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Blisko 90-letni gigant ameryka skiej dyplomacji, noblista Henry Kissinger, po 
o mioletniej przerwie opublikowa  kolejn  ksi k . Podobnie jak wi kszo  po-
przednich spod pióra tego autora jest on obszerna, liczy ponad 500 stron w asnego 
tekstu (plus przypisy i bibliogra a), a dotyczy � jak si  wydaje i co lektura zdaje 
si  potwierdza  � bodaj najwi kszej jego intelektualnej pasji, jak  sta y si  Chiny. 
Autor czuje si  dumny, czemu dawa  ju  wcze niej niejednokrotnie wyraz, e po 
ponad 20-letniej przerwie w stosunkach ameryka sko-chi skich ponownie �otwo-
rzy  Chiny� i w ten sposób rozpocz  nowy rozdzia  w stosunkach bilateralnych, 
stanowi cych podstawow  kanw  opowie ci.

O tym, e Kissinger, wielki wyznawca realizmu politycznego, jest autorem nie-
tuzinkowym, wie chyba ka dy, kto zajmuje si  wspó czesnymi stosunkami mi -
dzynarodowymi czy te  histori  dyplomacji. Oba te obszary, kulisy dyplomacji 
oraz pokaz ch odnej, realistycznej politycznej kalkulacji s  w tej najnowszej pracy 
wyj tkowo mocno wyeksponowane. H. Kissinger sta  si  w oczach Pekinu �przy-
jacielem Chin�, z czego korzysta  i dzi ki czemu spotyka  si  ze wszystkimi naj-
wa niejszymi politykami wspó czesnych Chin, od Mao Zedonga po Hu Jintao, co 
nawet potwierdzaj  zdj cia zamieszczone w ksi ce. Relacjonuj c swe pierwsze 
rozmowy, gdy z prezydentem Richardem Nixonem dokonywa  prze omu w sto-
sunkach z Chinami, autor si ga do opublikowanych ju  i ujawnionych stenogra-
mów tamtych rozmów, natomiast gdy przechodzi do rozmów pó niejszych, korzy-
sta z w asnych, gromadzonych skrupulatnie � co podkre la � notatek i archiwów. 
W tym sensie mamy tutaj do czynienia z pierwszorz dnym ród em i relacj  uczest-
nika wa nych wydarze , a potem na przyk ad specjalnego wys annika w adz ame-



ryka skich (czytaj: kolejnych prezydentów lub co najmniej sekretarzy stanu) do 
Chin. Kissinger przytacza zarówno oceny w asne, jak te  in extenso opinie swo-
ich chi skich interlokutorów. Tym samym warto  dokumentalna tego wa nego 
tomu jest nie do przecenienia. Z jednej strony mamy dzi ki niemu doskona e ród-
o informacji o motywach post powania i argumentacji najwa niejszych chi skich 

przywódców ostatnich dziesi cioleci, a z drugiej, jak e cz sto, istn  kopalni  wie-
dzy, a nawet anegdot. Na przyk ad taka. Gdy w 1972 r. prezydent Nixon uda  si  
do opisanej szczegó owo przez autora prywatnej siedziby Mao Zedonga na terenie 
Zhongnanhai (zamkni tej dzielnicy przywódców obok dawnego cesarskiego Za-
kazanego Miasta), pochwali  gospodarza za �przeobra enia staro ytnej chi skiej 
cywilizacji�. Na co Mao, jak e � chcia oby si  powiedzie  � proroczo odparowa : 
Nie da em rady jej zmieni . Uda o mi si  tylko zmieni  kilka miejsc w okolicach 
Pekinu (wszystkie cytaty w t umaczeniu autora niniejszej recenzji).

Podobnych dialogów jest w tym obszernym tomie wprost niezliczona ilo , 
bo autor najwyra niej u schy ku ycia postanowi  da  wiadectwo wydarzeniom 
(rozmowom), w których uczestniczy . W ogóle wydaje si , e tak jak narracja do-
tycz ca najnowszej historii Chin nie wykracza poza stan wiedzy dost pny zajmu-
j cemu si  ni  specjali cie, a H. Kissinger si ga po ród a na ogó  znane, tak jego 
relacje z rozmów z chi skimi przywódcami, jak te  oceny tych rozmówców, s  au-
torytatywne i pewnie na d ugo pozostan  wa nym punktem odniesienia dla wielu 
badaczy. Oto przyk ad jak autor porównuje dwóch swoich pierwszych, wielkich 
rozmówców, Mao Zedonga i premiera Zhou Enlaia: Mao dominowa  nad ka dym 
zgromadzeniem, Zhou je wype nia . Pasj  Mao by o zdominowanie opozycji, inte-
lekt Zhou kaza  mu j  przekonywa  i obchodzi . Mao by  sarkastyczny, Zhou prze-
nikliwy. Mao uznawa  si  za  lozofa, Zhou rozumia  sw  rol  jako administratora 
lub negocjatora. Mao chcia  przyspiesza  bieg historii, Zhou by  usatysfakcjono-
wany, gdy korzysta  z jej nurtów (s. 241).

W tym kontek cie bodaj najbardziej odkrywczy jest fragment, gdy Kissinger, 
naoczny wiadek, dokonuje porównania Chin okresu Mao Zedonga oraz pó niej-
szych z epoki Deng Xiaopinga. T  opini  warto zacytowa  nieco obszerniej, bo 
mówi za ca e tomy o tym, co si  w istocie w Chinach w ostatnich kilku dekadach 
sta o: Obecne Chiny jako ekonomiczne supermocarstwo to spu cizna Deng Xiao-
pinga. I to nie w tym sensie, e w a nie on zaproponowa  specjalne programy, któ-
re zosta y zrealizowane. Raczej � wype ni  swe najwa niejsze zadanie jako przy-
wódca, który zabra  swe spo ecze stwo tam, gdzie jeszcze nigdy dot d nie by o. 
Spo ecze stwa dzia aj  na podstawie standardów przeci tno ci, utrzymuj  si , 
praktykuj c to, co ju  jest znane. Natomiast post pu dokonuj  dzi ki liderom po-
siadaj cym niezb dn  wizj  i odwag , by wej  na kurs, który pocz tkowo istnieje 
tylko w ich g owie. Polityczne wyzwanie stoj ce przed Dengiem polega o na tym, 



e podczas pierwszych trzydziestu lat komunistycznej w adzy Chiny by y rz dzo-
ne przez dominuj cego przywódc , który da  im jedno  i mi dzynarodow  rang , 
ale zarazem na arenie wewn trznej popycha  je ku nieosi galnym celom spo ecz-
nym. Mao zjednoczy  kraj i przywróci  jego historyczne rozmiary, za wyj tkiem 
Tajwanu i Mongolii [�].

Mao rz dzi  jak tradycyjny cesarz, majestatyczny i wzbudzaj cy strach. Uosa-
bia  mit o imperatorze b d cym po rednikiem mi dzy niebem a ziemi , bli szym 
si om boskim ni  ziemskim. Deng rz dzi  w duchu odmiennej chi skiej tradycji: by  
przywódc  omnipotentnym i wsz dobylskim, a jednak niewidocznym. [�] Deng nie 
mia  wysokich stanowisk, odrzuci  wszelkie honorowe tytu y, prawie nie pojawia  
si  w telewizji i prowadzi  polityk  niemal wy cznie schowany za scen . Rz dzi  
nie tak jak cesarz, lecz najwa niejszy mandaryn. 

Mao kierowa  pa stwem, licz c na wytrwa o  chi skiego narodu, który prze-
trwa jego osobiste wizje, jakie mu narzuca . Deng rz dzi , wyzwalaj c kreatywno  
Chi czyków i daj c im realizowa  swoje w asne wizje przysz o ci. Mao walczy  
o post p gospodarczy z mityczn  wiar  w moc �chi skich mas�, które pokonaj  
wszelkie przeszkody, uzbrojone w elazn  wol  i ideologiczn  czysto . Deng by  
wiadom chi skiej biedy i ogromnej przepa ci, jaka dzieli a standardy ycia Chin 

i rozwini tego wiata. Og aszaj c, e �bieda to nie socjalizm�, zadekretowa , e 
Chiny musz  si gn  po obc  technologi , wiedz  i kapita , aby pozby  si  swych 
niedoborów (ss. 334, 335).

Dzisiaj, po ponad trzydziestu latach od wszcz cia przez Deng Xiaopinga re-
form, dobrze � cho  nie z wnikliwo ci  historyka � przez H. Kissingera opisa-
nych, Chiny znajduj  si  ju  w zupe nie innym miejscu. Odnios y niebywa y, bez-
precedensowy sukces. Z prezentowanej tu narracji wynika, e kluczowe pod tym 
wzgl dem by o chi skie przywództwo: najpierw polityczne wizjonerstwo Deng 
Xiaopinga, potem skuteczne dzia anie � cho  nieco pompatyczny styl � Jiang Ze-
mina, wspieranego przez �nadzwyczajnego premiera� Zhu Rongji, a  po rz dz cy 
ostatnio tandem Hu Jintao i Wen Jiabao, zabiegaj cy o �harmonijny� rozwój Chin, 
a tak e otaczaj cego ich wiata.

Henry Kissinger, posiadaj c etykiet  �przyjaciela Chin�, której nie tylko nigdy 
si  nie wyrzeka , ale raczej by  z niej dumny, czego najlepszym potwierdzeniem 
jest równie  omawiana publikacja, ma stosunek do Pa stwa rodka wywa ony, 
wyrozumowany i pozbawiony emocji. Nie jest to jednak, jak si  wydaje, stosunek 
neutralny, chocia by poprzez to, e ju  Mao Zedong, co Kissingerowi od pocz t-
ku bardzo imponowa o, traktowa  tego ameryka skiego polityka i naukowca jak 
� lozofa� (lub �doktora  lozo i�). Tote  autor w ko cowej fazie swej pracy po-
st puje i pisze tak, jak w a nie na  lozofa dziejów przysta o. Zachowa  szacunek, 
a nawet podziw dla Chi czyków, szanuje i docenia ich ostatnie sukcesy, ale za-



razem odnotowuje uwidocznion  w kilku ostatnich latach (szczególnie po wybu-
chu kryzysu na ameryka skim, a potem wiatowych rynkach, a wi c po wrze niu 
2008 r.) rosn c  chi sk  asertywno  na arenie mi dzynarodowej, a nawet p yn -
ce stamt d otwarte wyzwania dla Ameryki czy ca ego Zachodu. W tym kontek-
cie autor uzna  za warte odnotowania � a nawet cz ciowego omówienia � g o -

ne, chi skoj zyczne prace: Zhongguo Meng (�Chi ski sen�) i Zhongguo bu gaoxing 
(�Chiny nie s  zadowolone�). Podkre la przy okazji, e w oczach wielu Chi czy-
ków, a szczególnie tamtejszego m odszego pokolenia, znikn  mit zachodnich suk-
cesów gospodarczych, a w niektórych rodowiskach politycznych i wojskowych 
w Chinach zacz to powa nie zastanawia  si  nad kwesti  �zasadniczej zmiany� 
na arenie mi dzynarodowej, która mo e doprowadzi  do gruntownej przebudowy 
wiatowego adu. 

Taki stan rzeczy wzbudza niepokój autora, dlatego ko czy tom historyczn  pa-
ralel , a nawet, mo na powiedzie ,  lozo czn  przypowiastk . Powo uje si  na 
raport z 1907 r. wysokiego rang  brytyjskiego dyplomaty Eyre Crowe�a, który na-
pisa , e je li pa stwa nie b d  si  nawzajem szanowa y, je li nie zgodz  si  na 
wspó istnienie ró nych systemów warto ci i odmiennych interesów, to grozi im 
zderzenie, a potem kl ska, co w przypadku Crowe�a, jak wiadomo, po paru latach 
si  sprawdzi o, gdy wybuch a I wojna wiatowa. 

Kissinger, do wiadczony i ostro ny dyplomata, nie pisze tego wprost, ale do-
skonale wie i u wiadamia czytelnikowi, e nigdy w dziejach jedno supermocar-
stwo nie ust powa o pola drugiemu supermocarstwu bez walki. Tymczasem, co 
staje si  jasne, Stany Zjednoczone Ameryki s  w ostatnich latach w odwrocie, pod-
czas gdy Chiny nadal notuj  bezprecedensowe sukcesy, przede wszystkim gospo-
darcze. Dlatego Kissinger, przypominaj c zapomniany raport Crowe�a, apeluje 
na zako czenie, by nie dosz o do kolejnej bezpardonowej rywalizacji na obszarze 
Azji i Pacy ku, zdecydowanie opowiada si  za �strategicznym dialogiem� USA 
i Chin (w ostatnich latach szcz liwie nawet zinstytucjonalizowanym), chcia by 
pomi dzy tymi podmiotami �kooperatywnego wspó istnienia�. Albowiem � jak 
pisze � konsens mo e okaza  si  trudny do osi gni cia, ale konfrontacja [�] b -
dzie prowadzi  do kl ski. 

Nic dziwnego, e H. Kissinger, tak mocno osobi cie przez lata zaanga owany 
w ameryka sko-chi skie zbli enie, apeluje, by po obydwu stronach nie zapanowa  
�tryumfalizm�, by dochodzi o do wspó pracy obu stron we wszelkich mo liwych 
dziedzinach (jako specy czne, a zarazem szczególnie wra liwe, podaje wspó pra-
c  i wymian  gospodarcz  oraz kwesti  nieproliferacji broni j drowej, w kontek-
cie zachowa  Korei Pó nocnej). Czy tak b dzie? Czy adna ze stron nie popadnie 

w przesad , �nie przekalkuluje�, jak w pewnej chwili pisze autor? 



Na pewno warto w tym kontek cie odnotowa  pe ne troski, wr cz niepokoju 
s owa tego do wiadczonego m a stanu: Jestem wiadom konkretnych przeszkód 
w kooperatywnej wspó pracy ameryka sko-chi skiej, któr  uwa am za istotn  dla 
pokoju i stabilno ci na globie. Zimna wojna mi dzy tymi dwoma pa stwami mog a-
by na ca e pokolenia wstrzyma  post p na obu wybrze ach Pacy ku. Mog aby wy-
wo a  spory przenosz ce si  na aren  wewn trzn  w ka dym regionie w czasach, 
gdy wyzwania globalne, takie jak nierozprzestrzenianie broni j drowej, ochrona 
rodowiska naturalnego, bezpiecze stwo energetyczne czy zmiany klimatyczne zmu-

szaj  do globalnej wspó pracy (s. 530).
Naturalnie, autor nie wie, co si  stanie, ale jego � osoby do wiadczonej i za-

awansowanej wiekowo � przestrogi s  wyra ne i jasno sformu owane, brzmi  jak 
ostrze enie i wr cz gro ne w swej wymowie memento � dla obu stron. Kissinger 
nawo uje przywódców na obu wybrze ach Pacy ku, dzi  przecie  centrum wia-
towej gospodarki, do strategicznego umiaru, rozs dku, dalekowzroczno ci, po-
wstrzymywania si  od u ycia si y, do dialogu i konsultacji. Czy i przez kogo b -
dzie wys uchany? 

Ko cz c omawianie stosunków ameryka sko-chi skich, czyli g ównego nurtu 
tej wa nej ksi ki, jeszcze przed � lozo czn  przypowiastk � nt. raportu Crowe�a, 
H. Kissinger konkluduje: W 2012 r. na czo o chi skiej partii i armii wyjd  elity 
nowej, m odszej generacji; pierwszego pokolenia, które wyros o w Chinach okre-
su pokoju i politycznej jedno ci, które nie do wiadczy o �rewolucji kulturalnej�, 
a którego dokonania gospodarcze przewy szaj  wi kszo  ca ego wiata� To dia-
log z tym pokoleniem chi skich przywódców powinien by  teraz w centrum zain-
teresowania ameryka skich strategów (s. 512).

Elegancki, wywa ony, dyplomatyczny ton ca ego wywodu H. Kissingera kon-
trastuje z dominuj cym nurtem argumentacji na temat nowego gospodarczego ko-
losa w ameryka skich i wiatowych � w tym tak e polskich � mediach. Wizerunek 
Pa stwa rodka, jaki si  z tej lektury wy ania, stoi w ostrej sprzeczno ci z obra-
zem Chin malowanym przez g ówny nurt wiatowych publikatorów. Ta relacja, 
w du ej mierze pisana z wy yn rz dz cych elit, przedstawia Chiny jako kraj cie-
kawych przywódców, rozs dnych i strategicznie kalkuluj cych, a zarazem ca y-
mi gar ciami czerpi cych z niezg bionych zasobów chi skiej wiedzy i m dro ci, 
z bogatej skarbnicy tamtejszej cywilizacji. 

Jednak e chocia by aberracje �wielkiego skoku� (1958�1960) czy �rewolucji 
kulturalnej� (1966�1976) ka  nam pami ta , e nawet w najbardziej racjonalnym 
spo ecze stwie mog  nagle zbudzi  si  demony. Tymczasem Chiny spoza relacji 
H. Kissingera, widziane od do u, szarpane s  teraz wcale niema ymi sprzeczno -
ciami i wyzwaniami, takimi jak: powszechna wiara w pieni dz, uw aszczenie par-
tyjnej nomenklatury, zniszczenie rodowiska naturalnego, ogromne rozwarstwienie 



spo ecze stwa, zagubienie mentalne i moralne wielu warstw spo ecznych, w tym 
m odego pokolenia, by wymieni  chocia  kilka pierwszych z brzegu wa niejszych, 
a nierozwi zanych tamtejszych problemów. 

Dlatego lektur  tej ksi ki H. Kissi ngera nale a oby gor co poleci  jako bar-
dzo wa ne ród o wiedzy i nie mniej wa ny punkt odniesienia oraz obserwacji, ale 
zarazem nale y podkre li , e to tylko jedna z prawd o dzisiejszej, tak skompliko-
wanej chi skiej rzeczywisto ci. Trzeba natomiast jak najbardziej podzieli  z auto-
rem pewien niepokój zawarty w ko cowych partiach tej pracy dotycz cy przysz o-
ci Chin, a wraz z nimi tak e ca ego wiata. Chodzi przecie  o nadal najludniejsze 

pa stwo na globie, na dodatek coraz silniejsze i otwarcie mówi ce � czego autor, 
co dziwne, nie odnotowuje � o �renesansie chi skiej nacji�. Jaki ten �renesans� 
b dzie � i co ze sob  przyniesie? Tego nie wie nikt, chyba nawet sami Chi czy-
cy. Ale tym bardziej warto im si  przygl da . H. Kissinger wyj tkowo plastycznie 
i elokwentnie udowodni , dlaczego mamy to robi  i tym w a nie zagadnieniem si  
zaj : Chiny s  coraz wa niejsze � dla ca ego wiata, nie tylko dla samych siebie.


