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Podróż dookoła świata
w latach 1803, 1804, 1805 i 1806 na okręcie „Newa”
Jurij Lisianski

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wybór i przekład Stanisław Rakusa-Suszczewski
Warszawa 2012

W

ydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego oddały do rąk czytelników książkę nawiązującą do
mało znanych rosyjskich odkryć geograficznych
i stosunków Rosjan z tubylcami Alaski oraz
w mniejszym stopniu Oceanii. Podróż dookoła
świata... jest bardzo interesującym dziennikiem
kapitana Jurija Fiodorowicza Lisianskiego z
pierwszej rosyjskiej wyprawy dookoła świata.
Licząca 286 stron książka w większości dotyczy podróży i pobytu wśród tubylców Oceanii
i Alaski (których część znalazła się pod panowaniem carów)1.
Jurij Fiodorowicz Lisianski żył w latach 17731837. W 1783 r. wstąpił do Morskiego Korpusu
Kadetów, gdzie zaprzyjaźnił się z Iwanem
F. Kruzenszternem2, późniejszym dowódcą tytułowej wyprawy dookoła świata. Pięć lat później z powodu wojny rosyjsko-szwedzkiej (17881790) został przedterminowo zwolniony z nauki
w Morskim Korpusie i do końca wojny uczestniczył we wszystkich bojowych operacjach przeciwko Szwedom. W 1793 roku jako jeden z najlepszych oficerów był skierowany do Anglii na
praktykę morską. W latach 1793-1799 pływał do
Ameryki Północnej, Indii Zachodnich, Afryki
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i Indii, podróżował po Stanach Zjednoczonych
Ameryki i spotykał się z ich pierwszym prezydentem Jerzym Waszyngtonem. W ostatnim roku XVIII w. wrócił do Rosji, gdzie został dowódcą fregaty. Podróż dookoła świata
z Iwanem F. Kruzenszternem odbył w latach
1803-1806. Dziennik z wyprawy Lisianskiego,
ǜȀǿǲȅǲǾǿǯǵǲ ǯǻǷǽȀǰ Ǿǯǲǿǭ ǯ 1803, 4, 5 ǵ 1806
ǰǻǱǭȂ Ǻǭ ǷǻǽǭǮǸǲ „ǚǲǯǭ” (Podróż dookoła
świata w latach 1803, 1804, 1805 i 1806 na okręcie „Newa”), ukazał się w 1812 roku w Sankt
Petersburgu, a dwa lata później sam autor przełożył go i wydał po angielsku.
Począwszy od czasów Piotra I zainicjowane przez niego wyprawy przyniosły poważne sukcesy. Już w pierwszej połowie XVIII
wieku odkryto dla Imperium Rosyjskiego
Alaskę (1732). Inną doniosłą wyprawą była
tak zwana Wielka Ekspedycja Północna, która
trwała aż dziesięć lat (1733-1742) i wzięło w niej
udział 570 osób, które wykonały gigantyczną
pracę zbadania północnych wybrzeży Syberii
i sporządzenia map tego regionu3 (Riasanovsky
2009: 306). Wśród odważnych odkrywców,
pionierów Rosyjskiego Dalekiego Wschodu
i Alaski, należy wymienić Grigorija Iwanowicza
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Szelichowa. W odróżnieniu od innych kupców i żeglarzy Szelichowa nie zadowalały tymczasowe sukcesy. Celem jego ekspedycji było
zorganizowanie stałych osiedli w nowych rosyjskich posiadłościach. 16 czerwca 1784 roku,
po przezimowaniu na Wyspie Beringa, wypłynął w kierunku Wysp Aleuckich, dokąd wcześniej nie odważano się żeglować. 22 lipca, po
opłynięciu Wysp Aleuckich, Szelichow skierował się ku wyspie Kodiak, do której dopłynął
3 sierpnia (Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ 1970: 133)4.
Lisianski w swym dzienniku opisuje kolejne etapy podróży dookoła globu: wyjście
z Kronsztadu5, wizytę w portach brytyjskich
na Teneryfie, przejście przez równik, wizytę
u południowych wybrzeży portugalskiej Brazylii,
opłynięcie Ziemi Ognistej itd. Niewiele spostrzeżeń przekazał Lisianski na temat tubylców współczesnej Brazylii. Ponadto uczestnicy wyprawy nie zatrzymywali się w pobliżu
Ziemi Ognistej i nie płynęli wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej6, przez
co nie mieli styczności z tamtejszymi ludami
tubylczymi.
Czytelnicy poszukujący informacji na temat amerykańskich tubylców otrzymują za
to wyczerpujące opisy Kodiaków (Koniagów,
znanych w literaturze angielskojęzycznej jako
Pacific Eskimos albo Pacific Yupik) z wyspy
Kodiak oraz Indian Sitka, odłamu Tlingitów
znad Zatoki Sitka. Lisianski odwiedził powyższe obszary stosunkowo niedługo po ich odkryciu przez Rosjan. W swym dzienniku omawia różne aspekty ich kultury. Autor wspomina
m.in. o niewolnictwie, ale niewiele ma do powiedzenia np. na temat organizacji społecznej
tubylców. Z czasem dopiero zdaje sobie sprawę
z podziału na rody u Tlingitów, nieprzekładającego się na terytorialny podział (2012: 194, 272;
przyp. red. 227). Odnośnie duchowości przytacza różne legendy autochtonów na temat ich
genezy, aczkolwiek stwierdzenie autora, iż „nie
mają żadnych obrzędów religijnych” (2012: 194)
informuje o jego zdolnościach poznawczych,
a nie stanie faktycznym. Dziennik zawiera
INDIGENA
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także treści opisujące zagadnienia materialne
np. opisy lalek wyrzeźbionych z kości morsa.
Jego stosunek do tubylców nie odbiegał od ówczesnej linii caratu i perspektywy
białego człowieka, co zresztą nie może dziwić. Opuszczając Amerykę, z lubością stwierdza: „nie posiadałem się z radości, że wkrótce
spotkamy cywilizowanych ludzi”. Z drobnymi
szczegółami relacjonuje okrutną metodę polowania tubylców na zwierzęta morskie. Nie
wspomina jednak o nadmiernym wykorzystywaniu przez Rosjan Koniagów i Tlingitów
(i wcześniejszym Aleutów7) do polowań, bowiem głównym obiektem pożądania europejskich przybyszy były skóry zwierząt. Z typowym europejskim lekceważeniem ocenia ich
sposób mieszkania. O Koniagach pisze: „bardzo chętnie zmyślają”. Powstańców z Sitka jednoznacznie określa mianem ludu, „który popełnił przestępstwo”, zarzuca im „wiarołomstwo”,
„zdradę”. Pozostawienie przez nich nowych łodzi w czasie ucieczki przed Rosjanami komentuje w ten sposób: „sami srodze się ukarali za
swoje zbrodnie” (2012: 118, 127-128, 186, 198,
210). Na swój sposób zajmuje się Koniagami
(2012: 168-169), ale myśli o nich jak o rosyjskich
poddanych, którzy mają ułatwić dalszą kolonizację. Podobnie jak jego troska o zwierzęta, którym grozi zagłada z rąk rosyjskich myśliwych
(2012: 192-194), jest tylko wyrazem obawy przed
całkowitym wyniszczeniem źródła dochodu rosyjskich kupców.
Lisianski dokumentuje również swój pobyt
na Kodiaku szkicami ubrań, narzędzi i broni
tubylców. Dodatkowo wzbogaca główny tekst
dziennika wyjaśniającymi przypisami, a poszczególne zagadnienia ujmuje bardzo rzeczowo
i dokładnie. Porusza wiele szczegółów, od budowy geologicznej, przez ukształtowanie terenu,
klimat, po roślinność Alaski.
Rosjanie, tak jak wszyscy inni kolonizatorzy Ameryki, wykorzystywali, a czasem
wręcz kreowali, międzyplemienne konflikty.
Lisianski pisze na przykład o tym, jak jedna
z grup Tlingitów, Kootznahoo, zaproponowała
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Rosjanom współpracę przeciwko Tlingitom
z Sitka. Wspomina o Koniagach, walczących
u boku Rosjan przeciw Sitkanom, przy czym
zarzuca im tchórzostwo, co jego zdaniem… tłumaczy jedną z porażek Rosjan (2012: 113, 126,
131, 161, 186). Więcej na temat konfliktów wśród
rdzennych grup Alaski, a także między poszczególnymi rodami tlingickimi, czytelnik dowiaduje się z przypisów polskiej redakcji (zob.
np. s. 262 i 263, przyp. 128; s. 264, przyp. 136;
s. 266, przyp. 161).
Z lektury dziennika Lisianskiego wynika,
że tubylcy byli dobrze zorganizowani militarnie i jednocześnie bezwzględni w prowadzeniu wojny. Ponieważ autor sam był doświadczonym wojskowym, jego spostrzeżenia
są wiarygodne. Zdumiewa go zniszczenie
osady kolonialnej Sitka w 1802 r. i stosowanie tortur przez tubylców względem jeńców.
Sitkanów określa mianem odważnych, ale dodaje, że „nigdy nie walczą otwarcie, tylko napadają na nieprzyjaciela znienacka, starając się
ukryć swoje zamiary”. Ciekawe są informacje na temat uzbrojenia Indian: tlingiccy wojownicy mają broń palną, nic sobie nie robią
z wystrzałów rosyjskich dział, sami nawet
ostrzeliwują oblężonych Rosjan z armat (pamiętajmy, mowa o początku XIX w.)! Rzecz naprawdę rzadka w dziejach wojen z tubylcami.
Lisianski wyraża obawę, że coraz większa ilość
europejskiej broni palnej w rękach Indian może
mieć fatalne skutki dla rosyjskiej kolonizacji
(2012: 118, 126, 161, 174-176, 186-189, 264).
Lisianki, jako baczny obserwator, zauważa
zmiany, które są efektem oddziaływania Rosjan
na kultury tubylców, np. skrócenie okresu noszenia żałoby czy zanik tradycyjnego stroju.
Obserwuje również umiejętności Indian w przystosowywaniu się do nowej sytuacji, pisząc np.
„przyjmują wiarę [prawosławie] jedynie dla korzyści, to jest, aby dostać krzyżyk lub jakiś inny
podarunek. Znałem wielu, którzy trzykrotnie
się ochrzcili i za każdym razem dostawali koszulę lub chustę” (2012: 143, 153-155).
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Następna część narracji dotyczy pobytu na
Wyspie Wielkanocnej, Markizach, Hawajach
i Mariannach oraz obserwacji tubylców Oceanii.
Identycznie jak w przypadku Eskimosów,
Aleutów i Indian z Alaski natrafiamy na wiadomości etnograficzne, etnohistoryczne etc.
Chronologicznie, jednakże, wyspy te Lisianski
odwiedził dwukrotnie: przed dopłynięciem
do Alaski i po jej opuszczeniu, kierując się ku
Chinom.
Ostatnią częścią niniejszego źródła historycznego jest opis Chin. Lisianski z dużą
dokładnością przedstawia Kanton i Chińczyków
początku XIX wieku. Jego szczególną uwagę
przykuwa złodziejstwo, stosunek do poddanych,
chciwość i łapówkarstwo mieszkańców Państwa
Środka. Skala tego zjawiska musiała być
naprawdę duża, skoro zwraca na nią uwagę
Rosjanin, w którego ojczyźnie nie było ono
rzadkością (por. Chwalba 2001). Oczywiście
w swojej relacji o tym nie wspomni, jak i o innych kwestiach rosyjskich, np. statusie chłopów
pańszczyźnianych. Dziennik Lisianskiego stanowi ciekawe źródło dla poznania stosunków
panujących w Chinach w przededniu rozpoczęcia ekspansji w tym regionie przez mocarstwa
europejskie w XIX wieku. Zainteresowanie
Chinami w Europie w ówczesnej fazie stosunków było z pewnością większe, niż Europą
w Chinach8 (Gawlikowski 1979: 73). Jeśli chodzi o zainteresowanie Chin Ameryką i jej pierwotnymi mieszkańcami, to funkcjonuje pogląd,
iż wtedy takowe nie występowało (Rodziński
1992: 293)9. Na stronach dziennika można znaleźć tego potwierdzenie. Kodiacy podróżujący
z Lisianskim do Chin nie wzbudzili żadnej sensacji w Kantonie, w przeciwieństwie do Tatarów,
poddanych cara, płynących na tym samym
okręcie (2012: 197, 219).
Niestety, w polskim wydaniu nie zamieszczono wszystkich ilustracji i map Lisianskiego.
Również, z sobie tylko znanych powodów,
WUW postanowiły nie zamieszczać informacji, kim są autorzy poszczególnych przypisów i komentarzy. Na stronie tytułowej
INDIGENA 4-5 / 2014-2015
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podano, iż autorem przekładu (a właściwie wyboru) oraz komentarzy jest profesor Stanisław
Rakusa-Suszczewski (znany polarnik, założyciel Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka
Arctowskiego). Jednakże jest on podpisany
tylko pod stosunkowo niewielką liczbą krótkich
komentarzy („przyp. tłum.”). Pozostałe, o wiele
bardziej wyczerpujące, pozostają anonimowe,
zaś na stronie redakcyjnej jest informacja o redakcji (Małgorzata Dehnel-Szyc), redaktorze
prowadzącym (Małgorzata Yamazaki) oraz konsultantach naukowych (aż pięć nazwisk) z dziedzin: geografia i kartografia, etnografia i etnohistoria, sinologia, marynistyka i żeglarstwo oraz
zoologia. Nieco bardziej wnikliwych czytelników, którzy jednak chcieliby wiedzieć, kto jest
autorem poszczególnych komentarzy, wydawnictwo zmusza do zabawy w detektywów. Na
przykład możemy tylko przypuszczać, że autorem licznych i obszernych uwag poświęconych
Aleutom, Eskimosom, północnoamerykańskim
Indianom oraz ludom Markizów i Hawajów,
zapewne najbardziej interesujących czytelników
„Indigeny”, jest konsultant z zakresu „etnografii i etnohistorii”, a więc Bartosz Hlebowicz.
To nie koniec niedopowiedzeń redaktorskich
w tej książce-labiryncie. Kilkakrotnie w komentarzach końcowych pojawiają się przypisy w rodzaju: „Wiadro H = 12,3 litrów. Miary, którymi
posługuje się Lisianski zob. Tabela miar i wag
na stronie tej książki w witrynie wydawnictwa
www.wuw.pl” (s. 253). Dlaczego tabeli miar
i wag nie umieszczono po prostu w papierowym
wydaniu książki? Dlaczego czytelnik musi sięgać do Internetu za każdym razem, gdy zechce
wyobrazić sobie, co oznaczają wielkości podawane przez Lisianskiego w sążniach, stopach
czy arszynach?
Czytelnik-detektyw wyszukuje więc
w witrynie WUW podstronę o dzienniku
Lisianskiego10 i znajduje tu, obok Tabeli miar
i wag, linki do kolejnych materiałów, które nie
znalazły się w wydaniu papierowym. Należy do
nich „Słowo od wydawcy”, zawierające między
innymi szczegółowe wyjaśnienie zasad adaptacji
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nazw geograficznych do polskiego wydania.
Dopiero tutaj czytelnik (na tym etapie bardziej
już detektyw) otrzymuje możliwość zrozumienia, skąd wzięła się Rzeka Miedziana, albo
dlaczego w tekście jest nazwa Hawai’i, a nie
używana przez Lisiańskiego Owyhee. Znowu,
możemy się tylko domyślić, że autorem tych
wyjaśnień jest doktor Andrzej Czerny, którego
nazwisko figuruje na stronie redakcyjnej jako
konsultanta z dziedzin geografii i kartografii.
„Słowo od wydawcy” zawiera też podrozdział „Etnografia: wskazówki bibliograficzne” –
szczególnie cenne dla tych czytelników, którzy
zainspirowani lekturą dziennika Lisianskiego
zechcą dowiedzieć się więcej na temat tubylców Markizów, Hawajów czy Alaski. Co stało
na przeszkodzie, żeby te wskazówki znalazły się
w wydaniu papierowym dziennika?
Na stronie wydawnictwa jest też fragment
dziennika Lisianskiego poświęcony Wyspie
Wielkanocnej, z niezrozumiałych powodów
pominięty w wydaniu papierowym. Dlaczego
wszystkie te istotne materiały zostały upchnięte
na stronie internetowej?
Przytoczmy jeszcze fragment z internetowego „Słowa od wydawcy”:
Przygotowując do druku dziennik kapitana
Lisiańskiego, Wydawnictwo uznało za niezbędne nadanie mu takiej formy, która ułatwi
czytelnikowi śledzenie trasy jego podróży, ogląd
miejsc, które odwiedzał, oraz przygód, które
przeżył. W tym celu zwrócono się o konsultację naukową do specjalistów: pana Andrzeja
Czernego (geografia i kartografia), pana Marka
Marca (marynistyka i żeglarstwo), pana Bartosza
Hlebowicza (etnografia), pana Marka Jacoby
(sinologia) i panią Joannę Gliwicz (zoologia),
a o konsultację językową poproszono znakomitą tłumaczkę z języka rosyjskiego panią
Ewę Rojewską-Olejarczuk. Wszyscy oni wnieśli wielki wkład w weryfikację i opracowanie
tekstu; ich uwagi, wyjaśnienia i uzupełnienia
zamieszczono w formie przypisów na końcu
książki.
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Dlaczego więc na stronie tytułowej podano
sprzeczną z tym informację, że autorem komentarzy w tej książce jest Stanisław RakusaSuszczewski? Tak sformułowana, sugeruje, jakoby wszystkie przypisy były jego autorstwa.
Na stronie redakcyjnej znajduje się również
zapis: „Konsultacja językowa oraz przekład
rozdz. VI i VIII Ewa Rojewska-Olejarczuk”.
Wspomniane rozdziały zawierają spostrzeżenia
Lisianskiego na temat mieszkańców Markizów
i Hawajów, uzupełnione w przypisach licznymi
informacjami etnograficznymi i historycznymi
(znowu: nie wiadomo, kto jest ich autorem, na
pewno jednak nie tłumacz, bo brak przy nich
uwagi „przyp. tłum.”). Dlaczego te fascynujące
rozdziały nie zostały przetłumaczone przez tłumacza książki? Zrozumieliśmy już, że profesor
Rakusa-Suszczewski nie jest autorem wszystkich przypisów, teraz dowiadujemy się, że nie
jest też autorem całego przekładu. Dlaczego
więc tylko jego nazwisko figuruje na stronie tytułowej jako autora przekładu i komentarzy?
Na stronie wydawnictwa podane są też
adresy internetowe do stron z ilustracjami
okrętu Lisianskiego „Newa”. Na pierwszej
z nich znajduje się reprodukcja świetnego
współczesnego obrazu Marka R. Myersa, przedstawiająca niezwykłe spotkanie na morzu: okręt
Lisianskiego „Newa” otoczony przez flotyllę
tlingickich czółen (Pulled with Uncommon
Strength, Nova Crosses Sitka Sound, 1804). Jaka
szkoda, że to nie ten obraz zdobi okładkę polskiego wydania książki, lecz reprodukcja statycznej „Fregaty” autorstwa... Ewy RakusySuszczewskiej. Okładkę zaś zaprojektował
Jakub Rakusa-Suszczewski.
Podsumowując, dziennik Lisianskiego
(wraz z komentarzami) to świetne źródło historyczne na temat kolonizatorskich działań Rosjan na Pacyfiku, a w szczególności
na północno-zachodnich brzegach Ameryki
Północnej oraz ich stosunków z tubylczymi ludami Alaski i Oceanii z okresu pierwszych kontaktów z białymi. To także pasjonująca lektura,
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lecz szkoda, że takie dzieło zostało osobliwie potraktowane przez polskiego wydawcę.
JANUSZ KORCZYK – Absolwent historii na UAM. Jego
zainteresowania badawcze to historia rosyjskiej wojskowości oraz Daleki Wschód i Alaska pod panowaniem
rosyjskim. Pisze rozprawę doktorską na temat wojny
rosyjsko-japońskiej 1904-1905.

• PRZYPISY
1.

2.

3.

Tekst Lisianskiego opatrzony jest przez tłumacza i redaktorów przypisami i komentarzami, które znajdują
się z tyłu książki. Komentarze te często wnoszą więcej
niż sama informacja z źródła historycznego. Czasami
są w nich szersze uwagi lub fragmenty z wydania angielskiego niniejszego źródła. Są tu też (bezpośrednio
pod tekstem u dołu strony) komentarze i przypisy autora. Mamy zatem przypisy i komentarze Lisianskiego oraz zespołu redakcyjnego, który własnymi objaśnieniami dostosowuje pamiętnik do współczesnych
wymagań. Z tyłu książki podany jest spis ilustracji
i map. Książka zawiera indeks nazw geograficznych
z podaniem polskich nazw. Oprócz kwestii tubylczych, w recenzowanej pozycji, siłą rzeczy, pojawiają
się w obfitej liczbie wątki marynistyczne.
Iwan Fiodorowicz Kruzensztern, urodzony 8 listopada 1770 roku w majątku Chagudi w Estonii.
Uczestniczył w wojnie rosyjsko-szwedzkiej 1788-1790.
W latach 1793-1799 był na stażu w Anglii, odbył rejsy
do Ameryki Północnej, Indii, Chin. W latach 18031806 stanął na czele pierwszej rosyjskiej ekspedycji
dookoła świata. Od roku 1811 inspektor morskiego
ministerstwa, wiceadmirał. W latach 1827-1842 dyrektor Morskiego Korpusu Kadetów, admirał. Członek
założyciel Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.
Autor ǍǿǸǭǾǭ ǫǳǺǻǰǻ ǹǻǽȌ (Atlasu Południowego
Morza), wydanego w 1824 roku w Petersburgu oraz
trzytomowej pracy ǜȀǿǲȅǲǾǿǯǵǲ ǯǻǷǽȀǰ Ǿǯǲǿǭ ǯ
1803, 1804, 1805 ǵ 1806 ǰǻǱǭȂ Ǻǭ ǷǻǽǭǮǸȌȂ „ǚǭǱǲǳǱǭ”
ǵ „ǚǲǯǭ” (Podróż dookoła świata w latach 1803, 1804,
1805 i 1806 na okrętach „Nadzieżda” i „Newa”), wydane w 1812 roku w Petersburgu (ǜǻǽǿȀǰǭǸȉǾǷǵǶ
2009: 331).
Rosyjskie dążenia do zbadania Ameryk nie zatrzymały
się na przełomie XVIII i XIX w., ani też nie ograniczyły się do Alaski. Na przykład wybitny badacz
i podróżnik Grigorij Iwanowicz Langsdorf w latach
1821-1829 poprowadził, z ramienia Akademii Nauk
w Petersburgu ekspedycją naukową do Brazylii (Paradowska 1982: 66).
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5.
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7.

8.

9.

10.

Po dopłynięciu do wyspy Kodiak, Szelichow rozpoczął jej badania oraz najbliższych okolic. Prowadzono
je za pomocą bajdarek, łódek używanych przez Eskimosów. Na trzeci dzień pojawili się tubylcy, którzy
przyjęli przybyszy niezbyt życzliwie. Szelichow podjął
z nimi rozmowy, ale bez sukcesów: „Oni, nie słuchając tego, z wygrażaniem nakazywali, żebyśmy oddalili
się od ich brzegów, jeśli chcemy pozostać przy życiu”.
(ǍǸǲǷǾǲǲǯ 1970: 133). Ostatecznie jednak wyspa Kodiak została podporządkowana Rosji.
Kronsztad — twierdza i port na przeciwko Sankt
Petersburga.
W późniejszych latach rosyjskie statki płynące do
północnoamerykańskich posiadłości cara cumowały
w nadpacyficznych portach południowoamerykańskich (por. Domeyko 1963: 316).
Rosyjscy handlarze swoim pragnieniem szybkiego
wzbogacenia się przypominali pierwszych konkwistadorów hiszpańskich. Sposób, w jaki traktowali
mieszkańców Wysp Aleuckich podobny był do bezwzględnego postępowania Francisca Pizzara i łowcy
niewolników Nuno de Guzmana. Rosjanie szybko
przekonali się, że brak im umiejętności do skutecznych połowów wydry morskiej, dlatego zaczęli
zmuszać do tego Aleutów, często biorąc wśród nich
zakładników (Rowley 1994: 207; Webb 2007: 17).
Rolnicze i feudalne Państwo Środka, uznające siebie za centrum cywilizacji światowej, nie przejawiały
zbytniego zainteresowania dalekimi regionami globu;
istniejąca struktura gospodarczo-społeczna obiektywnie nie stwarzała potrzeb ekspansji światowej, obce
były także kulturze chińskiej poszukiwanie przygód,
tendencje do dalekich wędrówek i podbojów (Gawlikowski 1979: 73).
Jednym z niewielu faktów na temat relacji między
Chinami a Nowym Światem jest, że za pośrednictwem Hiszpanów i Portugalczyków docierało do
Państwa Środka srebro z Ameryki. We wczesnym
okresie Ming mnożono podatki wszelkiego rodzaju,
jednak w XVI wieku starano się system uprościć i pobierać je przede wszystkim w srebrze. Doprowadziło
to do powszechnego używania monety hiszpańskiej,
tzw. carolus peso, a później słynnego dolara meksykańskiego jako pieniądza obiegowego (Rodziński
1992: 293).
Pełny adres to http://www.wuw.pl/ksiegarn i a / p r o d u c t _ i n f o. p h p ? p r o d u c t s _ i d = 4 8 4 7 .
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