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Ma Jian, chiƒski pisarz, malarz, fotograf od lat mieszkajàcy w Londynie, w auto-
biograficznej powieÊci Czerwony py∏ buduje nast´pujàcà scen´: w zak∏adzie
pracy podczas rutynowego spotkania pracowników sekretarz partii ka˝e recyto-
waç polecenia Deng Xiaopinga – obok Mao Zedonga najwa˝niejszego polityka
wspó∏czesnych Chin. RównoczeÊnie przewodniczàcy k∏adzie bose stopy na stó∏
i zaczyna przycinaç paznokcie u nóg scyzorykiem1. ¸atwo sobie wyobraziç spa-
dajàce albo na ziemi´, albo na blat fragmenty odcinanych no˝ykiem paznokci
sekretarza. Lub inny obraz w powieÊci Ma Jiana:
Trzy po∏àczone baseny – opisuje narrator – dla wa˝niaków na szczycie, dla prze-
ci´tnych m´˝czyzn poÊrodku i najni˝ej dla przeci´tnych kobiet. W powietrze
wzbijajà si´ k∏´by pary. PoÊrodku w bulgoczàcej wodzie chyba z dziesi´ciu
facetów obmywa szmatkà twarz, a potem, korzystajàc z proszku do prania, piorà
oni ubrania, bielizn´, poÊciel, szorujà buty. Woda jest brudna, ale przynajmniej
sadza odmaka im od skóry. Ju˝ strumieƒ nap∏ywajàcy z górnego basenu jest da-
leki od czystoÊci; wyobra˝am sobie, jaki musi byç, kiedy opuszcza basen kobiecy2.

Paradoksalnie, przytoczone sceny niekoniecznie muszà dziwiç czytelnika.
Po ponadpó∏torarocznym pobycie w Chinach cz∏owiek mo˝e si´ przyzwyczaiç
do takiego widoku i do innych podobnych zjawisk: do plwocin po∏yskujàcych
na asfalcie chodnika, do zapachu wymiocin w autobusach publicznych, do wo-
ni niemytych stóp i smrodu zepsutych z´bów, do fragmentów Êliny unoszàcej
si´ w wodzie basenu, do ludzkich odchodów walajàcych si´ w toaletach pu-
blicznych, czyli do wszelkiego rodzaju brudu, zanieczyszczeƒ, odpadów. To bo-
wiem, co dla nas nieczyste: Êlina, resztki z obci´tych paznokci, mi´kka i ˝ó∏ta sub-
stancja z ucha, wymioty, s∏owem: nieczystoÊci – w Chinach wystawiane jest na
widok publiczny. Ich istnienie – zdaje si´ – jest tam tak samo oczywiste we-
wnàtrz, czyli w integracji z cia∏em, jak i poza nim, po od∏àczeniu od cia∏a. 
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Aby przybli˝yç natur´ brudu, przeciwieƒstwa doskona∏ego stanu rzeczy, przy-
pomnijmy sobie jajecznic´ Zygmunta Baumana. Otó˝ jajecznica na talerzu,
pachnàca – nie razi, wr´cz przeciwnie: rano, kiedy jesteÊmy g∏odni, budzi nasze
zmys∏y i apetyt, jak mówi filozof. JeÊli natomiast wylàduje na spodniach jedzà-
cego, staje si´ znienacka plamà budzàcà odraz´. Nie „cechy w∏asne, jakoÊci
przyrodzone rzeczy czynià je «brudem» – lecz miejsce, w jakim chwilowo si´
znalaz∏y; a mówiàc ÊciÊlej, odmiennoÊç miejsca, w jakim sà, od tego, jakie prze-
znaczono dla nich w schemacie wyobra˝onego ∏adu”3. Ze Êlinà jest podobnie jak
z jajecznicà. Âlina, krew, p∏yny ustrojowe, gdy sà integralnie w∏àczone w ca∏oÊç
z organizmem, nie budzà naszej grozy, sà czymÊ oczywistym. Na zewnàtrz zaÊ,
poza swoim naturalnym obszarem, zmienia si´ ich semantyka. Jakby ka˝da
rzecz, substancja mia∏a swoje w∏aÊciwe miejsce, pasujàce tylko do niej. 

Co si´ dzieje w Paƒstwie Ârodka?
W Chinach Êlina, a tak˝e wszelkiego rodzaju wydzieliny z jamy ustnej funk-
cjonujà w ˝yciu publicznym w zupe∏nie inny sposób ni˝ w Europie. Sà czymÊ
oczywistym. Spluni´cie, wykrztuszenie tego, co g∏´boko zalega w drogach od-
dechowych czy w przewodzie pokarmowym, praktykujà nie tylko doroÊli, ale
i dzieci, nie tylko m´˝czyêni, ale i kobiety. Na ulicach, w parkach, w Êrodkach
lokomocji, w restauracjach. JeÊli podró˝ujesz pociàgiem, a w wagonie sypial-
nym zajmujesz dolne ∏ó˝ko, musisz uwa˝aç, ˝eby Chiƒczyk z górnego ∏ó˝ka nie
splunà∏ przypadkiem na twojà twarz. OczywiÊcie nie zrobi tego celowo, ˝eby
ci´ obraziç. Nic z tych rzeczy. Jest to raczej nawyk i odruch zarazem, nie zaÊ
próba prowokacji czy zniewa˝enia. Owszem, w ka˝dym przedziale zawiadujàcy
pociàgiem ustawili spluwaczki, lecz w sumie nie wiadomo po co, poniewa˝
niewielu z nich korzysta. Dalekobie˝nymi autobusami równie˝ nie∏atwo si´
podró˝uje. I tutaj odbywajà si´ ceremonie plucia. Najpierw g∏´bokie i mocne
charkni´cie, a potem silne spluni´cie tego, co uda∏o si´ wydobyç dzi´ki mi´Êniom
w krtani. Na pod∏og´. Plwociny zalewajà pod∏o˝e. Czasem podczas podró˝y
chiƒska ˝ona zwróci uwag´ chiƒskiemu m´˝owi, ˝eby do spluni´cia u˝y∏ jako
spluwaczki wiadra. Ten na poczàtku pluje zgodnie z rozporzàdzeniem, ale po
chwili szybciutko zapomina i spluwa pod nogi. A potem podeszwà buta roz-
gniata, rozmazuje wyplute. Zdarza si´ równie˝ plucie przez okno – okno w do-
mu, w urz´dzie, w autobusie, w biurze.

Ju˝ w latach 50. ubieg∏ego wieku chiƒski rzàd organizowa∏ kampanie przeciwko
pluciu. Ma Jian, opisujàc wydarzenia z poczàtku lat 80., wspomnia∏ o patrolach
chiƒskiej milicji, które kara∏y plujàcych grzywnà w wysokoÊci jednego juana4.
Póêniej Olimpiada Letnia w Pekinie doÊç znaczàco przyczyni∏a si´ do zmiany
postrzegania tego przyzwyczajenia, a rzàd wprowadzi∏ kolejne zakazy i obostrze-
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nia dla plujàcych. Chiny zdecydowa∏y si´ zmieniç obyczaje swoich obywateli.
Zw∏aszcza ˝e Êwiat mia∏ wkrótce zobaczyç, co si´ dzieje w Paƒstwie Ârodka. 

Mimo ˝e Pekin ju˝ og∏osi∏, i˝ ludzie z∏apani przed olimpiadà na pluciu w miej-
scu publicznym – donosi∏ „New York Times” – mogà zap∏aciç grzywn´ 50 ju-
anów albo oko∏o 6,5 dolara, to i tak fakt ten niewiele zmienia w Chinach5. 

Idea czystoÊci i sterylnoÊci, która wczeÊniej op´ta∏a Zachód, dotar∏a w swojej
zasadniczej cz´Êci na Wschód. Nie tylko przywódcy kraju rozpocz´li akcj´
przeciwko pluciu, ale tak˝e zwykli obywatele, mi´dzy innymi Wang Tao. Swo-
jà organizacj´ nazwa∏ Zielone Dzi´cio∏y. Podobnie jak dzi´cio∏y oczyszczajà
las ze szkodników, tak i Zielone Dzi´cio∏y chcia∏y oczyÊciç miasto. Ochotnicy
chodzili po ulicach, pilnowali, upominali plujàcych, zawstydzali publicznie.
Dawali nawet plujàcym chusteczki, ˝eby ci zebrali to, co napluli. 

„Sp´dzi∏em 6 miesi´cy, zastanawiajàc si´, jak powstrzymaç ludzi od plucia. Na
poczàtku sam chcia∏em czyÊciç, ale z drugiej strony, ile mog´ sam posprzàtaç?
Dlatego zdecydowa∏em, ˝e najlepszym sposobem b´dzie poprosiç plujàcego,
by przesta∏” – t∏umaczy∏ Wang Tao6. 

Nawet teraz, ca∏kiem niedawno, w Kantonie, w po∏udniowo-wschodniej pro-
wincji Guangdong, wprowadzono zakaz plucia oraz za∏atwiania potrzeb fizjo-
logicznych w miejscach publicznych pod groêbà eksmisji z mieszkania7.
W∏adza walczy z tà nami´tnoÊcià Chiƒczyków, wywieszajàc plakaty i znaki
z zakazem plucia. Nie tylko zresztà rzàd Chin próbuje „za∏agodziç” obyczaje
obywateli. Podczas podró˝y po Laosie czy Kambod˝y, gdzie z roku na rok
gwa∏townie przybywa chiƒskiej emigracji, bardzo cz´sto spotyka∏am te same
znaki z zakazem plucia, skierowane do Chiƒczyków i zapisane chiƒskim pis-
mem. 

Wydaje si´, ˝e próba przeniesienia norm i rytua∏ów Zachodu na teren Chin od-
nios∏a sukces po∏owiczny. Mimo wysi∏ków, w zasadzie w wi´kszoÊci miast,
które odwiedza∏am, plucie nadal jest wpisane w chiƒskà rzeczywistoÊç. Oczy-
wiÊcie liczba plujàcych zale˝y od rangi miasta. W Szanghaju sporadycznie,
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w Pekinie cz´Êciej si´ pluje, ale ju˝ w takim Harbinie, Shenyangu (to miasta
w Dong Bei – pó∏nocno-wschodniej cz´Êci kraju) czy Hohhocie (stolicy Mongo-
lii Wewn´trznej) wyglàda to na plag´. I nie tylko plucie jest czynnoÊcià publicz-
nà. Wymiotowanie w autobusach, przez okno jadàcego pojazdu, wyciàganie
zawiesiny z nosa, z uszu, rozgniatanie w palcach tych mazi, uwa˝ne przyglàda-
nie si´ rozmaitym substancjom, które produkuje w∏asne cia∏o, publiczne obcina-
nie paznokci, obwàchiwanie resztek, smakowanie cielesnych odpadków spotyka
si´ na ulicy, w restauracji, w kolejce po bilet na dworcu. Co wi´cej, wydaje si´,
˝e nikt nie czuje si´ skr´powany, ani ten czynnie dzia∏ajàcy, ani ten obserwu-
jàcy; mo˝e nawet nikt nie zwraca uwagi na te czynnoÊci, rodzaj ablucji, której
dokonuje si´ na widoku. 

Ukryty byt zmazy w kulturze Zachodu
W sumie Chiƒczycy robià dok∏adnie to, co my. Te˝ plujemy, d∏ubiemy w nosie,
w uchu, wymiotujemy, obcinamy paznokcie. Âwiat Zachodu ró˝ni si´ tym jed-
nak, ˝e chowa nieczystoÊci i wydzieliny cia∏a. Ukrywa wysi´k i zmaz´, które
nie przynale˝à ju˝ do bytu. Sà raczej jego negatywem, zak∏ócajàcym nasze sta-
bilne poczucie to˝samoÊci. Âliska i lepka substancja, jakà jest Êlina – wed∏ug
Jeana Paula Sartre’a – burzy doÊwiadczenie wewn´trznego ∏adu, poniewa˝ za-
mazuje granic´ mi´dzy moim zwartym cia∏em a Êwiatem8. Odpychajàcy twór,
bez kszta∏tu, wyraênie wytyczonych granic, ju˝ nie jest i paradoksalnie wcià˝
jest mnà. Najlepiej wi´c jest si´ go pozbyç. 

Zjawisko wyparcia brudu w kulturze Zachodu z ca∏à pewnoÊcià, prócz tego, ˝e
narusza poczucie wewn´trznego porzàdku, ma zwiàzek z higienà (s∏owem, któ-
re dopiero na poczàtku XIX wieku na dobre wesz∏o do publicznego obiegu),
a co za tym idzie – z coraz bardziej rozleg∏à wiedzà o bakteriach i patogenach.
Wyplute to przecie˝ siedlisko mikrobów, przedziwnych drobnoustrojów nam
zagra˝ajàcych, którego nie da si´ uporzàdkowaç. W´drujà jak chcà, bez ∏adu,
rozsadzajà granice i dzi´ki temu udowadniajà kruchoÊç ustalonego porzàdku.
Co gorsza: nadajà podmiotowoÊç odpadom. Oto bowiem wraz z odkryciami Pa-
steura zaczyna si´ proces materializacji zagro˝enia, jakie niesie brud. CzystoÊç
ma zwalczyç nowo zdefiniowanego wroga, a higiena stanie si´ nowym or´˝em
w starciu. Âlina chorego znaczy przecie˝ najbardziej niewinne obiekty z jego
otoczenia: przedmioty do pisania, ksià˝ki, naczynia, ubrania. Nast´pnie mikro-
skopijne bakterie przenikajà cia∏o dotykajàcego zaka˝onych przedmiotów, wni-
kajà i powoli przejmujà nad nim kontrol´, ukazujàc równoczeÊnie, jak wàt∏a jest
cielesna pow∏oka i jakie niebezpieczeƒstwo kryjà jej otwory.
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