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Kupcy przybywający z Dalekiego 
Wschodu do Wenecji opowiadali 
o tajemniczych krainach i ludach, 
o wzburzonych morzach i rabusiach 
grasujących pośród bezmiernych 
stepów. 17-letni Marco Polo chci-
wie pochłaniał te historie z nadzieją, 
że wyjedzie do ojca Mikołaja i stryja 
Mateusza, którzy – kiedy był jeszcze 
dzieckiem – ze znaczną ilością towa-
rów wyruszyli, aby rozszerzyć swój 
handel na kraje azjatyckie. Okazja do 
podróży życia pojawiła się w 1271 r. 
Marco przez Palestynę, Persję i Afga-
nistan dotarł do serca chińskiego im-
perium, gdzie zdobył zaufanie Wiel-
kiego Chana.

„Opisanie świata” Marca Pola stało 
się średniowiecznym bestsellerem, na 
wiele lat istotnym kompendium wie-
dzy o życiu w krajach azjatyckich. To 
właśnie Marco Polo przyczynił się do 
powstania mitu Jedwabnego Szlaku, 
legendarnego systemu karawano-
wych dróg handlowych łączących 
chińskie imperium z Konstantynopo-
lem i Europą. Funkcjonowały między 
III w. p.n.e. a połową XVII w. n.e. Ich 
trasa przebiegała przez dziewicze te-
rytoria, niebotyczne pasma górskie 
i spalone słońcem pustynie. Wielo-
krotnie rozgałęziała się, zbaczając na 
południe lub północ, tworząc często 
lokalne drogi wymiany. Karawany wo-
ziły w obie strony nie tylko herbatę, 

przyprawy, naturalne barwniki, złoto, 
tekstylia, bursztyny czy rośliny upraw-
ne. Kraj Środka, ojczyzna jedwabnic-
twa, utrzymywał do VI w. monopol 
na pożądany wśród elit starożytnego 
Rzymu jedwab, a w średniowieczu 
eksportował także w dużych ilościach 
porcelanę i herbatę. Tą drogą trafił 
do Europy nie tylko proch, ale także 
wynalazek druku. Do Chin zaś dotarła 
matematyka i zachodnia medycyna. 
Jednak sam termin Jedwabny Szlak 
został stworzony dopiero w końcu 
XIX w. przez niemieckiego geografa 
Ferdinanda von Richthofena.

Tak jak Chiny stanowiły fundament 
historycznego Jedwabnego Szlaku, 
tak Polska była centrum dróg handlo-
wych wiodących z południa na pół-
noc Europy, w tym szlaku bursztyno-
wego, łączącego Morze Śródziemne 
z Morzem Bałtyckim. Niektóre osady 
w średniowieczu wyrosły na ważne 
metropolie, co najmniej o znaczeniu 
regionalnym, inne – jak Bagdad, Sa-
markanda czy Aleksandria – miały 
podstawy uważać się za stolice świa-
ta. Powstawały mniejsze i większe 
centra tranzytowe z imponującymi  
bazarami, oraz karawanseraje, czyli 
zajazdy pełniące funkcję hotelu, staj-
ni, stacji pocztowej i pomieszczeń 
magazynowych. Przy obsłudze ka-
rawan handlowych zatrudniona była 
rzesza ludzi: tłumacze, właściciele 
kantorów, poganiacze wielbłądów, 
ochroniarze karawan, poborcy po-
datkowi, a także prostytutki. 

Handel na trasie, której pokonanie 
zajmowało zazwyczaj kilka lat, niósł 
niemałe ryzyko. Wielu kupców ginęło 
z rąk rozbójników, w wyniku chorób 
i epidemii czy podczas regionalnych 
zamieszek. Zapłatą dla śmiałków była 
bardzo wysoka zyskowność. Rzadko 
zresztą zdarzało się, aby kupcy prze-
mierzali całą trasę. Zwykle sprzeda-
wali albo wymieniali towar w któ-
rymś z miast po drodze.

Jedwabnym Szlakiem oprócz kup-
ców podróżowali kurierzy, pielgrzymi 
czy zwykli awanturnicy. Ćwierć wie-
ku przed Markiem Polem przejeżdżał 
tędy nasz ziomek, franciszkanin Be-
nedykt Polak, udający się do chana 
Mongolii z misją papieską.

Szlak nie tylko sprzyjał wymianie 
gospodarczej, ale był również bez-
precedensowym kanałem przepływu 
odległych o tysiące kilometrów idei 
cywilizacyjnych, kulturalnych, nauko-
wych i religijnych. 

Jedwabny Szlak został przywró-
cony do świadomości świata po 
wpisaniu znajdujących się na nim 
najcenniejszych obiektów historycz-
nych na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Wzbudzająca podziw ma-
jestatyczna architektura Samarkan-
dy, zespół zabytkowy w Bucharze, 
system szlaków Chang’an-Tien-szan, 
który wiedzie przez Chiny, Kirgistan 
i Kazachstan, Zachodni Tien-szan, 
Park Historyczny i Kulturowy „Sta-
rożytne Merw” w Turkmenistanie 
lub Terakotowa Armia czy Jaskinie 

Jedwabny Szlak 
nowa cywilizacja euroazjatycka
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Tysiąca Buddów Mogao – doskonale 
promują turystykę wzdłuż Jedwabne-
go Szlaku.

Trakt stał się swoistą introdukcją 
współczesnego systemu globalnej 
gospodarki. W 2013 r. prezydent 
Chin Xi Jinping ogłosił koncepcję 
odtworzenia lądowo-morskich sieci 
transportowo-komunikacyjnych „Je-
den Pas, Jedna Droga”, łączących 
Państwo Środka oraz kraje Azji Środ-
kowej ze Starym Kontynentem. Pol-
ska jest w tym dziele strategicznym 
krajem.

Autor jest twórcą projektu „Nowy Jedwabny Szlak 2017”

Wyprawa autora  przez pustynię Takla Makan. 
W nawiązaniu do starożytnego Jedwabnego 
Szlaku oraz chińskiej inicjatywy „Jeden 
Pas, Jedna Droga”, w 2017 r. organizuje 
on wyprawę (www.silkroad-2017.com) 
promującą wizerunek Polski. 

1.  Warsztaty ujgurskich 
rzemieślników w centrum 
Kaszgaru, w regionie 
autonomicznym Xinjiang 
w Chinach.

2.  Odwieczna tradycja 
sokolnictwa 
w Kazachstanie miesza się 
ze współczesnością na 
festiwalu nomadów 
w Kazachstanie. 

3.  Zespół folklorystyczny 
w Xi’an, dawnej stolicy 
Chin, skąd wyruszały na 
Jedwabny Szlak karawany 
kupieckie.
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fot. archiwum autora

Jacek Pałkiewicz, autor projektu „Nowy 
Jedwabny Szlak 2017”, został przedstawiony 
przewodniczącemu Chińskiej Republiki Ludowej 
Xi Jinpingowi.

4.  Atmosfera odległych 
czasów w Pekinie.

5.  Narodowe tradycje są 
wciąż kultywowane 
na pustyni Kara-kum 
w Turkmenistanie.

6.  Bazar jest esencją kultury 
i historii Azji Środkowej. 
Nz. Ujgurki z mniejszości 
narodowej pochodzenia 
tureckiego.
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