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Tajwan a Europa rodkowo-Wschodnia. 
Przyczynek do analizy porównawczej 
w kontek cie globalnego zarz dzania

Opublikowanie w polskim czasopi mie 
akademickim po wi conym zarz dzaniu 
bloku materia ów zwi zanych z Tajwanem 
wymaga usprawiedliwienia. Rzecz doty-
czy przecie  niewielkiego kraju dos ownie 
i metaforycznie bardzo oddalonego od Pol-
ski. Zupe nie inna by aby sytuacja, gdyby 
chodzi o o Chiny kontynentalne, pot nego 
gracza na globalnej arenie, podmiot eks-
pansywnej ekonomii i kultury, które trzeba 
jak najszybciej pozna  i jak najlepiej zro-
zumie . A jednak przedstawiciele takich 
subdyscyplin zarz dzania jak zarz dzanie 
ró norodno ci  oraz zarz dzanie mi dzy-
kulturowe przestrzegaj  przed pochop-
nymi uproszczeniami. Do wiadczeni przez 
relatywizm, który na dobre zadomowi  si  
w obszarze ich pracy wyczuleni s  na trud-
no ci i wr cz pu apki zwi zane z próbami 
przek adu ró nych kultur. Sprawa kom-
plikuje si  jeszcze, gdy chodzi o odr bne 
cywilizacje. Sedno problemów, jakie niesie 
�„barbarzy cy�” kontakt z cywilizacj  Chin, 
lapidarnie uj  Theodore Zeldin (1998: 
497) formu uj c nast puj c  przestrog : 
�„Trzeba by y  wielokrotnie d u ej, ni  
yje si  przeci tnie, by móc pozna  nawet 

niewielki u amek my li, któr  pozostawili 
po sobie chi scy m drcy, uczeni, afory ci i 
poeci, i która by aby interesuj ca dla nas, 
wspó czesnych.�”

W tej sytuacji pozostaje korzystanie z po-
mocy po redników, �„agentów kulturowych�”, 
czyli pojedynczych ludzi i szerszych zbioro-
wo ci, usytuowanych na pograniczu ró nych 
kultur czy cywilizacji. Do wiadczenie taj-
wa skie okazuje si  tu niezwykle u yteczne. 
Ju  przed wielu laty istot  tego kraju trafnie 
opisa  dla Polaków emigracyjny publicysta 
Aleksander Bregman (1968). Wskaza  on 
na dwa (nadal aktualne) elementy niejako 
konstytuuj ce Tajwan: sukces gospodarczy 
i dba o  o zapewnienie ci g o ci cywilizacji 
chi skiej. Dzi  dochodzi jeszcze reinterpre-
tacja to samo ci kulturowej mieszka ców 
�„Pi knej wyspy�” (Formozy, jak nazwali 

Tajwan szesnastowieczni koloni ci por-
tugalscy) w oparciu o w asne tradycje ze 
zdystansowaniem si  do roli �„duchowego�” 
reprezentowania Chin kontynentalnych. 
Wspomniany wcze niej relatywizm s usznie 
przestrzega jednak przed zbytnim przywi -
zaniem do etykiet, nawet tak pojemnych jak 
kategoria �„po rednictwo kulturowe�”. Taj-
wan, mimo niewielkiego obszaru i niedu ej 
liczby ludno ci, jest tak e istotnym graczem 
globalnej gry. Wystarczy przypomnie , i  
na pocz tku lat 90. ubieg ego stulecia, gdy 
rozwój gospodarczy �„azjatyckich tygrysów�” 
osi ga  apogeum, �„Pi kna Wyspa�” mia a 
takie same obroty w handlu zagranicznym 
jak Chiny kontynentalne, posiadaj c 2% ich 
ludno ci i 0,4% powierzchni (Polit 1997). 
Dzi  przepa  mi dzy dwoma chi skim 
pa stwami nie jest ju  tak du a, ale Taj-
wan nadal nale y do gospodarczych pot g 
i aktualnie szuka partnerów mi dzy innymi 
w Europie rodkowo-Wschodniej.

Dzi ki patronatowi prof. Alojzego Z. No-
waka, dziekana Wydzia u Zarz dzania UW, 
oraz dr Ming-Yich Lin, dyrektora Wydzia u 
Kultury Biura Gospodarczo- Kulturalnego 
Tajpej w Polsce, rozpocz o na Wydziale 
Zarz dzania UW dzia alno  niewielkie 
seminarium po wi cone wybranym aspektom 
do wiadcze  tajwa skich i rodkowoeuro-
pejskich w kontek cie komunikacji mi dzy-
kulturowej. Prezentowany wybór artyku ów 
stanowi pok osie sympozjum, które 4 lipca 
2007 zainaugurowa o prace wspomnianego 
seminarium. Wszystkie publikowane teksty 
maj  charakter wprowadzaj cy. 

Pierwsze trzy artyku y s  autorstwa 
badaczy tajwa skich, obecnych na lipco-
wym sympozjum. Prof. Hung Mei-Lan 
z Narodowego Uniwersytetu Chengchi, 
specjalizuj ca si  mi dzy innymi w ekono-
mii spo ecznej oraz w problematyce Wspól-
noty Pa stw Niepodleg ych, przedstawia 
aktualn  sytuacj  gospodarki Tajwanu z jej 
priorytetowym traktowaniem handlu zagra-
nicznego jako g ównego instrumentu wobec 
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wyzwa  globalizacji. Prof. Kwo Wa-Ping, 
dyrektor Instytutu Studiów Europejskich 
na Uniwersytecie Nanhua, obszernie rea-
lizuje zadania �„agenta kulturowego�”, oma-
wiaj c �– w sposób nakierowany na odbiorc  
z Europy �– uwarunkowania obecnej sytuacji 
Tajwanu w kontek cie stosunków tego pa -
stwa z ChRL. Ting-You Lee, doktorantka 
Instytutu Socjologii Uniwersytetu War-
szawskiego, prezentuje badania dotycz ce 
warto ci konfucja skich deklarowanych 
przez mened erów z Tajwanu pracuj cych 
na terenie Polski w porównaniu z deklara-
cjami polskich pracowników.

Ostatni tekst prezentowanego wyboru 
powsta  na Wydziale Zarz dzania UW. 
Artyku  Miros awa Przygody oraz ni ej 
podpisanego jest propozycj  katalogu prob-
lemów, które mog  sta  si  przedmiotem 
dyskusji, a nast pnie bada  porównawczych 
wybranych do wiadcze  Tajwanu i krajów 

Europy rodkowo-Wschodniej (przede 
wszystkim na przyk adzie Polski). Tekst ten 
stanowi zaproszenie do wspó udzia u we 
wspomnianych przedsi wzi ciach. Ch t-
nych prosz  o kontakt pod podanym poni-
ej adresem e-mailowym.

Tomasz Ochinowski
e-mail: ochinto@mail.wz.uw.edu.pl.
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