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Jest rzecz  naturaln , e Chiny i Stany Zjednoczone nie b d  zgadza-
y si  w niektórych sprawach. Jednak e jak d ugo obie strony b d  

post powa y w duchu wzajemnego poszanowania równo ci stron, re-
spektowania polityki partnera i poszukiwania wspólnych p aszczyzn 
porozumienia, tak d ugo b dzie mo na mówi  o zaw aniu sfer nie-
porozumie

Jiang Zemin1

Musimy powstrzymywa  ka d  prób  przej cia dominacji w Azji ja-
kiegokolwiek pa stwa, w tym tak e Chin. Je li Chiny wybra yby ryzy-
kown  drog  [aspiracji hegemonistycznych], musieliby my dotrzyma  
naszych zobowi za  i zastosowa  stosowne rodki w celu utrzymania 
równowagi w Azji. Ale dopóty dopóki to nie nast pi, musimy prze-
konywa  wy aniaj cego si  olbrzyma do podejmowania wspólnych 
propozycji i dzia a .

Henry Kissinger2

  
W marcu 2002 r., podczas wyk adu w Królewskim Towarzystwie Geogra cz-

nym w Londynie przedstawiono hipotez  o odkryciu Ameryki (Meiguo � pi kne-
go kraju) przez eglarzy chi skich pod wodz  Zheng He na pocz tku XV w. Je li 
uda oby si  j  potwierdzi , cho  wydaje si  ona do  w tpliwa, stosunki chi sko--

1 �The Guardian�, 21.02.2002, oraz �Jiang Zemin zhuxi zai Zhong Mei liangguo yuanshou lianhe jizha 
daidaihui shang de haichangbai� (Przemówienie powitalne prezydenta Jiang Zemina 21.02.2002). Patrz: 
O cjalna strona internetowa chi skiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.fmprc.gov.cn. 

2 Henry Kissinger, Years of upheaval, Simon and Schuster, Boston � Toronto 1982, s. 692.     



-ameryka skie mia yby o wiele bardziej zawik an  histori 3. Jednak e z perspek-
tywy dnia dzisiejszego kluczowe s  oczywi cie stosunki mi dzy ChRL i USA jako 
dwoma gigantami XXI w. Dla lepszego zrozumienia ich stanu obecnego i perspek-
tyw na przysz o  wydaje si  u yteczne przypomnienie, jak dosz o do odbudowy 
tych stosunków po okresie najostrzejszej zimnowojennej konfrontacji, zwi zanej 
z udzia em obu stron w wojnie korea skiej (1950�1953). 

Pami ta  trzeba, e g ównymi stronami tej wojny by y w istocie te dwa kraje, 
co na d ugo zdeterminowa o ich wzajemn  wrogo . Warto te  pami ta , e przed 
t  wojn  obie strony patrzy y na siebie nawzajem z pewn  doz  nieufno ci, ale 
gotowe by y do nawi zania do  szerokiej wspó pracy. W KPCh wielu przywód-
ców (m.in. Zhou Enlai) zafascynowanych by o USA, a bez entuzjazmu odnosi o 
si  do Moskwy, za  Waszyngton sk ania  si  ku uznaniu ChRL, nie zamierzaj c 
ju  broni  niedobitków Guomindangu na Tajwanie. To dopiero wybuch tej wojny 
zadecydowa  o braku uznania dyplomatycznego Waszyngtonu dla ChRL, jego za-
anga owaniu si  w obron  Republiki Chi skiej (na Tajwanie) i utrzymywanie jej 
przedstawicieli w ONZ jako jedynych reprezentantów �legalnych w adz Chin�. 

Chc c przedstawi  zarys wychodzenia z okresu konfrontacji i doj cia do strate-
gicznego partnerstwa z ko ca lat 90. XX w., wydzieli  trzeba trzy g ówne etapy: 

1. Pierwszych ostro nych kontaktów po wojnie korea skiej (zwi zanych z �roz-
mowami warszawskimi�); 

2. Prze omu pocz tku lat 70., który zwi zany by  z jednej strony z wysi kami 
Waszyngtonu zmierzaj cymi do w czenia Chin do wspólnego frontu wal-
ki z obozem sowieckim, z drugiej za  konieczno ci  zako czenia wojny 
w Wietnamie;

3. Lat 90., kiedy to obie strony stan y wobec konieczno ci u o enia wspó -
pracy ju  bez �czynnika sowieckiego�, który wymusza  niejako na nich so-
lidarne dzia ania. 

Po wydarzeniach 4 czerwca 1989 r. w Pekinie, i po rozpadzie bloku komuni-
stycznego w Europie rodkowej oraz Wschodniej, jak te  po upadku Zwi zku Ra-
dzieckiego i zako czeniu zimnej wojny � stosunki mi dzy Stanami Zjednoczonymi 
i ChRL wyra nie straci y na strategicznym znaczeniu. Dotyczy o to jednak w wi k-
szym stopniu Waszyngtonu ni  Pekinu. Ich wcze niejsza wspó praca uwarunkowa-
na by a, w g ównej mierze, wspólnym zagro eniem przez ekspansjonizm radziec-
ki i d eniem do skuteczniejszego przeciwstawienia si  mu przy skoordynowaniu 
swych dzia a . Gdy zagro enie to znik o, kontakty ameryka sko-chi skie straci-
y uprzedni  donios o . Jednak obie strony do pewnego stopnia potrzebowa y si  

nadal nawzajem dla realizacji swych celów na arenie mi dzynarodowej, a ChRL 
w coraz wi kszym stopniu potrzebowa a USA jako kluczowego partnera we wspó -
pracy gospodarczej.

3 �International Herald Tribune�, 22.03.2002 (wyd. internetowe www.iht.com).



Wspó praca ta zaczyna a si  wszak e nader skromnie, od przys owiowych 
pierwszych kroków.

Z inicjatyw  pierwszych bezpo rednich rozmów dwustronnych wyst pi  ówcze-
sny premier ChRL, Zhou Enlai, w maju 1954 r. Rozmowy ameryka sko-chi skie 
na szczeblu ambasadorów rozpocz y si  w Genewie 1 sierpnia 1955 r. i trwa y 
do 12 grudnia 1957 r. Od 15 wrze nia 1958 r. przeniesiono je do Warszawy, gdzie 
toczy y si  w Pa acyku My lewickim w azienkach4. 

Proces konstruktywnego dialogu przypad  jednak dopiero na pocz tek prezyden-
tury Richarda Nixona. Nowo wybrany prezydent zapocz tkowa  polityk  otwarcia 
w stosunku do komunistycznych Chin, a najlepsz  drog  budowania porozumie-
nia wydawa a si  kontynuacja rozmów warszawskich, które by y wtedy g ównym 
kana em bezpo rednich kontaktów. Nie by o to jednak atwe. 

28 maja 1968 r., w ostatnich miesi cach prezydentury Lyndona Johnsona, stro-
na chi ska od o y a zaplanowane ju  rozmowy, sugeruj c jednocze nie prze o enie 
termin kolejnego spotkania na listopad, po wyborach prezydenckich. Pó niej zno-
wu je przesuni to. W trzy miesi ce po inwazji ZSRR na Czechos owacj , 26 listo-
pada, Chiny podj y decyzj  o odbyciu spotkania w Warszawie 20 lutego 1969 r.5 
Jednak do zaplanowanych rozmów nie dosz o ze wzgl du na incydent zwi zany 
z chi skim dyplomat  Liu Hoshu6. 18 lutego Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
ChRL odwo a o spotkanie, oskar aj c Stany Zjednoczone o pomoc w ucieczce Liu 
Hoshu i udzielenie mu azylu. Warto podkre li , e decyzj  t  podj to, gdy dwóch 
ameryka skich ekspertów znajdowa o si  ju  w drodze do Warszawy. Po tym in-
cydencie Chiny zawiesi y bezterminowo rozmowy w Warszawie nie zrywaj c jed-
nak de nitywnie mo liwo ci dalszych rokowa  i porozumie . 

Prezydent USA musia  zatem liczy  si  z tward  postaw  przywódców chi skich. 
Cho  pierwsza próba administracji Nixona nawi zania bli szych stosunków z ChRL 
zako czy a si   askiem, obie strony doskonale zdawa y sobie spraw  z konieczno-
ci zacie nienia kontaktów7.

4 Tao Wenzhao, Zhong � Mei guanxi shi 1949�1972 (Historia stosunków chi sko-ameryka skich 
1949�1972), Shanghai Renmin Chubanshe, Shanghai 1999, s. 181.

5 Henry Kissinger, White House years, Simon and Schuster, Boston�Toronto 1979, s. 166�167. 
6 Dokumentacja Prasowa. Przegl d Najwa niejszych Wydarze  z Kraju i z Zagranicy 1969, nr 

796, s. 215 oraz �International�� 3.02.1969.
7 �International�� 19.02.1969. 



Kon ikt polityczny mi dzy Chinami a Zwi zkiem Radzieckim narasta  w la-
tach 60. Przez d ugi czas przejawia  si  on w formie rozbie no ci ideologicznych 
mi dzy KPCh a Komunistyczn  Parti  Zwi zku Radzieckiego, jakie pojawi y si  
wyra nie po XX Zje dzie KPZR. Zaostrzy a konfrontacj  bardzo �rewolucja kul-
turalna� zainicjowana w 1966 r., a jej apogeum nast pi o mi dzy marcem a sierp-
niem 1969 r., kiedy to dosz o do pierwszego, powa nego incydentu zbrojnego na 
granicznej Rzece Ussuri (o jedn  z wysp). Obie strony znalaz y si  w stanie kon-
frontacji zbrojnej, a Chiny przygotowywa y si  do odparcia inwazji radzieckiej8.

Elementem u atwiaj cym dialog sta a si  doktryna guamska og oszona latem 
1969 r. przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. By a ona odpowiedzi  USA na 
koncepcj  bezpiecze stwa azjatyckiego, przedstawion  przez Leonida Bre niewa 
w czerwcu 1969 r. Zarazem sygnalizowa a ona gotowo  Waszyngtonu do ograni-
czenia swego zaanga owania militarnego w Azji, co dla w adz chi skich sta o si  
sygna em wskazuj cym na mo liwo  zapocz tkowania owocnego dialogu z ad-
ministracj  USA9. 

Gotowo  USA do poprawy stosunków z Chinami wi za a si  po cz ci z ame-
ryka sk  polityk  �wietnamizacji� i z ch ci wycofania si  z kon iktu wietnamskie-
go. Wsparcie dla pokojowych negocjacji ze strony chi skiej, poprzedzone wcze-
niejszym blokowaniem wojskowych dostaw z ZSRR dla Wietnamu Pó nocnego, 

by y istotnym sygna em dla ameryka skiej administracji umo liwiaj cym mo li-
wo  pog bienia wspó pracy. L. Johnson, poprzedzaj cy prezydenta R. Nixona, 
domaga  si  jednak bezwarunkowych rozmów opowiadaj c si  za utrzymaniem 
Wietnamu Po udniowego. Jednak wzrastaj ca fala protestów spo ecznych i rosn -
ce koszty wojny spowodowa y rozpocz cie negocjacji pokojowych w Pary u (13 
maja 1968 r.). 

Pocz tkowo Chiny wspó pracowa y z Demokratyczn  Republik  Wietnamu, jed-
nak wzrastaj ce obawy przed dominacj  Zwi zku Radzieckiego spowodowa y, i  
w adze w Pekinie uzna y za mo liwe zbli enie ze Stanami Zjednoczonymi. Zarów-
no zwrot w ameryka skiej polityce w Wietnamie jak i reorientacja polityki Pekinu 
umo liwi y dyplomatyczne zbli enie dotychczasowych wrogów. Podstaw  rozwi -
zania kon iktu w Wietnamie by a 8-punktowa propozycja wysuni ta przez Repu-
blik  Wietnamu oraz Stany Zjednoczone 27 stycznia 1972 r. W wypadku podpisa-

8 H. Kissinger, op.cit., s. 171�179 oraz Strategic Survey 1973, International Institute for Strate-
gic Studies, London 1974, s. 125�127. 

9 Szerzej na temat doktryny guamskiej patrz: J. L. S. Girling, The Guam doctrine, �International 
Affairs� 1970, no. 1, s. 48�62 oraz E. C. Ravenal, The Nixon doctrine and our Asian commitments,  
�Foreign Affairs� 1969, no. 3, s. 201�217. Por. te  E. Hali ak, Stosunki ameryka sko-chi skie. Part-
nerzy czy rywale w XXI wieku, �Azja-Pacy k�, nr 4/2001, s. 37. 



nia porozumienia pokojowego USA wycofa yby swoje wojska, co w konsekwencji 
umo liwi oby samookre lenie narodów Indochin10. W okresie prezydentury Nixo-
na trzy wydarzenia okaza y si  prze omowe: 

1. zapocz tkowana przez stron  chi sk  tzw. �dyplomacja pingpongowa�, któ-
ra sta a si  wyrazem dobrej woli w adz chi skich; 

2. tajne rozmowy Henry Kissingera w Pekinie z przywódcami ChRL;
3. wizyta Richarda Nixona w ChRL, b d ca wynikiem i potwierdzeniem po-

lityki strategicznego zbli enia prowadzonej zarówno przez Waszyngton jak 
i Pekin. 

Najpierw jednak dosz o do wznowienia rozmów warszawskich. 3 grudnia 1969 r. 
Walter Stoessel, ambasador USA w Warszawie zwiedzaj c wystaw  jugos owia -
sk , przekaza  chi skiemu charge d�affaires Lei Yangowi wiadomo  o gotowo-
ci do podj cia znowu rozmów w stolicy Polski. Spotkanie zosta o zorganizowane 

przez ambasad  ChRL 11 grudnia 1969 r. i sta o si  ono symbolicznym punktem 
zwrotnym: pocz tkiem nowego dialogu mi dzy dwoma pa stwami. 

 W styczniu 1970 r. dosz o do dwóch spotka , cho  mimo dobrej woli stron nie 
przynios y one istotniejszych rezultatów11. W opinii w adz chi skich rozmowy na 
tym niskim szczeblu trwa y ju  zbyt d ugo i w lutym 1970 r. obie strony uzgodni-
y zmian  ich formu y oraz przeniesienie ich na wy szy poziom. 

G ównym po rednikiem w procesie zbli enia obu pa stw sta  si  wówczas Pa-
kistan, z którym zarówno Chiny jak i USA utrzymywa y bliskie stosunki. 20 lu-
tego podczas kolejnego spotkania w Warszawie Lei Yang zgodzi  si  na przyj cie 
w Pekinie specjalnego emisariusza z Waszyngtonu12. Spotkanie zaplanowane na 
maj zosta o odwo ane przez stron  chi sk  i do formu y dialogu warszawskiego 
ju  nie wrócono13.

Cho  etap rozmów w Warszawie zako czy  si , odegra  on bezsprzecznie do-
nios  rol  w bilateralnych stosunkach tych dwu mocarstw. Pozwoli y one stro-
nom na utrzymywanie kontaktów w warunkach zimnej wojny, stanowi c istotny 
fakt zarówno w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, jak i ChRL. Proces 
zbli enia zosta  zapocz tkowany przy udziale dyplomacji pakista skiej, jednak de-
cyduj cy krok wykona a strona chi ska, zapraszaj c ameryka sk  reprezentacj  
tenisa sto owego do Pa stwa rodka. 

10 I. Grabowska-Lipi ska, Strategia polityczna Chi skiej Republiki Ludowej wobec krajów Azji 
Po udniowo-Wschodniej w latach 1949�1976, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995, 
s. 135�136 oraz Foreign Relations of the United States 1964�1968, vol. VI, Vietnam, Department 
of State, Washington, D.C. Patrz: strona internetowa Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych 
(FRUS), www.state.gov/www/about_state/history/vol_iv. Obecnie Departament Stanu przygotowu-
je publikacj  FRUS z okresu kadencji Richarda Nixona (1969�1974).

11 The Department of State Bulletin, vol. LXII, 1970, no 1596, s. 83; H. Kissinger, op.cit., s. 687. 
12 H. Kissinger, op.cit., s. 689.
13 Kronika. Przegl d Najwa niejszych Wydarze  z Kraju i z Zagranicy, 1970, nr 865, s. 474. 



Okre lenie dyplomacja pingpongowa wesz o od tego czasu do s ownika poj  
stosowanych w nauce o stosunkach mi dzynarodowych. 6 kwietnia 1971 r. chi -
ska reprezentacja zaprosi a dru yn  ameryka sk  do z o enia o cjalnej wizyty 
w ChRL. Pami ta  za  nale y, e do tego czasu by y wykluczone jakiekolwiek spo-
tkania dwustronne, cho by sportowe czy kulturalne, a ka da ze stron przedstawia-
a drug  jako swego najzaci tszego wroga. Znaczenie tego spotkania sportowego 

podkre la o równie  bezprecedensowe zaproszenie z tej okazji do Pekinu dzien-
nikarzy ameryka skich, m.in. �starego przyjaciela Chin�, Johna Rodericka14. Re-
prezentacja Stanów Zjednoczonych rozegra a mecz w obecno ci 18 000 chi skich 
fanów tej dyscypliny15. Po raz pierwszy od wojny korea skiej publiczno  chi -
ska zobaczy a Amerykanów w innej roli ni  wrogowie-imperiali ci. Jak stwierdzi  
kapitan dru yny ameryka skiej, Chi czycy rzeczywi cie rozegrali mecz zgodnie 
z zasadami fair play, sprawiaj c rado  kibicom i nie maj c jednocze nie na celu 
�zgniecenia� Amerykanów.

Najistotniejszym punktem tej wizyty sta o si  spotkanie reprezentacji amery-
ka skiej z premierem ChRL. 14 kwietnia Zhou Enlai przywita  delegacj  s owami: 
Otworzyli cie nowy rozdzia  w stosunkach mi dzy narodem ameryka skim i chi -
skim. Jestem przekonany, e ponowne nawi zanie stosunków partnerskich spotka 
si  z poparciem obu narodów16. W trakcie spotkania, przy herbacie, podejmowano 
równie  mniej polityczne tematy, np. problemy ruchu hippisowskiego. Zako czy o 
to spotkanie wspólne zdj cie z premierem. Chi skie Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych oceni o samo spotkanie jako �najbardziej otwarte i serdeczne, w jakim 
premier bra  udzia �. Delegacja ameryka ska po zwiedzeniu Szanghaju17 i Kanto-
nu (Guanzhou) opu ci a ChRL, a prezydent Nixon tego samego dnia, 14 kwietnia 
1971 r., og osi  5-punktowy plan �otwarcia gospodarczego�, jak te  wprowadze-
nie u atwie  w uzyskiwaniu zezwolenia przez obywateli ameryka skich na odby-
cie podró y do ChRL. 

Wed ug oceny Henry Kissingera, dyplomacja pingpongowa otworzy a nader 
dynamiczny okres w trudnym procesie otwierania si  dwu mocarstw na wzajem-
ne kontakty. Krok uczyniony przez premiera Zhou Enlaia sta  si  pocz tkiem no-

14 John Roderick by  korespondentem ameryka skiej prasy jeszcze w latach 30. i mia  mo liwo  
spotkania liderów chi skiej partii komunistycznej, w tym Mao Zedonga. W kr gach ameryka skich 
komentowano zaproszenie jako dalszy ci g wychodzenia Chin z izolacji mi dzynarodowej, oczeki-
wano równie  kolejnych kroków. Patrz.: �International�� 12.04.1971. 

15 �Forum. Przegl d Prasy wiatowej�, 1971, nr 17, s. 4�5. 
16 Zhou Enlai, Tong Meiguo Pingpangqiu daibiaotuan de tanhua,(Rozmowa premiera Zhou En-

laia z ameryka sk  reprezentacj  tenisa sto owego), w: Zhou Enlai waijiao wenxuan (Wybór pism 
Zhou Enlaia o polityce zagranicznej), Zhongyun Wenxiang Chubanshe, Beijing 2000, s. 473. 

17 �International��, 16.04.1971, oraz �Renmin Ribao�, 17.04.1971.



wych stosunków mi dzy USA a ChRL. S owa premiera o otwarciu nowej karty 
w kontaktach ameryka sko-chi skich by y swoist  odpowiedzi  na nixonowsk  
�er  negocjacji�. 

W dwa tygodnie pó niej, 27 kwietnia, tygodnik Life opublikowa  sensacyjny wy-
wiad Edgara Snow z Mao Zedongiem (przeprowadzony 18 grudnia 1970 r.) Mao Ze-
dong po raz pierwszy da  w nim do zrozumienia, i  gotów jest spotka  si  z prezyden-
tem USA jako przywódc  pa stwa �b d  nawet jako turyst �18. 9�11 lipca przebywa  
w Pekinie Henry Kissinger, wówczas g ówny architekt polityki zagranicznej USA, 
ze swoj  tajn  misj  i odby  tam rozmowy z przywódcami ChRL. 15 lipca prezydent 
R. Nixon z o y  sensacyjne o wiadczenie, w którym poinformowa  o tym fakcie opi-
ni  publiczn  i nie mniej zaskoczonych sojuszników USA w Azji i Europie. 

Pierwszym konkretnym rezultatem tego zwrotu w polityce USA by o wycofa-
nie ameryka skiego weta w sprawie zaj cia przez reprezentantów ChRL miejsca 
Chin w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, a tak e sta ego cz onka Rady Bezpiecze -
stwa. 25 pa dziernika ChRL tryumfalnie odzyska a nale ne jej miejsce w ONZ, 
a w adze rezyduj ce na Tajwanie straci y uznanie tego kluczowego forum mi -
dzynarodowego19.

 

Historyczna wizyta R. Nixona (21�28 luty 1972 r.), sta a si  prawdziwym prze-
omem w stosunkach bilateralnych. Dosz o wtedy do spotkania przywódców obu 

pa stw, a ponadto podpisano komunikat, który wytyczy  zasady ich stosunków 
wzajemnych na nast pne dziesi ciolecia. Zaprezentowano w nim tak ró nice, jak 
i opinie zbie ne o sytuacji mi dzynarodowej. Spotkanie R. Nixona z Mao Zedon-
giem, owiane wówczas tajemnic , wzbudzi o oczywi cie zainteresowanie ca ego 
wiata. Wedle pó niejszych relacji Mao Zedong przedstawi  w tej rozmowie przede 

wszystkim fundamentalne zagadnienia egzystencjalne i  lozo czne20. Poinformo-
wa  on równie  swego ameryka skiego partnera o kwestii opozycji wewn trznej 
(sprzeciwiaj cej si , m.in. poprawie stosunków z USA jako �zdradzie rewolucji 
proletariackiej�). Poda  te  go ciowi bli sze wiadomo ci o tajemniczej katastro e 
samolotu, na pok adzie którego mia  znajdowa  si  Lin Biao, ówczesny minister 
obrony narodowej i o cjalny nast pca Mao. 

18 Mao Zedong, Ruguo Nikesong yuanyi lai, wo yuanyi he ta tan (Je li Nixon chce przyjecha , 
chc  z nim rozmawia ), w: Mao Zedong waijiao wenxuan, (Wybór pism Mao Zedonga o polityce za-
granicznej), Zhongyun Wenxiang Chubanshe, Shijie Zhishi Chubanshe, Beijing 1995, s. 592�593. 

19 �Yearbook of the United Nations� 1971, vol. 25, The United Nations Printing Of ce, New York 
1974, s. 127.

20 R. Nixon, Memoires of Richard Nixon, Simon and Schuster, London 1978, s. 562.



W opinii prezydenta USA interesy obu krajów sta y si  kompatybilne i nie za-
gra a y ju  one sobie wzajemnie. Mao Zedong, z kolei, wyja ni  powody, dla któ-
rych proces zbli enia z USA trwa  ponad dwa lata. Droga biurokratyczna, jak  
musia y przej  wszystkie propozycje, powodowa a, e skupiano si  na sprawach 
drugorz dnych, ale � jak podkre li  chi ski przywódca: Pó niej kiedy dostrzeg em, 
e mieli cie [tj. strona ameryka ska] racj , zagrali my w pingponga21. Prezydent 

USA przyzna , e jego oceny ChRL ró ni  si  od opinii przywódców chi skich, 
ale zbli enie obu stron sta o si  wynikiem nowej sytuacji geopolitycznej, jak te  
odrzucenia kwestii ideologicznych jako wyznacznika polityki zagranicznej22. 

Problem tajwa ski, cho  najbardziej newralgiczny, zosta  potraktowany jako 
drugorz dny, podobnie jak obecno  militarna Stanów Zjednoczonych w regio-
nie23. Kwesti  �zbuntowanej prowincji� mo na b dzie rozwi za  nawet za sto lat � 
jak skomentowa  przewodnicz cy � nie uznawszy jej wtedy za kluczowy problem. 
W rozmowach poruszono problem arsena ów nuklearnych USA i Zwi zku Radziec-
kiego. Chinom nie zagra a  atak ze strony USA, które redukowa y sw  obecno  
militarn  w Azji. Nie istnia a równie  gro ba ataku Chin na USA24. W ten sposób, 
cho  jedynie po rednio, zosta y zasygnalizowane obawy strony chi skiej w sto-
sunku do Moskwy. Przewodnicz cy Chi skiej Republiki Ludowej zapewni  jedno-
cze nie swego rozmówc , e Chiny nie chc  rzuca  wyzwania ameryka skiej po-
lityce w Azji. 

Kluczowym elementem wizyty w ChRL sta o si  podpisanie 27 lutego 1972 r. 
wspólnego komunikatu w Szanghaju. Dobór miejsca nie by  rzecz  przypadku. Szan-
ghaj � wchodz ce w morze miasto � by o symbolem otwarcia Chin w latach 20. 
i 30., a ponadto w a nie z tego miejsca Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi) uciek  na 
Tajwan. W pierwszej cz ci komunikatu obie strony przedstawi y w asny punkt wi-
dzenia na sytuacj  mi dzynarodow . Chiny popar y walk  �narodów uciskanych�, 
d cych poprzez rewolucj  do wolno ci. Domaga y si  wycofania obcych wojsk 
z terytoriów pa stw niezale nych, popieraj c jednocze nie prawo wszystkich kra-
jów do wyboru w asnych dróg rozwoju, do obrony suwerenno ci i integralno ci 
terytorialnej. Popar y walcz ce narody Wietnamu, Laosu oraz Kambod y, a tak e 
8-punktowy plan zjednoczenia Korei wysuni ty przez KRLD 12 kwietnia 1971 r. 
By a to zatem deklaracja utrzymania chi skiego poparcia dla �walki wyzwole czej 
z si ami imperializmu�. 

Nale y podkre li , e to wsparcie dla ruchów narodowych i komunistycznych 
mia o w owym czasie po cz ci charakter antyradziecki. Istotn  kwesti  by o wy-

21 H. Kissingrer, op.cit., s. 1061. 
22 R. Nixon, op.cit., s. 562 oraz Mao Zedong, Xianzai bu cun zai Zhong Mei liangguo huxiang 

dazhong de wenti (W dwustronnych stosunkach chi sko�ameryka skich problem gro by kon iktu 
zbrojnego nie istnieje), w: Mao Zedong waijiao wenxuan, op.cit., s. 595�596. 

23 R. Nixon, op.cit., s. 561. 
24 Mao Zedong, Xianzai bu cun�, op.cit., s. 595.



ra enie obaw o odrodzenie si  militaryzmu i ekspansjonizmu japo skiego: strona 
chi ska (�) zdecydowanie popiera d enie narodu japo skiego do stworzenia nie-
podleg ej, demokratycznej, pokojowej i neutralnej Japonii. Odnosz c si  do pro-
blemu kon iktu indyjsko-pakista skiego strona chi ska opowiedzia a si  za wy-
pe nieniem rezolucji ONZ i wycofaniu wojsk na w asne terytoria. Zdecydowane 
poparcie Pakistanu wi za o si  z dobrymi stosunkami z nim Pekinu. 

Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych dla utrzymania pokoju nale a o 
przede wszystkim z agodzi  bezpo rednie napi cia mi dzy pa stwami. Podob-
nie jak strona chi ska, USA opowiedzia y si  za wolno ci  i post pem spo ecz-
nym dla wszystkich narodów wiata, bez nacisku i interwencji z zewn trz. Strona 
ameryka ska d y a do pokojowej rywalizacji, a poprawa kontaktów mi dzy od-
miennymi ideologicznie pa stwami zmniejsza a ryzyko konfrontacji, umo liwia-
j c jednocze nie utrzymanie wiatowego pokoju. Waszyngton zapewni  równie  
o dalszym wspieraniu Republiki Korea skiej, a tak e Japonii, których wspó praca 
by a elementem polityki USA w rejonie Azji. Strona ameryka ska opowiedzia a 
si  za pokojowym, zgodnym z rezolucj  Narodów Zjednoczonych, rozwi zaniem 
kon iktu indyjsko-pakista skiego25.

Mimo odmiennych systemów politycznych, spo ecznych i gospodarczych obie 
strony uzna y, i  kszta towanie wzajemnych stosunków na zasadach respektowania 
suwerenno ci i integralno ci terytorialnej wszystkich krajów, nieagresji, nieingeren-
cji si  w ich sprawy wewn trzne, równo ci i wzajemnych korzy ci oraz pokojowego 
wspó istnienia, sta y si  priorytetem. Wyra ono wol  kontynuowania normalizacji 
stosunków, ograniczenia mo liwo ci wybuchu kon iktu zbrojnego oraz powstrzy-
mywania si  w d eniu do roli hegemona w rejonie Azji i Pacy ku. Najistotniejszym 
zapisem w komunikacie, z punktu widzenia Pekinu, sta o si  uj cie problemu taj-
wa skiego. Strona chi ska, uznaj ca wysp  za swoj  prowincj , da a do zrozumie-
nia, e kwestia ta jest wewn trzn  spraw  Pa stwa rodka i wszystkie si y zbrojne 
i urz dzenia wojskowe Stanów Zjednoczonych musz  by  wycofane z Tajwanu. Stany 
Zjednoczone uzna y istnienie tylko jednych Chin, a Tajwan � za ich cz , odwo u-
j c si  do opinii Chi czyków z obu stron Cie niny Tajwa skiej. Waszyngton wyra-
zi  równie  yczenie pokojowego rozwi zania problemu26.

Wizyta R. Nixona i podpisanie komunikatu mia  donios y wyd wi k mi dzy-
narodowy, w konsekwencji umo liwiaj c z agodzenie stanowiska Zwi zku Ra-
dzieckiego w prowadzonych negocjacjach dotycz cych ograniczenia programów 
balistycznych. W maju 1972 r. podpisano w Moskwie traktat Anti Ballistic Mis-
sile (ABM)27. 

25 Nixon w Pekinie, Centralny O rodek Dokumentacji Prasowej, Polskiej Agencji Prasowej 1972, 
nr 7/80, s. 1�2 oraz Jian Zheng Rui, Zhong Mei qiji zhong de Taiwan wenti, (Problem Tajwanu na 
chi sko-ameryka skiej szachownicy), Shanghai Renmin Chubanshe, Shanghai 2000, s. 145�146. 

26 Renmin Ribao, 28.02.1972, oraz Tao Wenzhao, op.cit., s. 562.
27 Por. Richard Nixon, The Real War, Simon and Schuster, New York 1990, s. 167�169. 



 Kolejne administracje Stanów Zjednoczonych: G. Forda, J. Cartera28, R. Re-
agana wygrywa y kart  chi sk  w relacjach z Moskw , podpisuj c kolejno po-
rozumienie o normalizacji stosunków dwustronnych (w 1979 r.), jak te  umow  
potwierdzaj c  wspó prac  ameryka sko-chi sk  oraz zapewniaj c  pomoc tech-
nologiczn  dla Pekinu (w 1982 r.). 

Kiedy, u ko ca lat 70., rozpocz  si  proces demonta u systemu komunistycz-
nego w Chinach, stosunki ameryka sko-chi skie wesz y w now  faz  szerokiej 
wspó pracy gospodarczej i politycznej. Dopiero tragiczne wydarzenia w Pekinie 
w 1989 r., które zbieg y si  z upadkiem re imów komunistycznych w Europie Cen-
tralnej i rozpadem samego Zwi zku Radzieckiego � zmieni y stosunki wzajemne 
Chin i USA. Koniec zimnej wojny (lingzhan) usun  bowiem nagle geostrategicz-
ne przyczyny ich wzajemnego zbli enia, zwi zane z zagro eniem ze strony ZSRR, 
a Waszyngton i Pekin zacz y nawi zywa  blisk  wspó prac  z Moskw  w jej no-
wym kszta cie politycznym.

Lata 90. XX w. przynios y rozmaite istotne wydarzenia, rzutuj ce na stan obec-
nych i przysz ych relacji ChRL i USA. Przede wszystkim ukszta towa a si  nowa 
sytuacja geopolityczna, w której Stany Zjednoczone wzi y na siebie rol  hege-
mona i preferuj  wyra nie uk ad � wiata jednobiegunowego�. Chiny natomiast 
z trudem i tylko cz ciowo godz  si  na podporz dkowanie swej polityki wymo-
gom Waszyngtonu, lansuj c otwarcie zupe nie inny model, �wielobiegunowy�, 
uk adu stosunków wiatowych. Za kluczowe mocarstwa nowej epoki uznaje si  
w Pekinie, prócz � oczywi cie � samej ChRL, USA, Rosj , Japoni  i Uni  Europej-
sk . Jak si  wydaje, kontakty bilateralne mi dzy wschodz cym mocarstwem � Chi-
nami, a Stanami Zjednoczonymi d cymi do utrzymania swego statusu, wkrótce 
b d  mia y kluczowe znaczenie dla uk adu si  w skali globalnej.

W ostatnich latach trzy grupy spraw wywiera y istotny wp yw na stan ich re-
lacji bilateralnych.

1. Odmienne podej cie obu stron do praw cz owieka i krytykowanie przez 
Waszyngton ich amania w Chinach, z cz stym powracaniem do tej kwestii 
w konkretnych okoliczno ciach politycznych;

2. Ró nice w podej ciu do pojmowania wspó czesnych stosunków mi dzynaro-
dowych: utrzymywanie przez Stany Zjednoczone pozycji hegemona i zaan-
ga owanie w kon ikty lokalne (utrzymywanie adu unilateralnego), z drugiej 

28 Por.: Zbigniew Brzezi ski, Cztery lata w Bia ym Domu. Wspomnienia Doradcy do Spraw Bez-
piecze stwa Narodowego, 1977�1981, Omnipress i Wydawnictwo Spó dzielcze, Warszawa 1990, 
s. 194�210. 



za  d enie Pekinu do stworzenia adu multilateralnego i odbudowy w asnej 
pozycji mega-mocarstwa na arenie mi dzynarodowej. 

3. Pewne zbli enie stanowisk w zwi zku z wydarzeniami 11 wrze nia 2001 r., 
i wspóln  gotowo ci  do walki z radykalizmem muzu ma skim w Azji Cen-
tralnej. Pewne rozbie no ci wyst puj  tylko co do skali zaanga owania USA, 
jej form i rozlokowanie wi kszego kontyngentu wojsk ameryka skich bezpo-
rednio u granic ChRL. 

Problem praw cz owieka jest � jak si  wydaje � traktowany instrumentalnie w dwu-
stronnych relacjach. Podejmuj c analiz  tej kwestii nale y zwróci  uwag  na dwa 
aspekty: wykorzystywanie sprawy praw cz owieka dla uzyskania konkretnych celów 
politycznych oraz brak zrozumienia po stronie zachodniej, szczególnie za  w USA, dla 
odmiennego podej cia cywilizacji nie-zachodnich do praw jednostki29. 

Wydarzenia 4 czerwca 1989 r. na Placu Niebia skiego Pokoju wstrz sn y opini  
wiatow . Tego samego dnia w Polsce opozycja zyska a przewag  w wyborach do 

parlamentu, za  protesty studenckie w Pekinie zduszono si . By o to przejawem bru-
talnego amania praw obywatelskich i politycznych. Nic te  dziwnego, e wydarzenia 
te wywo a y, przede wszystkim w krajach zachodnich, krytyk  i pot pienie, a Stany 
Zjednoczone zawiesi y dotychczasow  wspó prac  technologiczn  z ChRL.

Przejawami instrumentalnego wykorzystania praw cz owieka s , jak si  zdaje, 
tzw. gesty dobrej woli w adz w Pekinie przed kolejnymi dwustronnymi spotkania-
mi. Na przyk ad, jesieni  1997 r., przed wizyt  prezydenta ChRL, Jiang Zemina, 
w Waszyngtonie w adze chi skie uwolni y z wi zienia Wei Jingshenga, znanego dy-
sydenta chi skiego, i wys a y go do Stanów Zjednoczonych, rzekomo na �badania 
medyczne i kuracj � (obecnie pracuje on na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jor-
ku). Podobnie sta o si  przed wizyt  Williama Clintona w 1997 r., kiedy to wyszed  
na wolno  Wang Dan, jeden z przywódców ruchu studenckiego. Nast pnie rozpo-
cz  on studia w USA30. Przed wizyt  Georga. W. Busha w Chinach w lutym 2002 r. 

29 Renquan � co dos ownie znaczy �w adze cz owieka�� to chi skie okre lenie praw cz owieka. 
Termin ten pojawi  si  w Chinach dopiero pod koniec XIX w., w t umaczeniach tekstów zachodnich, 
a prawdopodobnie zapo yczono t  wersj  z j zyka japo skiego. Patrz.: K. Tomala, Prawa cz owie-
ka w Chi skiej Republice Ludowej, w: Chiny. Przemiany pa stwa i spo ecze stwa w okresie reform 
1978�2000, red. K. Tomala, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa 
2001, s. 147�170. Patrz te : K. Gawlikowski, Problem praw cz owieka z perspektywy azjatyckiej, 
�Azja-Pacy k�, t. 1/1998, s. 17�40, oraz G. Kami ski, Prawa cz owieka w Chinach, w: Prawa cz o-
wieka. Geneza, koncepcje, ochrona, red. B. Banaszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskie-
go, Wroc aw 1993, s. 76 � 91. 

30 B. Góralczyk, Peki ska wiosna 1989. Pocz tki ruchu demokratycznego w Chinach, Familia, 
Warszawa 1999, s. 208�209.



tamtejsze w adze uwolni y Rebiy  Kadeer, któr  aresztowano 11 sierpnia 1999 r., 
kiedy udawa a si  na spotkanie z ameryka skimi biznesmenami. Jej m  Sidiq Ro-
uzi, dzia acz ujgurski z Xingjiangu, sp dzi  w wi zieniu 10 lat31. Takie gesty mia-
y po wiadcza , e Chiny powa nie traktuj  zachodnie interwencje w indywidual-

nych sprawach. 
Instrumentalne traktowanie oskar e  Chin o amanie praw cz owieka by o te , 

rzecz jasna, cz stym zjawiskiem po stronie zachodniej32. W adze ChRL, niew t-
pliwie nie bez wp ywu oskar e  zachodnich, zacz y k a  coraz wi kszy nacisk 
na budow  pa stwa prawa w ChRL, o cjalnie deklarowa  swoje przywi zanie do 
idei praw cz owieka i wykazywa  ogromne post py w tej dziedzinie dokonywane 
w Chinach. Dokumentowa y to, m.in., kolejne bia e ksi gi po wi cone tej sprawie, 
chocia  eksponowano przede wszystkim prawa gospodarcze, spo eczne i kultural-
ne, kosztem praw politycznych. Przyzna  te  trzeba, e poprawa stanu ich respek-
towania w Chinach jest ogromna, cho  dzieli je oczywi cie wci  du y dystans od 
wysoko rozwini tych krajów Zachodu a nawet Azji Wschodniej33.

Innym aspektem tej sprawy s  oceny procesów zachodz cych w Chinach i stop-
nia respektowania praw cz owieka przez w adze w Waszyngtonie oraz rozmaite 
grupy nacisku, niepozbawione subiektywizmu. Wed ug opinii w adz chi skich, pu-
blikowane przez Departament Stanu USA doroczne raporty o przestrzeganiu praw 
cz owieka w wiecie, w tym i w ChRL, ignoruj  chi ski system prawny; zak ócaj  
polityk  etniczn  oraz narodowo ciow , i s  przede wszystkim pretekstem dla in-
gerowania w wewn trzne sprawy Chin34. Odpowiadaj c na zarzuty Stanów Zjedno-
czonych pod w asnym adresem, w adze ChRL podobnie krytykuj  USA odwo uj c 
si  do danych o cjalnych oraz prasy ameryka skiej. Na przyk ad, wskazywano, e 
w kraju tym 49% odbywaj cych kar  wi zienia � to Murzyni, cho  stanowi  oni 
tylko 13% populacji USA. Podnoszono kwesti  dyskryminacji kobiet itp. 

Od 1990 r. USA co roku na forum Komisji Praw Cz owieka ONZ zg asza y wnio-
sek o pot pienie Chin za amanie praw cz owieka, ale ani razu nie uzyska a ona po-
parcia wi kszo ci delegatów. Starania wys anników Waszyngtonu z czasem trakto-
wa  zacz to coraz bardziej lekcewa co, jako manifestacje pewnej obsesji. Nawet 

31 �Washington Post�, 22.02.2002, oraz �The New York Times�, 22.02.2002.  
32 Patrz np. Stanis aw Zapa nik, Problem praw cz owieka w Chinach, �Azja-Pacy k�, t. 4/2001, 

s. 126�130.
33 Patrz: K. Gawlikowski, Budowa systemu prawnego w ChRL i przemiany typu pa stwa w okre-

sie reform, w: Uniwersalizm praw cz owieka: idea a rzeczywisto  w krajach kultur pozaeuropej-
skich, red. K. Tomala, Askon, Warszawa 1998, s. 119�134; Micha  Korzec, Nomokracja w ChRL, w: 
Chiny, przemiany pa stwa i spo ecze stwa�, s. 133�146; K. Gawlikowski, Problem respektowania 
praw cz owieka w Chinach, �Azja-Pacy k�, t. 4/2001, s. 98�109.

34 �Foreign Ministry Spokesman�s Press Conference on March 5, 2002�. Patrz: www.fmprc.gov.cn 
oraz Bonnie S. Glaser, Face to face in Shanghai: new amity amid perennial differences, �Compara-
tive Connections, A Quarterly E-Journal on East Asian Bilateral Relations� 2001, no. 4, s. 25. Patrz 
strona internetowa Waszyngto skiego Centrum Studiów Mi dzynarodowych: www.csis.org.com.



kraje Unii Europejskiej dystansowa y si  w tej kwestii od USA. W 2001 r. amery-
ka ski Kongres przyj  nawet rezolucj  wzywaj c  rz d USA do pot pienia Chin 
na forum Komisji Praw Cz owieka ONZ, ale � jak zwykle � rezolucja zosta a prze-
g osowana na niekorzy  Stanów Zjednoczonych35. Co wi cej, USA nie zosta y po 
raz pierwszy wybrane w sk ad tej komisji, co by o prawdziw  kl sk  dyplomatycz-
n  i ukazywa o, jak bardzo kraj ten � mimo swej pozycji mi dzynarodowej � jest 
w kwestiach tych izolowany. Zagadnienia praw cz owieka, bardzo akcentowane przez 
republika skich kongresmenów dla krytyki administracji demokratów, uwik ane by o 
w wewn trzne walki polityczne, co komplikowa o polityk  rz du USA. Zarazem 
zbieg o si  to z kluczow  rol  USA w rozwi zywaniu kon iktów lokalnych. 

U progu lat 90. najistotniejsz  rol  odegra a interwencja zbrojna Stanów Zjedno-
czonych w Iraku, rozpocz ta 19 stycznia 1991 r.36 W sposób wyra ny ukaza a ona do-
minuj c  rol  Waszyngtonu oraz przewag  technologiczn  ameryka skich si  zbroj-
nych. Da o to niew tpliwie Pekinowi sygna , e modernizacja armii chi skiej staje 
si  piln  potrzeb . Wojna w Iraku, formalnie w obronie napadni tego i zaanektowa-
nego Kuwejtu, stanowi a gro ny, z punktu widzenia Pekinu, precedens: wskazywa-
a na mo liwo  interweniowania USA w ka dym regionie wiata.

Kolejny kon ikt z ko ca lat 90. � wojna w Kosowie � mia  (i mie  b dzie) d u-
gofalowy negatywny wp yw na stan wzajemnych relacji. W kwietniu 1999 r. pre-
mier Zhu Rongji uzna , e interwencja zbrojna �w celu ochrony praw cz owieka� 
stworzy a niezwykle gro ny precedens. W konsekwencji umo liwi to bowiem si om 
mi dzynarodowym interweniowanie w ró nych krajach w ich sprawy wewn trz-
ne. Punktem kulminacyjnym kontrowersji w sprawie Kosowa, i polityki wobec Ju-
gos awii, sta o si  zbombardowanie ambasady ChRL w Belgradzie 8 maja 1999 r. 
Interwencja NATO wzbudzi a obawy, e otwiera to mo liwo  zaanga owania si  
Stanów Zjednoczonych w inne kon ikty lokalne, a nawet nacisków militarnych na 
polityk  w adz chi skich wobec ruchów narodowych mniejszo ci etnicznych37. 

Wed ug opinii popularnych w ród elit Pa stwa rodka, jego sukcesy, zw aszcza 
gospodarcze, budzi y obawy na Zachodzie, szczególnie w USA, i rodzi y d enia do 
utrudniania rozwoju ChRL, dyskredytowania go w opinii mi dzynarodowej, a nawet 
wywo ywa y wr cz agresj . Zbombardowanie ambasady chi skiej w kontek cie ta-

35 K. Dumbaugh, China-U.S. relations CRS issue brief for Congress, Received through the CRS 
Web, Congressional Research Service, The Library of Congress, May 15, 2001.

36 Hai Wang jizhi zui xin dong tai (Najnowsze wydarzenia w Zatoce Perskiej), �Renmin Ribao�, 
25.01.1991.

37Beiyue xin zhanglu (Nowa strategia NATO), red. Wang Fan, Dangdai Shijie Chubanshe, Bei-
jing 1999, s. 325�326. 



kich nastrojów w Pekinie � spowodowa o wyra ne napi cie we wzajemnych sto-
sunkach dyplomatycznych. Wiceminister spraw zagranicznych ChRL Wang Ying-
fan wezwa  na rozmow  ameryka skich dyplomatów uznaj c atak na placówk  
dyplomatyczn  w stolicy Jugos awii za naruszenie chi skiej suwerenno ci. Hu 
Jingtao, wiceprezydent ChRL, w o wiadczeniu telewizyjnym do narodu, uzna  na-
lot pa stw NATO za akt kryminalny. Poczynania w adz w Pekinie dobitnie wiad-
czy y, i  Chiny chcia y podkre li  w asn  suwerenno  i aspiracje do prowadze-
nia niezale nej polityki. 

W adze centralne znalaz y si  pod du ym naciskiem spo ecznym. Po raz pierw-
szy na t  skal  pod budynkami ambasady i konsulatów USA odbywa y si  masowe 
manifestacje i protesty. Ameryka skie interpretacje, e zapewne by y one inspiro-
wane i popierane przez w adze, jaskrawo rozmija y si  z nastrojami chi skich ulic: 
gdyby w adze odwa y y si  przeciwdzia a  tym demonstracjom, skierowa y by si  
one zapewne pod budynki rz dowe. Zezwalaj c na �wyra enie gniewu ludu�, Pekin 
pokazywa  Waszyngtonowi, e musi si  liczy  ze spo ecze stwem i nacjonalistycz-
nymi tendencjami, a zarazem stara  si  broni  wspó pracy z USA. Nie przypadko-
wo w okresie tych emocji i napi , wiceprezydent Hu Jingtao zapewnia  równie , 
e ChRL nie zamierza a zrezygnowa  z prowadzonej polityki reform i otwarcia38. 

Jednak w symbolicznym ge cie wkrótce po zbombardowaniu swej ambasady Chiny 
zawiesi y wszelkie rozmowy z Waszyngtonem dotycz ce porozumie  o nie rozprze-
strzenianiu broni masowego ra enia. Wznowiono je dopiero 7 lipca 2000 r. Mo na 
by tak e poda  inne symboliczne kroki.

Po zako czeniu lotniczej interwencji zbrojnej, strony zaanga owane w kon ikt 
utworzy y mi dzynarodowe si y zdolne do utrzymywania pokoju w Kosowie. Chi-
ny, jako jedyny cz onek Rady Bezpiecze stwa, wstrzyma y si  wówczas od g osu 
nad rezolucj  1244 (1999) o �Ustanowieniu Specjalnych Si  w Kosowie pod auspi-
cjami ONZ� (wynik g osowania 14:0:1). Jako sta y cz onek Rady Bezpiecze stwa 
dysponuj cy prawem weta, Chiny mog y � rzecz jasna � zablokowa  t  rezolucj , 
jednak tylko si  od niej zdystansowa y. Obserwatorzy zagraniczni sugerowali, e 
prawdziwym powodem, dla którego delegacja chi ska nie g osowa a, sta o si  nie 
zaproszenie tego mocarstwa do negocjacji mi dzy pa stwami G-7 i Rosj  na te-
mat przysz ego statusu Kosowa. Rz d Jugos awii, po uprzedniej misji prezydenta 
Finlandii Martti Ahtisaari oraz Specjalnego Wys annika Prezydenta Federacji Ro-
syjskiej, zaakceptowa  3 czerwca 1999 r. warunki przed o one przez pa stwa G-7 
i Rosj 39. Negatywne implikacje �kryzysu kosowskiego� spowodowa y brak po-
zytywnych odpowiedzi na wspólne tworzenie si  maj cych utrzyma  pokój (pe-

38  Melinda Liu, Wounded Pride, �Newsweek�, 25.05.1999 oraz Vice-President Hu Jintao�s TV 
Speech on US-Led NATO Attack, �Beijing Review�, 24.05.1999. 

39 A. Towpik, Bezpiecze stwo w stosunkach mi dzynarodowych. Aspekt militarny, w: Stosunki 
mi dzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Hali ak, R. Ku niar, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 147.



ace�keeping force). W konsekwencji nawet nadzwyczajna sytuacja, jak  sta  si  
atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone, nie spowodowa a w czenia chi skich 
si  zbrojnych w mi dzynarodowe operacje wojskowe. 

Atak na USA z 11 wrze nia 2001 r. przyniós  kolejny zwrot we wzajemnych 
stosunkach. Mimo reakcji spo ecznych wiadcz cych do  wyra nie o negatyw-
nym stosunku do Stanów Zjednoczonych, w adze w Pekinie wyrazi y solidarno  
z ameryka skim prezydentem Georgem W. Bushem. Cho  pocz tkowo udzielono 
poparcia USA, pó niej jednak zacz to te  dostrzega  zagro enia, jakie nios o za 
sob  wzmocnienie ameryka skiej pozycji w Azji. Przede wszystkim zwi kszenie 
pomocy dla pa stw s siaduj cych z Chinami, jak Japonia, Filipiny czy pa stwa 
Azji rodkowej, stwarza sytuacj  �otaczania Pa stwa rodka�. 

Poprzez pomoc wojskow  dla pa stw-s siadów (lingguo) Waszyngton niew tpli-
wie ogranicza swobod  w kszta towaniu polityki chi skiej i utrudnia jej prowadze-
nie. Ponadto wielu ameryka skich politologów uznaje Chiny za g ównego rywala 
Stanów Zjednoczonych, a posuni cia ameryka skiej dyplomacji analizuje w kontek-
cie niezb dnego przeciwdzia ania rosn cej roli Pa stwa rodka40. 

Poparcia dla ameryka skiej walki z terroryzmem, uwarunkowane m.in. sytu-
acj  wewn trzna w Xinjiangu, nie przekroczy o jednak pewnych granic: Chiny 
nie wzi y, na przyk ad, udzia u w mi dzynarodowych si ach wojskowych s u -
cych stabilizacji politycznej w Afganistanie. Przedstawiciele Pekinu uczestniczy-
li natomiast w spotkaniu 20�21 grudnia 2001 r. w Belgii, dotycz cym przysz o ci 
Afganistanu. Prezydent ChRL zadeklarowa  tak e pomoc temu krajowi w wysoko-
ci 3,6 mln USD. Cho  kwota by a niewielka, Pekin zamanifestowa  prowadzenie 

aktywnej polityki zagranicznej w tym regionie41. Innym, symbolicznym gestem, 
po wiadczaj cym zainteresowanie regionem, sta o si  wys anie przez China Wil-
dlife Protection Association i Badaling Wildlife World dwóch lwów do kabulskie-
go ogrodu zoologicznego42. 

40 Szerzej patrz: J. Rowi ski, Chiny wobec wydarze  11 wrze nia 2001 r., w: Chiny. Rozwój 
spo ecze stwa i pa stwa na prze omie XX i XXI wieku, red. K. Tomala, K. Gawlikowski, Instytut 
Studiów Politycznych PAN � Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002, s. 146�148 oraz R. Bernstein, 
R. Munro, The Cominig Con ict with America, �Foreign Affairs� 1997, no. 2, s. 18�32. 

41 Strona chi ska cz sto podkre la historyczny aspekt stosunków z Afganistanem. Przypomina 
si , na przyk ad, e ponad 2000 lat temu chi ski podró nik Zhang Qian mia  odwiedzi  Baktri  � 
wspó czesny obszar Afganistanu.

42 26 stycznia 2002 r. w kabulskim ZOO zdech  jedyny lew (w dodatku lepy na jedno oko). Zdo-
by  on jednak du  s aw  w ród mieszka ców stolicy i w mediach wiatowych. St d zapewne zro-
dzi  si  pomys  spektakularnej wysy ki zwierz t z Chin. Patrz: �Renmin Ribao� 19.03.2002. (wyd. 
internetowe www.people.com.cn) Ponadto Chiny przekaza y pomoc humanitarn  dla Afganistanu 



Prezydent Jiang Zemin podczas wizyty Georga W. Busha w Chinach w lutym 
2002 r. nakre li  plan wspó pracy z Waszyngtonem uj ty w trzech punktach: 1) zin-
tensy kowanie dwustronnych rozmów na wysokim szczeblu (gaoceng zhan lue) 
i budowanie wzajemnego zaufania; 2) pog bienie wspó pracy i wymiany kulturalnej; 
3) szukanie elementów porozumienia ponad ró nicami (qin tong cun yi), tak e w sprawie 
Tajwanu43. Jednak e stosunki bilateralne w istocie balansuj  na kraw dzi wspó pracy 
i rywalizacji. 

Jak si  wydaje, z uwagi na ró nice interesów w regionie, b d  w nich stale 
wyst powa y mniejsze i wi ksze napi cia. Ka da ze stron d y do swoistej równowagi 
si  w regionie Azji i Pacy ku. Chiny, po ataku USA na Afganistan i wzmocnieniu 
ameryka skiej obecno ci w regionie (Filipiny, Japonia oraz Azja rodkowa) mog , 
w dalszej perspektywie, poczu  si  zagro one44.

Z perspektywy 30 lat faktycznych stosunków dyplomatycznych ChRL i USA 
nale y uzna , e a  do pocz tków lat 90. Zwi zek Radziecki odgrywa  pierwszo-
planow  rol  w ich rozwoju. Stany Zjednoczone godzi y si , na przyk ad, na kom-
promis w sprawie Tajwanu, podpisuj c kolejne komunikaty o stosunkach wza-
jemnych, w 1972 r., 1979 r. i 1982 r., uznaj ce de facto koncepcj  jednych Chin. 
Natomiast po rozpadzie ZSRR Waszyngton zacz  udziela  Republice Chi skiej 
na Tajwanie znaczniejszej pomocy wykorzystuj c j  jako przeciwwag  dla wzro-
stu znaczenia Chin w regionie. Pekin z kolei ka dy sukces si  opowiadaj cych si  
za utrzymaniem samodzielno ci tej wyspy, czy nawet jej niepodleg o ci, traktuje 
jako przejaw ingerencji Waszyngtonu w wewn trzne sprawy Chin45. 

Du e znaczenie Pekin przywi zuje do rozwoju ameryka skiego systemu 
obrony przeciwrakietowej. W opinii w adz ChRL, realizacja tego projektu utrudni 
odczuwalnie osi ganie trzech chi skich priorytetów: 1) rozwoju ekonomicznego 
kraju; 2) uzyskania statusu pot gi w wiecie multilateralnym; 3) przy czenia 

w postaci artyku ów pierwszej potrzeby w kwocie 3 000 000 RMB. Patrz.: �Fayiren jiu Afuhan li-
shi zhengfu chengli fabiao tanhua� (O wiadczenie Rzecznika Prasowego chi skiego MSZ o pomo-
cy dla rz du w Afganistanie), 23.12.2001. Patrz.: www.fmprc.gov.cn

43 Xinhua She, Beijing 21.02. 2002.
44 Po ataku 11 wrze nia w adze chi skie wyrazi y wol  wspó pracy w dzia aniach antyterrory-

stycznych. Patrz.:  http://www.uscpf.org/news/2001/09/091401.html#2
45 Po zwyci stwie Demokratycznej Partii Post pu w wyborach lokalnych na Tajwanie Chiny we-

zwa y USA do wycofania si  z regionu Cie niny Tajwa skiej. Patrz: Taiwan pro-independence party 
wins local elections; Beijing threatens force, calls for U.S. withdrawal from region, �China Reform 
Monitor�, no. 14, December 2, 1997, American Foreign Policy Council, Washington, D.C. 



Tajwanu, co po obj ciu wyspy parasolem TMD, zostanie w istocie wykluczone46. 
Zwraca na to uwag  bia a ksi ga, dotycz ca obrony narodowej ChRL, opublikowana 
w 2000 r. Zawiera ona, m.in., tak  opini : W szczególno ci, niektóre pa stwa w dal-
szym ci gu kontynuuj  swoje wysi ki w celu rozwoju i wprowadzenia w ycie Na-
tional Missile Defense i Theater Missile Defense, co podkopie wysi ki spo eczno ci 
mi dzynarodowej, zmierzaj ce do ograniczenia rozprzestrzenia broni masowego ra-
enia i oddali perspektyw  rozbrojenia. Wraz z rozwojem nauki, techniki i gospodar-

ki globalnej wspó zawodnictwo mi dzy pa stwami b dzie zaostrza o si  bardziej ni  
kiedykolwiek. B dzie tak e wzrasta  zagro enie kryzysem  nansowym i ekonomicz-
nym, a bezpiecze stwo gospodarcze stanie si  priorytetem wszystkich pa stw47. 

  Obecnie w Chinach powszechnie stosuje si  okre lenie �wy cig zbroje � (jun 
bei jing sai) w odniesieniu do ameryka skiej polityki balistycznej. Rozwój TMD, 
w opinii polityków chi skich i rosyjskich, zachwieje dotychczasowym systemem 
bezpiecze stwa w skali wiatowej, a w czenie do niego Tajwanu nie zostanie za-
akceptowane przez Chiny i zdestabilizowa  mo e sytuacj  w regionie. Odnoto-
wa  jednak trzeba, e niektórzy politycy chi scy stwierdzaj  wyra nie, e Japo-
nia i Republika Korei, jako pa stwa suwerenne, maj  pe n  swobod  decyzji, czy 
w czy  si  do systemu TMD. 

Chiny dzia aj  na rzecz stworzenia wiata multilateralnego, gdy  nie odpowia-
da im obecny uk ad z dominacj  Stanów Zjednoczonych, ograniczaj cy ich suwe-
renno . Pekin z pewno ci  nie pogodzi si  z Pax Americana48. Zbombardowanie 
ambasady ChRL w Belgradzie wzbudzi o w ród chi skiego establishmentu i elit, 
szczególnie pracowników naukowych i studentów, frustracj  i strach przed mo -
liwym atakiem ameryka skim na same Chiny. Wyobra ano sobie, na przyk ad, e 
w obronie Tajwanu USA mog yby zaatakowa  ChRL, tak jak ujmuj c si  za s ab-
szymi Alba czykami z Kosowa zbombardowa y Jugos awi ).

Mimo rosn cych napi  ameryka skie spo ecze stwo opowiada si  za prowadze-
niem nadal dialogu mi dzy Waszyngtonu i Pekinem. Na pocz tku XXI w. a  59% 
ankietowanych Amerykanów uwa a o, e dobre stosunki z najludniejszym krajem 
globu s  wa niejsze ni  promowanie praw cz owieka i demokracji. Jednocze nie 

46 Meiguo NMD diliuci shiyan dedaole shenme? (Co oznacza szósta próba ameryka skiego systemu 
NMD?), �Renmin Ribao", 19.03.2002. (wyd. internetowe www.people.com.cn)

47 China�s National Defense in 2000, Information Of ce of the State Council of the People�s Re-
public of China, October 16, 2000, Beijing. 

48 Patrz: Deng Peng, Li Xiaobing, Liu Guoli, Meiguo waijiao yu Mei Zhong guanxi, (Ameryka ska 
polityka zagraniczna i stosunki ameryka sko-chi skie), Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, Beijing 
2000, s. 310�311; Yang Jiemian, Challenges for Sino-U.S. relations: issues and problems, w: Asian 
perspectives on the challenges of China, Papers from the Asia-Paci c Symposium, March 7 and 8, 
2000, cosponsored by the National Defense University and U.S. Paci c Command, Washington D.C. 
2001, s. 69�70; Meiguo yao ba Zhong Mei guanxi yingxiang hefan (USA chc   utrzymywa  napi cie 
w stosunkach z ChRL), �Renmin Ribao", 19.03.2002. (wyd. internetowe www.people.com.cn)



46% twierdzi o, e administracja George W. Busha post puje s usznie wobec 
ChRL, a 34% uznawa o nawet polityk  jego administracji za zbyt agodn . 20% 
przyjmowa a pogl d, e Pa stwo rodka jest konkurentem USA49. 

Stosunki Chin i USA maj  zatem dwa aspekty: wspó pracy i rywalizacji. Anali-
za minionych 30 lat ich relacji (od historycznej wizyty Richarda Nixona 21�28 lute-
go 1972 r. do wizyty George W. Busha 21�22 lutego 2002 r.) wskazuje, e s  mo li-
we rozmaite warianty kooperacji. Zwraca uwag , i  w trakcie wojen prowadzonych 
w strefach granicz cych z ChRL Stany Zjednoczone zabiega y zwykle o wiele bar-
dziej o przychylno  Pekinu (koniec wojny w Wietnamie, interwencja w Afgani-
stanie). Chiny z kolei, chc c zachowa  pewien wp yw na bieg wydarze , sprzyja-
y polityce prowadzonej przez Waszyngton. Ponadto oba pa stwa, we wzajemnej 

wspó pracy, b d  najprawdopodobniej do  zgodnie hamowa y d enia hegemoni-
styczne innych pa stw w regionie, np. Federacji Rosyjskiej. Zagadnieniem istotnym 
dla obu stron jest wspó praca ekonomiczna, niezb dnej dla dalszego rozwoju gospo-
darczego Pa stwa rodka50. 

Jednak wspó pracy towarzysz  równie  elementy rywalizacji. Jednym z wa -
nych celów administracji G. W. Busha jest ograniczanie swobody ruchów Pekinu 
na scenie azjatyckiej. Na przyk ad, rozbudowa TMD b dzie wymusza a zwi ksza-
nie chi skich wydatków na obron , co mo e ograniczy  nak ady bud etowe na roz-
wój zachodnich prowincji, a tym samym pog bi  podzia y wewn trz Chin. Nato-
miast ChRL poprzez inicjatywy regionalne i aktywne w nich uczestnictwo, m.in. 
w Szanghajskiej Organizacji Wspó pracy, czy te  przez modernizacj  w asnych 
si  zbrojnych � staraj  si  ograniczy , cho by do pewnego stopnia, rol  odgrywa-
n  przez Stany Zjednoczone. Oczywi cie potencja  i mo liwo ci obu mocarstw s  
wci  bardzo nierówne, cho  dystans ten wyra nie si  zmniejsza.

49 D. M. Lampton , Cycles, process, constraints, and opportunities in U.S.�China relations. The 
Conference on Post-APEC China-US Relations, Shanghai Institute of International Studies, Septem-
ber 3�4, 2001, Shanghai, China oraz J. Fewsmith, S. Rosen, The domestic context of Chinese foreign 
policy: does �public opinion� matter?, w: The making of Chinese foreign and security policy in the 
era of reform, red. David M. Lampton, Stanford University Press, Stanford 2001, s. 151�187.

50 W pierwszej po owie 2001 r. wymiana handlowa osi gn a 30.4 mld USD, natomiast 
ameryka skie inwestycje si gn y 30 mln USD. Patrz: Chinese Ambassador on Sino-US Ties in New 
Century, �People�s Daily�, 21.07.2001. (wyd. internetowe www.english.peopledaily.com.cn). Szerzej 
na temat dwustronnej wspó pracy gospodarczej patrz: Zagraniczne inwestycje bezpo rednie w gospo-
darkach Azji i Pacy ku. Chiny, Korea Po udniowa, Tajwan, Wietnam, red. K. Starzyk, Wydawnictwo 
Semper, Warszawa 2001.


