim rynku dorobkiem 

analitycznym i badawczym. Jedynie przez trzy lata (2005-2008) pracował na uczelni, jako 

wykładowca na pół etatu z rodzimym Zakładzie Sinologii UW, z którego wyszedł. Jednakże 

jego liczne udziały w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz specjalistycznych 

debatach panelowych jedynie potwierdzają, że mamy do czynienia z wybitnym znawcą Chin 

oraz Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej (poza Azją Południową, wywodzącą się z 

Indii, chociaż i ta pojawia się często w związku z Jego badaniami nad Tybetem).    

 

          4. Merytoryczna ocena pracy habilitacyjnej 

 

Jako pracę habilitacyjną, jak najbardziej słusznie, dr Jerzy Bayer wskazał tom Tybet. Szkice z 

dziejów chińsko-tybetańskich, wydany, jak poprzednie, przez ISP PAN w 2015 roku. Tym 

samym, co warto podkreślić, Autor powrócił do swych pierwotnych zainteresowań, bowiem 

przypomnijmy, że pracę magisterską z sinologii, pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza 

Chmielewskiego, nieżyjącego już językoznawcy i literaturoznawcy, napisał i obronił w 1974 

roku. Jej tytuł brzmiał:  Fonetyka współczesnego dialektu Lhasy na podstawie prac Jin Penga 

i innych materiałów. Od tamtej pory, jak można rozumieć, przez blisko cztery dekady zbierał 

materiały o Tybecie, jeździł tam, jak też po całej okolicy, szukał i dociekał materiałów w 

tamtejszych archiwach i księgarniach, co zaowocowało przedstawionym tomem. Co prawda 

on także ma „metkę” wspomnianej spółki autorskiej Bayer – Dziak, ale zarówno dedykacja 
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„Pamięci Huberta Bayera”, jak zebrana dokumentacja, w tym ogrom materiałów chińskich i 

po chińsku oraz tybetańskich i po tybetańsku, jednoznacznie dowodzi, że tym razem 

proporcje zostały mocno zachwiane i że jest to dzieło przede wszystkim dr Jerzego Bayera.  

Potwierdza to też inny niż w przypadku pozostałych przedłożonych publikacji udział wkładu 

autorskiego: 70:30, co pozwala mi od tej chwili pisać częściej nie o Autorach, lecz 

Habilitancie. 

Podobnie jak w przypadku pozostałych, omawianych powyżej prac, również w tomie o 

Tybecie widać dbałość o szczegół, zapis, odpowiednią transkrypcję (powtarzam: oceniam go 

tylko od strony sinologicznej, potrzebna jest jeszcze opinia tybetologa). Praca Tybet, Szkice z 

dziejów chińsko-tybetańskich robi wrażenie niemal pod każdym względem: rozmachu – aż 17 

rozbudowanych rozdziałów, zakresu badań – od pradziejów i początków cywilizacji 

tybetańskiej aż po powstanie 1959 r. i ucieczkę Dalajlamy do Indii, nie mówiąc o zebranej, 

cennej i bardzo różnorodnej, a w Polsce unikatowej dokumentacji i bibliografii oraz nakładzie  

pracy za tym projektem stojącym. To są atuty niepodważalne i bezdyskusyjne. 

Istnieje jednak w związku z jej wydaniem kilka kwestii godnych rozważenia, debaty i 

polemiki.  Poruszam kilka wybranych, moim zdaniem najważniejszych: 

 Habilitant podkreśla (s. 2 Autoreferatu), że jest to „całość zagadnienia”. Otóż 

niestety nie jest! Praca kończy się na 1959 r., czyli powstaniu w Lhasie i ucieczce 

Dalajlamy z Tybetu. To ważna cezura, którą można zaakceptować. Tyle tylko, że 

później przyszło ustanowienie przez władze ChRL Autonomicznego Regionu 

Tybetańskiego, a tym samym dalszy podział narodu tybetańskiego, bo Tybet jest 

pojęciem znacznie szerszym, a Tybetańczycy zamieszkują na o wiele większym 

obszarze niż ten Region (nie obejmuje on znacznych części historycznych krain Amdo 

– na terenach dzisiejszej prowincji Qinhai i częściowo Gansu oraz Kham – na terenie 

dzisiejszego Sichuanu; Region Autonomiczny obejmuje tylko 1,2 z ponad 2 mln km² 

historycznego Tybetu, zob. odpowiednie mapki w Załącznikach do tomu).  Potem 

przyszła wielka trauma „rewolucji kulturalnej”, w trakcie której kulturę tybetańską 

niszczono w bezprecedensowy i wprost bestialski sposób. Niejako odpowiedzią na to 

było liberalne podejście do kwestii narodowościowych i Tybetu ze strony pierwszego 

sekretarza generalnego KC KPCh okresu reform Hu Yaobanga (brat Dalajlamy XIV, 

Gyalo Thondup,  spotkał się nawet wtedy z Deng Xiaopingiem i jeździł po dekadach 

przerwy osobiście do Tybetu). Natomiast pod koniec lat 80. ubiegłego wieku pojawił 

się projekt autonomii Tybetu w ramach ChRL, przedstawiony przez Dalajlamę i 

opisany w jego Autobiografii. Jak też było kilka przesileń i masowych wystąpień 
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ludności tybetańskiej przeciwko chińskiej dominacji (ostatnie masowe w latach 2008 i 

2009), w tym samospaleń mnichów, co w religii buddyjskiej jest rzeczą niesłychaną, a 

co tak wnikliwie zostało udokumentowane i empatycznie opisane przez piszącą po 

chińsku Tybetankę Oser (Tsering Woeser).  To ona właśnie zwróciła uwagę na jeszcze 

inne, istotne zjawisko: masową turystykę obywateli ChRL, jeszcze przyspieszoną po 

oddaniu idącej po najwyższych terenach na globie szybkiej kolei z Golmud 

(Nanshankou) do Lhasy, uruchomionej 1 lipca 2006 r., co niszczy nie tylko tamtejszą 

kulturę, ale całą tkankę społeczną i ekosystem. Tradycyjny Tybet ginie i zanika nie 

tylko ze względów politycznych. Wspominam o tym jedynie dlatego, że także po 

1959 r. historia toczy się dalej i wnosi jednak nowe elementy, a nie jest tylko – jak 

chce Habilitant – jest „w dużej mierze konsekwencją wcześniejszych wydarzeń” (s. 4). 

To dobrze, że w tytule pracy znajduje się słowo „Zarys”, bowiem w innym przypadku 

cezurę 1959 r., choć w pełni zrozumiałą, byłoby o wiele trudniej obronić. 

 Autorzy w tomie mocno eksponują i to samo jest w Autoreferacie Habilitanta, iż 

dotarli, a na pewno usiłowali dotrzeć do „wszelkich dostępnych materiałów”. I 

rzeczywiście, jak wspomniałem wyżej, ta Bibliografia jest ogromna i unikatowa, ale 

jednak przynajmniej jedno w niej zaskakuje: brak źródeł rosyjskich i 

rosyjskojęzycznych, a przecież znawcy tematu doskonale wiedzą, jak duży jest 

dorobek rosyjskiej tybetologii (dwie prace Kuzmina, jedna Cendiny oraz słownik 

tybetańsko – rosyjski wymienione w Bibliografii to chyba jednak za mało). Jeśli już 

Autorom nie udało się do jej dorobku sięgnąć, to warto byłoby o tym wspomnieć. 

Ponadto stawianie tak śmiałych tez o wykorzystaniu „wszelkich dostępnych 

materiałów” naprawdę grozi wywrotką. Oto w rok po wydaniu recenzowanej tu pracy 

Autorów o Tybecie ukazała się na polskim rynku wydawniczym arcyważna praca 

Gyalo Thondupa, brata Dalajlamy XIV, który prowadził w jego imieniu wiele 

delikatnych i tajnych misji, Brat Dalajlamy. Moja historia walki o Tybet, która  w 

oryginale ukazała się w początkach 2015 r., więc mogła być przez Habilitanta jeszcze 

nie ujęta.  Jednakże Gyalo Thundup był już wcześniej postacią w Tybecie i 

tybetańskiej diasporze doskonale znaną, chociaż ze względu na charakter pracy i 

pełnionych misji raczej tajemniczą. Dlaczego w pracy prawie się nie pojawia? Zresztą, 

co ważniejsze, brak Indeksu osobowego jest niewątpliwym mankamentem przy 

pracy tej rangi i miary. 

 Główna teza badawcza i niejako lejtmotyw tej pracy polega na dowodzeniu, iż 

chińskie twierdzenia jakoby Tybet „odwiecznie” należał do Chin jest fałszywa.  Ten 
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wątek, co oczywiste, bo cała praca dotyczy relacji chińsko – tybetańskich, przewija się 

stale, a teza badawcza została udowodniona i obroniona dobrze, chociaż niestety 

czasami w sposób nieco „naciągany”. W pewnym momencie, s. 158, Autorzy piszą: 

„Ani wówczas, ani nigdy później – do początków lat pięćdziesiątych XX wieku – nie 

doszło do sytuacji, w której Tybet byłby zarządzany jako część Chin lub przez Chiny”. 

Otóż w pracy doskonale opisano specyficzne relacje „kapłan – patron” (czöjön po 

tybetańsku, gonshi guanxi po chińsku), jakie narodziły się za mongolskiej dynastii 

Yuan (1271 – 1368), jak też świetnie udowodniono, że wówczas Tybet był jednak 

samodzielnym podmiotem na scenie, choć podporządkowanym Mongołom, podobnie 

zresztą jak Chiny (zob. np. s. 88, 103, 116, 139, 144). Gorzej jest jednak z okresem 

późniejszym, a konkretniej mandżurską dynastią Qing, w czasach której Tybet był w 

istocie protektoratem, raz słabiej, raz mocniej „trzymanym za uzdę” przez chińskie 

Cesarstwo i umieszczonych przez nie na stałe w Lhasie swych przedstawicieli – 

ambanów. Sami Autorzy zresztą piszą (s.217,218): „Od czasu tej pierwszej skutecznej 

interwencji mandżurskiej w Tybecie w 1720 roku (choć spotyka się też datę 1721 

roku) datuje się zatem forma sprawowania przez dynastię Qing protektoratu nad 

Tybetem (podkr. moje – BG) na mocy jednostronnie ogłoszonego i wyrytego na steli 

u wrót do Potali edyktu cesarskiego”. A potem zgładzono dotychczasowego szefa 

administracji, tj. głównego ministra, mianując na jego miejsce nominalnie Dalajlamę  i 

wprowadzono nową administrację, o nazwie Kashag, złożoną z trzech 

Tybetańczyków, dwóch Mongołów i dwóch Mandżurów (s. 219), czyli wspomnianych 

wcześniej ambanów.  Czy to było „zarządzanie przez Chiny”, czy nie, oczywiście 

można się spierać, ale samo pojęcie protektorat dowodzi, iż organizm słabszy 

jemu podległy nie jest jednak do końca samodzielny. I to jest istota sprawy, bo 

toutes proportions gardées mamy do czynienia ze sporem podobnym do tego o rolę i 

znaczenia PRL w historii i na scenie międzynarodowej. 

 Stąd bierze się kolejna kwestia, a mianowicie ukute pod koniec dynastii Qing i w pełni 

przejęte przez „ojca Chin republikańskich” Su Yat-sena pojęcie Zhonghua minzu – 

„narodu chińskiego”, o którym Autorzy wspominają (s. 36), ale go nie rozwijają, a 

szkoda. Albowiem od tamtej pory aż do dziś w podręcznikach chińskich wkłada się 

uczniom do głów, iż „naród chiński” to nie tylko narodowość Han – rdzenni 

Chińczycy, ale także Mongołowie i Mandżurowie (bo tworzyli nawet chińskie 

dynastie) oraz właśnie Tybetańczycy i narodowość Hui, rozumiana i etnicznie, i 

religijnie jako muzułmanie (istnieje świetna polska praca na ich temat młodego 
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sinologa Włodzimierza Cieciury). Ten aspekt powinien być w pracy mocniej 

zarysowany, bo wyjaśnia na przykład, dlaczego w relacjach narodowość Han – 

Tybetańczycy mamy w istocie do czynienia z „dialogiem głuchych”. Hanowie 

uważają po prostu, są o tym święcie przekonani, iż Tybetańczycy to dla nich nikt inny, 

jak „młodsi bracia”, których należy pouczać, raz traktować pobłażliwie, a innym 

razem bardzo surowo. A że Tybetańczycy, legitymujący się całkiem inną kulturą, 

językiem i system wartości uważają inaczej – to ich problem zdają się myśleć 

Hanowie. To zarazem wyjaśnia takie a nie inne podejście do „kwestii 

tybetańskiej” przez władze, także te z demokratycznego nadania, w Republice 

Chińskiej na Tajwanie, co jednak w pracy nie zostało ani należycie 

wyeksponowane, ani zanalizowane, a szkoda.  

 Stąd kwestia kolejna, o nadrzędnym, kluczowym znaczeniu. Habilitant ponownie, 

niczym w pracy o Korei (o czym wyżej) zdaje się składać całą winę za autentyczne 

nieszczęścia Tybetu na Chiny i potem chińskich komunistów. Ta tendencja jest zresztą 

u niego trwała i widoczna w innych pracach, np. tych o chińskim nacjonalizmie, 

wymienionych w załączonym spisie prac i dokonań. I w tym przypadku jednak, jak się 

wydaje, prawda jest nieco bardziej złożona, albowiem – jak wynika z innych 

zachodnich lub wydanych na Zachodzie prac na ten temat, np. M. Goldsteina, N. 

Dawy - inną główną przyczyną, obok niewątpliwej chińskiej dominacji, upadku 

tybetańskiej suwerennej państwowości były: inercja i specyfika własnego systemu 

politycznego oraz fakt niewykorzystania przez Dalajlamę XIII faktycznej 

samodzielności na scenie międzynarodowej po upadku chińskiego Cesarstwa i w 

trakcie zawieruchy w początkowych latach Republiki.  Oba te wątki są oczywiście 

w tej obszernej pracy poruszane, ale – w mojej ocenie – zbyt słabo wyeksponowane. 

Oto np. fragment (s. 143) dotyczący mnichów tybetańskich w okresie dynastii Ming: 

„Powszechne stało się nadużywanie przez mnichów prerogatyw, przejawy arogancji, 

rozszerzanie przywilejów, korupcja, nepotyzm, sprzeniewierzanie funduszy, 

wymuszanie świadczeń (prowiant, kwatery, transport), okrucieństwo i rozwiązłość”. 

Dlaczego tylko za dynastii Ming? – chciałoby się zapytać. A potem to już tak nie 

było? Jest bowiem rzeczą udowodnioną, i to w wielu źródłach, że w czasie gdy Tybet 

był w istocie samodzielny (1912-1949), tamtejsza elita polityczna tkwiła w intrygach, 

wojnach podjazdowych i w izolacji, miast otwierać się na świat. Zamiast się 

reformować, zastygła w czasie. Nic więc dziwnego, że gdy dotarł tam chiński 
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komunistyczny walec i rozpoczęła się inwazja, tak naprawdę nie było armii, by się 

bić, chociaż naród był od początku do najeźdźców wrogo nastawiony. 

 I wreszcie, na zakończenie, dwie uwagi dotyczące „Rekapitulacji” tomu. Piszą 

Autorzy i nie cieniują, nie wartościują, że Chiny to „system totalitarny”, w ten sposób 

zamazując naprawdę istotną cezurę 1978 r. i początku tamtejszych reform, które 

zamieniły totalitaryzm w autokrację. Autor tak doświadczony i tak dobrze znający 

problem z autopsji jak dr Jerzy Bayer nie powinien do takich uproszczeń i 

powierzchownych ocen dopuszczać. Podobnie jak stawiać tezę, o „dominacji teorii 

nad praktyką”, podczas gdy w ChRL po 1978 r. to właśnie praktyka zwyciężyła nad 

teorią (fakt, że niewiele to zmieniło w położeniu Tybetu). 

 Natomiast w sensie niejako post scriptum chciałbym zaznaczyć, że zawarty w 

„Rekapitulacji” (s. 644) rozbudowany akapit, rozpoczynający się od słów: 

„Propaganda oparta na niedpowiedzeniach, półprawdach, przeinaczeniach, 

deformacjach, tendencyjnych interpretacjach, imaginacji, fantazji, fikcji, politycznej 

mitologii…”, aż po słowa: „przemawia do ukształtowanej przez wieki i tysiąclecia 

sinocentrycznej megalomanii i arcysubiektywnej wizji świata”, nie powinien się był – 

w moim głębokim przekonaniu – w pracy tej rangi i wagi w żadnej mierze 

znaleźć. Zebrany przez Habilitanta i Autorów ogromny materiał źródłowy, ich poparta 

solidnym, wielojęzycznym i zróżnicowanym materiałem źródłowym i równie 

solidnymi przypisami praca mówi sama za siebie, nie wymaga ekwilibrystyki stylu i 

popisu krasomówstwa oraz dawania upustowi swym antychińskim pasjom czy 

uprzedzeniom, bo te, jak wiadomo, rzetelności badawczej nie służą, a mogą jedynie, w 

oczach wielu, stać się podstawą do rozważań, czy rzeczywiście mamy do czynienia z 

prawdziwą pracą badawczą pozbawioną emocji, co przecież nie znaczy, że także 

empatii, czy naładowaną emocjami publicystyką. Dzisiejsze losy Tybetu nie są 

bowiem do pozazdroszczenia; tym bardziej, że Autorzy mają niestety rację, 

konkludując: „mało realna wydaje się rezygnacja władz chińskich z sinizacji”.  

   

                                                                              X 

                                                                   X                   X 

 

Na podstawie przedłożonej rozprawy habilitacyjnej dotyczącej Tybetu oraz dorobku 

naukowego dotyczącego głównie Chin oraz regionu Azji Wschodniej z satysfakcją 

stwierdzam, że pomimo poczynionych uwag krytycznych recenzowana rozprawa 
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habilitacyjna oraz dorobek i dokonania naukowe pana Jerzego Bayera po uzyskaniu przez 

niego tytułu doktora w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Ustawę o stopniach 

naukowych i tytule naukowym. Całość przedłożonego materiału skłania do postawienia 

wniosku o dopuszczenie dr Jerzego Bayera do dalszych etapów procedury habilitacyjnej.  

 

 

Warszawa, 18 sierpnia 2017 roku 

                                                                                                Bogdan J. Góralczyk 

 


