
Początki nazwiska „Huang" to XXlll wiek p.n.e., gdy 

Hui Lian !! :ii, potomek Żółtego Cesarza Huang Di ~:m, 

wykazał się wielkimi zasługami w ratowaniu Chin przed 

powodziami, za co cesarz Yao podarował mu kraj Can'hu 

w prowincji Shanxi ~lfg§~ i przyznał nazwisko "Huang" ~

Do dziś skrawek ziemi, z której się wywodzi się rodzina Huang, 

nazywany jest„państwem Huang". 

Od tego czasu potomkowie Hui Lian rozprzestrzenili 

się po całych Chinach i na południu kraju są trzecim co do 

liczności klanem. Od XIV wieku rodzina Huang objęła swoim 

zasięgiem kraje takie jak Tajwan, Indonezję, Malezję, Tajladię, 

Filipiny, Koreę i Wietnam. W XIX i XX wieku rozpoczęła 

migrację do Singapuru, Hong Kongu, Europy i Ameryki. 

Słowo „huang" ~ oznacza „żółty". Nazwisko Huang 

zajmuje siódme miejsce na liście najpopularniejszych nazwisk 

w Chinach. Dziś szacuje się, że na całym świecie mieszka 

około 40 milionów członków rodziny Huang, w tym 

29 miiioriuw w .::hini:ILn i na Tajwanie, ponc;ci 4 rn1iio11y 

w Wietnamie, milion w Korei i 2 miliony w innych krajach. 

Łacińska trankrypcja znaku ~ obejmuje ponad 20 różnych 

wersji: Huang, Huong, Houang, Hoang, Wang, Hwong, Vong, 

Hung, Hong, Bong, Eng, Ng, Uy, Wee, Oi, Oei, Oey, Ooi, Ong, 

Hwang, Ung, Whang, Hoang i Huynh. 

Rodzina Huang dzieli się na klany. Klan to grupa ludzi 

zjednoczonych poprzez pokrewieństwo i pochodzenie. 

Zachowują wobec siebie bliskie więzi i wspierają się na 

zasadzie solidarności między krewnymi. Co roku członkowie 

klanów spotykają się na wspólnych zjazdach. Ostatni 

Swiatowy Zjazd Huang, na który przybyło ponad 1500 

delagatów klanów z 11 krajów Azji i Stanów Zjednoczonych, 

odbył się w grudniu 2011 roku na Borneo. Przemówienie 

otwierające zjazd Huang wygłosił premier Malezji. 

Słynni Huang: 

Huang Chao ~~ (?-884 n.e.) - lider chłopskiej armii 

buntowniczej w okresie dynastii Tang 

Huang Gongwang (1269-1354) - malarz tworzący w okresie 

dynastii Song, najstarszy z "czterech mistrzów Yuan" 

Hunag Xing ~~ ( 1874-1916) - chiński rewolucjonista 

Wee Kim Wee ~~~ (1915-2005) - były prezydent Singapuru 

Hwang Woo-Suk :M~IA (ur. 1953) - skompromitowany 

naukowiec biomedyczny z Korei Południowej 

Stephanie Hwang (ur. 1989) - piosenkarka 

koreańskiego zespołu Girls' Generation 

liderka 



Mój tata - kiedy go zapytałam - po prostu stwierdził, 

że .to dobrze" być częścią rodziny, która ma 40 milionów 

członków ... Stanowczo też stwierdził, że Huang to nie to samo 

co Ong. Gdyby spotkał się z Huang i Ong to czułby większą 

więź z Huang z powodu wspólnych więzów krwi... wziąłby 

też pod uwagę przyjazd do Polski na zjazd, „jeżeli czas 

pozwoli". Wyglądał na zainteresowanego. Mamy raczej nie 

pytałam czy czuje się częścią rodziny Huang. Myślę, że nie, 

ponieważ po prostu wyszła za mojego tatę. Ale dla niej to też 

jest pokrewieństwo. Zawsze mi mówiła, że związek męża 

i żony jest inny niż z dziećmi, ponieważ mąż i żona mogą 

wziąć rozwód, a dzieci zawsze pozostaną dziećmi i nic tego 

nie zmieni. Moja mama potrafi cofnąć się w historii rodzinnej 

tylko do swojej babci ze strony jej mamy, która urodziła się 

w Chinach, ale przeniosła się do Singapuru. Mama mojej 

mamy urodziła się już w Singapurze. To wszystko co wie. 

Nie wie kim była jej prababcia. 

YuhuiNg 

Oprócz moich krewnych, których jest pewnie 50. 

albo 60„ tu i tam znam kilku innych Huangów. 

Huang Xi Jie ~Bfiii'i.al 

Zaciekawiło mnie jakie składniki mojego 

pochodzenia miały najsilniejszy wpływ na to kim jestem: czy 

to fakt, że wywodzę się z rodziny Huang z północnej gałęzi 

Chińczyków Han czy to, że ta gałąź wcześniej wyemigrowała 

do południowych Chin, i tam zadziałały inne okoliczności niż 

bycie Chińczykiem Han. Nigdy nie udało mi się znaleźć 

na to odpowiedzi. 

W Chinach jest powiedzenie, że jeśli masz takie 

samo nazwisko jak ja, to 500 lat temu mieliśmy wspólnych 

przodków. 
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