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Uzupełnienie do wiersza Bogumiła Drozdowskiego “Złota Flota” 

Bożena Szymańska 

Inspiracją do napisania wiersza „Złota Flota” była chińska Złota Flota, która 600 lat temu 
ruszyła na podbój świata. Do pewnego stopnia był to podbój wojenny ale poprzez  
rozprzestrzenianie chińskiego handlu, chińskiej kultury i technologii oraz poprzez 
manifestowanie chińskiej potęgi. 

Rok 1405 

Chiński admirał, Zheng He, rozpoczyna swoją pierwszą z siedmiu wypraw morskich. Ma w 
dyspozycji Baochuan, dosłownie „okręt skarbowy”, nie jeden ale 300 statków chińskich, które 
dorównują lub przewyższają długością i wypornością późniejsze europejskie okręty liniowe z 
XVIII wieku. Flota ta została zbudowana w latach 1403-1405 i liczyła 300 okrętów  oraz 
27,800 ludzi załogi.  Jest to za czasów cesarza Yongle.  

Miejsca do których dotarła Chińska Flota 

Byly to porty handlowe Azji, Półwyspu Indyjskiego, Cejlonu, Sumatry, Indii, Bengalu, 
Afryki, Morza Arabskiego, Zatoki Perskiej do Ormuzu.    

Podczas drugiej wyprawy (1417 – 1419) chińska Złota Flota odwiedziła wszystkie wielkie 
porty handlowe Afryki, Morza Arabskiego, zatoki Perskiej do Ormuzu, Półwyspu Indyjskiego i 
Azji, by zabrać zaproszonych władców i ambasadorów do Pekinu na uroczystości otwarcia 
nowej stolicy (przeniesionej z Nankinu) i wspaniałego kompleksu cesarskich pałaców, tzw. 
Zakazanego Miasta. W tych niekończących się ceremoniach i bankietach uczestniczylo 26 tys. 
gości i posłów z wielu krajów utrzymujących z Chinami stosunki handlowe, a uroczystości 
trwały cały miesiąc. Na koniec wspaniała cesarska flota odwiozła wszystkich do rodzinnych 
krajów, a bezpośrednio potem popłynęła do „końca świata zbierać daniny od barbarzyńców 
mieszkających za morzami... zapoznawać wszystko, co żyje pod słońcem z zasadami 
konfucjańskiej harmonii” (z instrukcji cesarza dla dowódcy floty utrwalonej na dwóch 
kamiennych pamiątkowych stelach z 1431 r. zachowanych do dziś). 

W 1424 roku zmarł protektor admirała – cesarz Yongle. Jego syn i następca, Zhu Gaozhi, 
przedłużył wydany jeszcze przez ojca edykt nakazujący wstrzymanie wypraw. Okres 
odwrócenia się Chin od morza trwał jedynie kilka lat. Przerwała go śmierć cesarza Zhu 
Gaozhi. Admirał wyruszył na kolejną, siódmą wyprawę w 1431 roku. Jego flota, tak jak 
poprzednio, liczyła około 300 statków z ponad 27 tys. ludzi na pokładach. Wysłannicy 
admirała dotarli m.in. do Malakki i Syjamu. Zheng He prwdopodobnie zmarł w czasie swej 
ostatniej podróży. Potem wypraw już nie kontynuowano.  Cesarz nakazał wstrzymanie 
ekspedycji, uziemienie statków i koncentrację na płynącym z północy mongolskim zagrożeniu. 
Pozostawione samym sobie okręty gniły w portach, a wiedza o budowie baochuanów z czasem 
umarła razem ze szkutnikami, którzy je kiedyś tworzyli 
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