
DEBATA
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Cywilizacji Azji Wschodniej Szko y Wy szej Psychologii Spo ecznej w Warszawie, 
w dniu 28 lutego 2006 r.
 

Krzysztof Gawlikowski

Witam panelistów i wszystkich go ci na konferencji: �Chiny � Unia Europejska � 
Stany Zjednoczone: nowe wyzwania w XXI wieku�. Wype niona sala wskazuje, i  coraz 
wi cej osób dostrzega znaczenie przemian zachodz cych w wiecie i kszta towania nowe-
go uk adu si , w którym Chiny odgrywaj  coraz wi ksz  rol . Poniewa  go ci nas Szko a 
Wy sza Psychologii Spo ecznej, zajmuj ca si  w coraz szerszym zakresie sprawami Azji 
i stosunków mi dzynarodowych, chcia by pa stwa powita  rektor naszej szko y, Jego 
Magni cencja profesor Andrzej Eljasz. 

Andrzej Eljasz

Witam pa stwa bardzo serdecznie. Zaszczytem dla naszej uczelni jest goszczenie 
tak znakomitego grona. Ciesz  si  ogromnie, e pa stwo tutaj przybyli. Problematyka 
dzisiejszego spotkania, jak pa stwo wiedz , jest niezwykle wa na dla wiata i dla Polski 
� poprzez cz onkostwo w Unii Europejskiej coraz szerzej w czanej w procesy globaliza-
cji. Wdzi czny jestem profesorowi Gawlikowskiemu, e zaproponowa  takie spotkanie, 
a pa stwu dzi kuj  za przybycie. ycz  pomy lnych obrad.

Krzysztof Gawlikowski

Dzi kuj  bardzo, panie Rektorze. Dzisiejszemu spotkaniu b dziemy wspó przewod-
niczy  razem z  Panem Zygmuntem Skórzy skim, wietnie znanym znakomitej wi kszo-
ci pa stwa. Panelowa forma, któr  dzisiaj zastosowali my, jest stale stosowana przez 

prowadzon  przez niego Fundacj   �Polska w Europie�. Sam kilkakro  mia em zaszczyt 
wyst powa  w tych panelach i bardzo mi si  ta formu a podoba a, st d przenie li my j  
tutaj, na nasze spotkanie azjatyckie. 

Jako referenci w naszym panelu wyst pi : profesor Ryszard Piasecki z Uniwersytetu 
ódzkiego, znakomity specjalista zajmuj cy si  gospodark  wiatow , profesor 



Edward Hali ak, dyrektor Instytutu Stosunków Mi dzynarodowych na Uniwersytecie 
Warszawskim i czo owy u nas badacz Azji Wschodniej, jak te  profesor Jan Rowi ski, 
wieloletni dyplomata pracuj cy w MSZ i w naszej Ambasadzie w Pekinie, a tak e jeden 
z najwybitniejszych w Polsce badaczy polityki wewn trznej i zagranicznej Chin. Chcia em 
zarazem pa stwa przeprosi , i  nie ma z nami ministra Adama D. Rotfelda, który niestety 
musia  wyjecha  do Waszyngtonu, a pan minister Witold Waszczykowski, który mia  te  
dzisiaj wyst pi , przej  chwilowo kierowanie resortem, poniewa  minister Stefan Meller 
jest chory. W trybie awaryjnym uda o si  nam zaprosi  znakomitego specjalist  z MSZ, 
pana doktora Henryka Szlajfera, który czy zainteresowania polityczne i dyplomatyczne 
z naukowymi, a jest wietnym znawc  spraw ameryka skich i europejskich. Mam wi c 
nadziej , e zast pi nam poniek d brakuj cych panelistów. 

Pragn  jeszcze doda , e w SWPS zajmujemy si  od kilku lat, coraz szerzej, spra-
wami azjatyckimi. Studenci mog  korzysta  z rozmaitych zaj  o Azji Wschodniej 
studiuj c politologi , socjologi , czy inicjowane w tym roku stosunki mi dzynarodo-
we. Dzia a tu trzyletnia szko a j zyka chi skiego, oferujemy elementarny kurs j zyka 
birma skiego (uczymy tak e j zyka arabskiego, a nauka innych j zyków orientalnych 
jest przygotowywana). Zaj cia te koordynowane s  przez Centrum Cywilizacji Azji 
Wschodniej SWPS. W bie cym roku rozpoczynamy du y program rozwoju Dzia u 
Orientalnego naszej biblioteki, tworzonego przez dr Ma gorzat  awacz. Je li kto  
z pa stwa zajrzy na stron  internetow  SWPS, znajdzie tam informacje o naszej szkole 
nie tylko w j zyku angielskim ale tak e w chi skim. To chyba jedna z pierwszych uczelni 
polskich, która ma stron  po chi sku i � jak s ysza em � przybywaj  do nas pierwsze gru-
py studentów z Chin. Zatem nasze teoretyczne zainteresowania regionem cz  si  tutaj 
po trosze z praktyk . 

Chcia bym teraz prosi  pana profesora Ryszarda Piaseckiego z Uniwersytetu 
ódzkiego o pierwsze wyst pienie panelowe. 

Ryszard Piasecki

Prosz  pa stwa, temat naszej dzisiejszej konferencji jest ogromny: Chiny, Unia 
Europejska, Stany Zjednoczone wobec wyzwa  XXI wieku. Rozumiem, e b dziemy 
si   koncentrowa  przede wszystkim na Chinach, bo chyba na tym rzecz polega, eby 
spróbowa  zg bi  przyczyny sukcesu tego kraju, które s  dla wielu ekonomistów zaska-
kuj ce. Zanim rozpocz li my to spotkanie, mia em okazj  zamieni  kilka zda  z panem 
profesorem Kowalikiem. I dla ekonomistów rzeczywi cie jest to problem. W a ciwie suk-
ces Chin nie powinien by  nast pi  z punktu widzenia, przyk adowo, regu  Konsensusu 
Waszyngto skiego. Je li przyjrzymy si  problematyce rozwojowej krajów Trzeciego 

wiata po drugiej wojnie wiatowej, to widzimy, e mamy do czynienia z pewnego rodza-
ju ci g ym falowaniem: od entuzjazmu po poczucie pora ki. Popatrzmy na ostatni okres 
� od po owy lat 80. do chwili obecnej, czyli okres stosowania w wielu krajach recepty 
liberalnej rozwoju zwanej Konsensusem Waszyngto skim. Wydawa oby si , e ju  lepszej 
receptury na rozwój gospodarczy krajów s abiej rozwini tych by  nie mo e. Tymczasem 
wielu specjalistów ma poczucie niedosytu, poniewa  konsensus ten nie dokona  zasad-



niczego prze omu w rozwoju gospodarczym. Okaza o si , e g ówne  lary konsensusu, 
czyli deregulacja, prywatyzacja i liberalizacja, nie wystarczy y do uruchomienia pro-
cesów rozwojowych. Zabrak o efektywnej konkurencji i odpowiednich instytucji. Tak  
znan  instytucj  rynkow  s , przyk adowo, prawa w asno ci (property rights). Czy s  
one powszechnie respektowane w krajach s abo rozwini tych? Wiadomo, e nie. Znany 
ameryka ski ekonomista D. Rodrik wymienia tu szereg instytucji niezb dnych do funk-
cjonowania gospodarki kapitalistycznej (instytucje tworz ce rynek, instytucje reguluj ce 
rynek, instytucje os onowe). A wi c mo na powiedzie , e sukces gospodarczy w wielu 
krajach stosuj cych recept  liberaln  jest w tpliwy, albo jeszcze nie nast pi . 

I oto mamy Chiny, które od 1978 r. realizuj  program reform, w istocie rynkowych, 
które zaskoczy y wielu specjalistów. Od 28 lat realizuj  rocznie � tak si  mówi � 8�10% 
tempa wzrostu gospodarczego. Co prawda nie wszyscy specjali ci si  do ko ca z tym zga-
dzaj , pow tpiewaj c, czy to s  rzeczywi cie prawdziwe cyfry. My nie jeste my w stanie 
ich zwery kowa  i dlatego nale y przyj , e s  raczej prawdziwe. Rozwój gospodarczy 
Chin  trudno zakwestionowa . Niew tpliwie mamy do czynienia z szybkim rozwojem 
i sukcesem  gospodarczym tego kraju. Dla ekonomistów pojawia si  w tym miejscu py-
tanie, gdzie le y przyczyna tego sukcesu, i jak to jest mo liwe, eby osi gn  go kraj, nie 
maj cy ani demokracji, ani prawdziwej gospodarki rynkowej. Nie jest to oczywi cie zna-
ny nam model socjalistyczny � dlatego, e dzisiaj 60% w asno ci w Chinach to jest w as-
no  niepa stwowa, nawet je li nie jest to w pe ni w asno  prywatna. To jest kraj, który 
si  niebywale otworzy  na zewn trz, i to jest kraj który � musz  pa stwu powiedzie  � jest 
drugim, je li chodzi o ilo  bezpo rednich inwestycji zagranicznych. A wi c to nie jest 
to samo. Tak e kulturowo, to nie jest ta sama strefa � to jest kraj konfucja skiej  lozo i 
zupe nie innego stosunku do pracy i prawa. Tym niemniej faktem jest, e jest to kraj, który 
demokracji w naszym rozumieniu nie posiada. A wi c, co si  zdarzy o w Chinach? Otó  
niew tpliwie w ci gu tego okresu nast pi  tu wzrost dobrobytu. Wed ug najnowszych 
danych  poziom PKB na g ow  mieszka ca wynosi 1100 dolarów, ale z punktu widze-
nia  purchasing power parity mamy zupe nie inn  sytuacj . To jest 13% si y nabywczej 
Stanów Zjednoczonych, czyli oko o 5 000 dolarów na mieszka ca. A to ju  jest zupe nie 
inna sytuacja. Dla przyk adu, Indie maj  tylko 7%, a Polska ma 30% si y nabywczej USA.  
A zatem chi skie 13% jest bardzo znacz ce. Co jeszcze nast pi o? Wzrost eksportu tego 
kraju jest niebywa y i to jest niezwykle imponuj ce. Mówi si , e dzisiaj 21% eksportu 
jest kierowane do Stanów Zjednoczonych, 18% do Hongkongu. Jest to rzeczywi cie kraj, 
który ma kolosalne sukcesy eksportowe mimo tego, e osi gni te one zosta y g ównie 
przez korporacje wielonarodowe. Mówi si , e Chiny podj y wielkie wyzwanie przej cia 
od XIX do XXI wieku. Jest to dzisiaj pot ga gospodarcza wiata o bardzo rozwini tym 
przemy le przetwórczym � w przeciwie stwie do Indii, które maj  rozwini ty, przede 
wszystkim, sektor us ugowy. No i, jak powiedzia em, 60% PKB to jest sektor prywatny 
i niepa stwowy. Wró my teraz do innych problemów. Z jednej strony mamy niew tpli-
wy sukces Chin i jest on niekwestionowany. Ale z drugiej strony pojawi y si  równie  
bardzo powa ne problemy spo eczne zwi zane z rozwojem. Wszyscy specjali ci zada-
j  sobie pytanie, czy to jest rozwój trwa y i czy mo na powiedzie , e za 10, za 20 lat 
kraj ten b dzie si  dalej podobnie rozwija . Trudno udzieli  jednoznacznej odpowiedzi. 



9% wzrostu gospodarczego rocznie � to jest rezultat imponuj cy dla ekonomistów, wr cz 
nieprawdopodobny. Sk d taka dynamika wzrostu z roku na rok jest mo liwa? 

Kolejna sprawa. W Chinach, w wyniku realizacji programu relatywnej wolno ci 
gospodarczej, nast pi  szybki wzrost nierówno ci spo ecznych. Wed ug ró nych infor-
macji, które tutaj posiadam, dzisiaj ró nica pomi dzy poszczególnymi regionami jest 
jak 6:1. S  regiony bardzo bogate i s  regiony szalenie ubogie. Relacja mi dzy mia-
stem a wsi , jest jak 3:1. Kiedy dwa lata temu by em w University of British Columbia 
w Vancouver i usi owa em namówi  Kanadyjczyków do przyjazdu do Polski, w ramach 
realizacji programu MBA, oni powiedzieli, owszem przyjedziemy, ale to kosztuje 26 000 
dolarów. Ja mówi , �to jest zbyt wysoka kwota, eby da o si  ten program zaproponowa  
na polskich uniwersytetach�. A oni na to: �W Chinach, w Szanghaju mamy stu studentów, 
którzy w a nie p ac  po 26 000 dolarów rocznie�. Widzimy takie okolice, jak Szanghaj 
i Pekin, które s  bardzo bogate, a jednocze nie mamy obszary nieprawdopodobnie ubo-
gie. Nast pi  wzrost nierówno ci spo ecznych, w a ciwie do przewidzenia przy tak szyb-
kim tempie wzrostu gospodarczego. Dalej, wed ug ró nych informacji, które nap ywaj , 
w 2003 r. zarejestrowano w Chinach 58.000 protestów spo ecznych, ale w roku 2004 by o 
ich ju  80.000.

Kolejny problem na jaki si  zwraca uwag , to korupcja. Wreszcie � negatywne kon-
sekwencje ekologiczne przyspieszonego wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy 
w Chinach jest przede wszystkim uzale niony od eksportu, co rodzi w sposób oczywisty 
napi cia z innymi partnerami handlowymi na wiecie. To, co si  dzieje w Chinach jest 
do  charakterystyczne dla spo ecze stw, które przekraczaj  poziom 2�3 tysi cy dolarów 
PKB na g ow  mieszka ca. To wtedy zaczynaj  si  te nierówno ci i zaczynaj   si  nie-
pokoje spo eczne. Do 2�3 tysi cy USD na mieszka ca rocznie niepokojów spo ecznych 
na ogó  nie ma. W zwi zku z tym zaostrzaj  si  w Chinach problemy spo eczne. Poza 
tym, jak si  ocenia, Chiny maj  niesprawny sektor  nansowy. Tak e sektor bankowy jest 
generalnie  niesprawny. Mo emy mie  ró ne podej cia do tej sprawy, ale faktem jest, e 
znaczenie Chin w rozwoju gospodarczym dzisiejszego wiata jest kolosalne. 

Czy ten rozwój jest szybszy, czy wzrost gospodarczy jest mniejszy czy wi kszy 
� tego nie jeste my w stanie ustali , ale ogromne znaczenie Chin w gospodarce wiato-
wej jest dzisiaj faktem niepodwa alnym W ostatnich latach chi ski wzrost gospodarczy 
rodzi ogromny nacisk na zasoby wiatowe, zasoby surowcowe i tak dalej. Widzieli my 
w Polsce nagle wzrost popytu na stal w zwi zku z ogromnym popytem na ten surowiec 
w Chinach. Czyli to, co si  dzieje w Chinach dzi  jest odczuwalne dla wszystkich. Tu po-
jawia si  do  istotne pytanie cz sto stawiane przez specjalistów: co si  stanie na wiecie 
je li ten model gospodarczy w Chinach oka e si  sukcesem i Chi czycy b d  zmierzali 
w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesi ciu lat do modelu konsumpcji zbli onego do 
krajów zachodnich? Artyku ów jest tutaj mnóstwo, ale wszystkie s  katastro czne, Je li 
tak si  w Chinach stanie � a do tego nied ugo dojd  Indusi, bo rozwój w Indiach jest rów-
nie szybki � to ju  teraz przewiduje si  kolosalne konsekwencje ekologiczne, kurczenie 
si  zasobów. Mówi si  nawet o tym, e Amazonia musi by  zlikwidowana, eby wy ywi  
Chiny przy tym nowym poziomie konsumpcji. 



Jaki z tego wniosek? Otó  wniosek jest taki, e nie mo emy przewidzie , czy Chiny 
b d  si  rozwija y przez najbli sze lata tak szybko, czy nie. Ale mog  si  rozwija  � 
bior c pod uwag , e ju  od 28 lat rozwijaj  si  tak szybko. I dalej � przy istniej cym 
modelu rozwoju gospodarczego na wiecie, wiat nie ud wignie tej sytuacji. Dzisiejszy 
chi ski model konsumpcji (a w perspektywie tak e hinduski, chocia  Indusi s  dalej, 
maj c dochód dwa razy ni szy � 560 dolarów na g ow ) jeszcze nie stwarza takiej sytu-
acji, ale perspektywy pod tym wzgl dem s  do  niepokoj ce. wiat musi zmieni  swój 
model gospodarowania. Mówi  o wysoko rozwini tych krajach. Przede wszystkim my l  
o po o eniu akcentu na odnawialn  energi , a nie na t  energi , która si  kryje w za-
sobach Ziemi, czyli rop  naftow . Dalej, konieczna jest zmiana priorytetów transpor-
towych. Trudno sobie wyobrazi  w Chinach przyj cie na masow  skal  modelu indy-
widualnego rodka transportowego � samochodu � na poziomie ameryka skim. To jest 
niemo liwe, dlatego, e równie  nacisk na istniej ce zasoby b dzie kolosalny i b dzie on 
nie do ud wigni cia w obecnych warunkach. Dalej, kwestia odtwarzania zu ytych ma-
teria ów, czyli ca a procedura recyklingu, jest tak e bardzo istotna. Wreszcie, konieczne 
jest zmierzanie do zerowej emisji zanieczyszcze , czy te  do zerowego  marnotrawstwa. 
To jest model gospodarczy, przy którym wiat mo e sobie poradzi  w przypadku gdy-
by rozwój Chin (i Indii) nast powa  tak szybko jak nast puje. Je li wiat rozwini ty nie 
zmieni tego modelu, to ju  dzisiaj wida  konsekwencje � rosn cy  popyt na rop  nafto-
w  ze wszystkimi negatywnymi tego skutkami. Czyli, nie mo emy zahamowa  rozwoju 
Chin, a wr cz przeciwnie � to jest oczywiste � niech si  rozwijaj , bo to jest w intere-
sie wiata, równie  Indii. Ale istniej cy model rozwoju gospodarczego musi by  zmie-
niony. To poddaj  pa stwu pod dyskusj . A tak na marginesie: Chiny wydaj  na nauk  
2,1% swojego PKB, 2,5% nawet, a Polska 0,6% � podaj  to jako swoist  ciekawostk .

 
Edward Hali ak 

Zosta em poproszony o przedstawienie tu kilku uwag na temat stosunków chi sko-
ameryka skich. By oby truizmem stwierdzenie, e stosunki chi sko-ameryka skie uwa-
ane s  obecnie za najwa niejsze bilateralne relacje we wspó czesnych stosunkach mi -

dzynarodowych. Zdaniem wielu obserwatorów, stosunki te � pod wzgl dem ich znaczenia 
dla wiata � przypominaj  stosunki Zwi zek Radziecki � Chiny z epoki zimnej wojny. 
W moim przekonaniu � a jest te  wielu specjalistów, którzy zgadzaj  si  z tym pogl dem 
� takie porównanie nie jest uprawnione. Brakuje przecie  w nich elementu walki ideolo-
gicznej, starcia ideologicznego na wielu p aszczyznach, mimo istniej cych ró nic ustro-
jowych. Ani USA, ani Chiny nie traktuj  dzisiaj siebie jako konkurentów ideologicznych, 
czy reprezentantów przeciwstawnych opcji, chocia  inaczej przedstawiaj  siebie i swoje 
idea y. Ponadto ani w o cjalnych enuncjacjach, w doktrynach bezpiecze stwa narodo-
wego, czy w dokumentach politycznych nie okre la si  drugiej strony jako przeciwnika, 
którego ideologi  nale y wszelkimi sposobami zwalcza , tak jak mia o to miejsce w prze-
sz o ci. Co o tym decyduje? 

Przede wszystkim Chiny nie kwestionuj  roli Stanów Zjednoczonych w wiecie. 
Akceptuj  ich rol  globaln  i regionaln  w Azji Wschodniej, a nawet uwa aj  obecno  



Stanów Zjednoczonych w tym regionie oraz na obszarze Pacy ku za rzecz ca kiem po y-
teczn . Traktuj  zaanga owanie ich w Azji jako sytuacj  korzystn  dla Chin dlatego, e 
w przeciwnym przypadku musia yby, na przyk ad, zapewni  � na w asny koszt � bezpie-
cze stwo morskich szlaków komunikacyjnych poprzez rozbudow  w asnej marynarki wo-
jennej i dalekomorskich si  zbrojnych. Zaanga owanie Stanów Zjednoczonych ogranicza 
równie  aspiracje Japonii i jej aktywno  w wymiarze strategicznym w Azji Wschodniej, 
jaka budzi aby du e obawy w Chinach.

Chiny nie prowadz  te  antyameryka skiej krucjaty ideologicznej, nie krytykuj  
ameryka skiego ustroju, ani warto ci. Wr cz przeciwnie, je li odwo amy si  do litera-
tury, to na ladownictwo rozwi za  ameryka skich w sferze gospodarczej oraz instytucji 
ycia spo ecznego jest wszechobecne. Na przyk ad, uniwersytety chi skie s  reorgani-

zowane na wzór i podobie stwo uniwersytetów ameryka skich. Jeste my w a nie teraz 
Polsce w trakcie dyskusji o systemie �trzy plus dwa� (studia licencjackie i magisterskie), 
a w Chinach to ju  zosta o dawno rozstrzygni to. Ameryka skie wzorce do  powszech-
nie w Chinach uznaje si  za �dobre i nowoczesne�. 

Ponadto, przywódcy chi scy podkre laj  na ka dym kroku, e sukcesy 
w modernizacji ich kraju zale  od wspó dzia ania ze Stanami Zjednoczonymi i obecnie 
odrzucaj  konkurowanie z nimi. Je li chodzi o Stany Zjednoczone, to w moim przekona-
niu cechuje je  wyj tkowa wra liwo  na wszelkie kwestie zwi zane z Chinami. Dla nich 
ten partner z drugiej strony Pacy ku to jest wci  ich niespe nione marzenie � American 
dream � �przekszta cenia Chin na wzór i podobie stwo Stanów Zjednoczonych�. Historia 
stosunków ameryka sko-chi skich w istocie nie jest obci ona negatywnymi wydarze-
niami. Wr cz przeciwnie, mo na nawet mówi  o swoistym �braterstwie broni�. To Stany 
Zjednoczone swoj  doktryn  �otwartych drzwi� w ko cu XIX w. przyczyni y si  do 
utrzymania niepodleg o ci Chin, a hamowania d e  do ich podbojów kolonialnych ze 
strony innych mocarstw po wojnie chi sko-japo skiej 1984�1895 r. Z okresu II Wojny 

wiatowej pami tamy legend  Drogi Birma skiej � o yciowym znaczeniu dla regionu 
zachodniego Chin, wci  kontrolowanego przez rz d narodowy, a odci tego od wiata 
przez japo sk  okupacj  terenów wybrze a i Chin centralnych. Teraz przypomina si  te  
ch tnie udzia  pilotów ameryka skich po stronie si  kuomintangowskich w walce z agre-
sj  japo sk : bronili oni ówczesnej stolicy Chunqingu przed nalotami. Jedynym okresem 
bezpo redniej konfrontacji zbrojnej by a wojna w Korei (1950�1953), obecnie w Chinach 
niemal zapomniana.

Spójrzmy na t  spraw  z punktu widzenia USA. W moim przekonaniu Stany 
Zjednoczone maj  bardzo du y problem w okre leniu obecnej roli Chin i swojej polityki 
wobec nich. Brak jest jednoznacznych ocen politycznych i my li strategicznej. Z jednej 
strony argumentuje si , e chi ski potencja  militarny wzrasta i podaje si  dwucyfrowe 
dane o jego wzro cie. Z drugiej strony, publikuje si  liczne analizy, które wykazuj  roz-
maite s abo ci chi skiego potencja u. Pisze si , np., e tak zwany power projection jest 
ograniczony tylko do w skiego pasa przybrze nego. Chi ska marynarka nie posiada ad-
nych zdolno ci operacyjnych, prowadzenia dzia a  w odleg o ci wi kszej ni  100 mil. 
Ma o tego, Chiny nie s  w stanie przeprowadzi  nawet operacji desantowej na Tajwan, 
bo musia oby to sko czy  si  kl sk  ze wzgl du na brak niezb dnych komponentów 



rzeczowych, jak te  logistyki i do wiadczenia. Ameryka skie podej cie wobec Chin grze-
szy pewn  ambiwalencj , a ujmuj  je dwie przeciwstawne formu y: �Chiny jako strate-
giczny konkurent� i �Chiny jako konstruktywny partner strategiczny�. W zale no ci od 
rozwoju sytuacji mi dzynarodowej, podkre la si  aktualno  podej cia pierwszego albo 
drugiego. 

Przed  11 wrze nia 2001, nowa administracja George�a W. Busha  by a sk on-
na przyj  za o enie, e Chiny s  przede wszystkim strategicznym konkurentem. Po 
tej dacie szybko zmieniono to podej cie na strategiczne partnerstwo. Zadecydowa y 
o tym dwa elementy. Przede wszystkim pojawi a si  wyj tkowa zbie no  interesów 
w kwestii fundamentalizmu islamskiego, który jest wa ny dla obu stron i podobnie stwa-
rza zagro enie dla bezpiecze stwa obydwu pa stw.

D ugofalowo wyst puj  te  w Stanach Zjednoczonych dwa podej cia, osadzone 
w odmiennym kontek cie. Z jednej strony wyst puje �podej cie ekonomiczne�, kiedy 
uwzgl dnia si  interesy gospodarcze. Ameryka skie  rmy i menad erowie dostaj  nie-
mal �ob du w oczach�, kiedy licz  warto  i si  nabywcz  chi skiego rynku, jak te  
potencjalne dochody oraz interesy, jakie tam mo na by zrobi . Po drugiej stronie mamy 
�podej cie idealistyczne�, popularne w ród rozmaitych idealistów ameryka skich: akty-
wistów religijnych, prawic  przywi zan  do ameryka skich warto ci, konserwatystów, 
którzy prowadz  swoj  kampani  ideologiczn , a nawet aktywistów demokratów, po-
dobnie  mówi cych o prawach cz owieka, o standardach wykorzystywania si y roboczej, 
o konieczno ci demokratyzacji tego pa stwa, itd.  To s  dwie opcje, które na ka dym 
szczeblu w adzy Stanów Zjednoczonych �  ustawodawczej i wykonawczej � cieraj  si . 

W ostatnim okresie podej cie Amerykanów do tego kraju okre la koncepcja �Chin 
rosn cych w si � (rising China). Jest to termin, który w Stanach zrobi  ostatnio kolosaln  
karier . Ale z drugiej strony, równie wa ne znaczenie ma chyba wyobra enie �Chin upa-
daj cych�. Je eli rosn ce w si  Chiny s  zagro eniem dla USA i ich interesów,  zw aszcza 
w Azji Wschodniej, to niemal równie wielkim zagro eniem � z czego zdaj  sobie spra-
w  wszyscy analitycy w Stanach Zjednoczonych � by by upadek Chin. By oby to przy 
tym zagro enie w ograniczonym stopniu wa ne dla samych Chi czyków. Swymi konse-
kwencjami dotkn oby za  przede wszystkim inne gospodarki i pa stwa, w tym równie  
same Stany Zjednoczone. Uwa a si , e mimo statusu supermocarstwa nie posiadaj  one 
rodków mog cych zapobiec katastrofalnym skutkom dla wiata, wynikaj cych z g bo-

kiego, ekonomicznego kryzysu Chin. Mia yby ograniczone mo liwo ci przeciwdzia ania 
nawet dzia aj c razem ze swoimi sojusznikami. St d niebywa y paradoks: nikt nie my li 
w Stanach Zjednoczonych, by powa nie zaszkodzi  Chinom, nawet gdyby przyj  kon-
cepcj , e jest to strategiczny konkurent.

Zwi zki w sferze gospodarczej s  równie  niejednoznaczne. Stany Zjednoczone no-
tuj  w handlu z Chinami de cyt rz du 200 miliardów dolarów. Jest to wynikiem nadwy ki 
importu. To, rzecz jasna, ma dwojakie konsekwencje. Zabiera to miejsca pracy � co do 
tego nie ma adnych w tpliwo ci � ale w tradycyjnych ga ziach. Z drugiej strony, nie 
mo na jednak zapomina  o korzy ciach. Tani import z Chin jest czynnikiem ogranicza-
j cym in acj  w Stanach Zjednoczonych. Jest on tak e dla nich niebywale korzystny 
i zwi ksza si  nabywcz  konsumentów ameryka skich, którzy s  bardzo zadowoleni 



mog c np. kupi  towary znanych marek, ale wyprodukowane w Chinach po du o ni -
szych cenach. Druga, niebywale wa na kwestia. Oto mamy sytuacj  tak , e Chiny lo-
kuj c swe nadwy ki dewizowe w istocie kredytuj  rozwój gospodarki ameryka skiej. 
O tym wiadcz  dane statystyczne: obecnie posiadaj  one w swym portfelu z tytu u re-
zerw obligacje ameryka skie warto ci 300 miliardów dolarów. To, e Japonia, a tak e 
Chiny i inne kraje wschodnioazjatyckie wykupuj  w tak du ej ilo ci te w a nie obligacje 
(tak e ze wzgl dów politycznych), obni a ich cen  rynkow , co sprawia, e  nansowanie 
d ugu publicznego w Stanach Zjednoczonych jest ta sze i gospodarka ameryka ska mo e 
uzyskiwa  wy sze tempo wzrostu. Le y to zatem w ich interesie, a wdzi czno  z tego 
tytu u dla Chin jest w Stanach Zjednoczonych doceniana i cz sto podkre lana.

Jedyn  potencjaln  dziedzin , która mo e by  przyczyn  rywalizacji, jest sfera ener-
gii.  Stany s  najwi kszymi importerami i konsumentami ropy naftowej, a Chiny szybko 
staj  si  drugim jej gigantycznym importerem. Przy ograniczonych zasobach wiatowych 
pojawia si  coraz wi cej elementów rywalizacji mi dzy nimi. W zesz ym roku jedna 
z  rm chi skich chcia a przej  ameryka sk   rm  naftow . By a to  rma niewielka, 
posiadaj ca zaledwie 1% udzia u w rynku paliw p ynnych, o warto ci jakie  18 miliardów 
dolarów. Rwetes polityczny, jaki podniós  si  w Stanach Zjednoczonych w zwi zku z t  
spraw , momentami przypomina  argumenty naszych niektórych partii populistycznych. 
Wiele perorowano w tym kontek cie o zagro eniu interesów Stanów Zjednoczonych oraz 
ich bezpiecze stwa itd. A chodzi o przecie  o  rm  ma ! Obecnie Chiny staraj  si  na-
bywa  z o a ropy naftowej, lub w inny sposób d ugoterminowo zapewnia  sobie stabilne 
ród a zaopatrzenia w paliwa. Bliski Wschód  i Azja Centralna s  potencjalnym miejscem 

zaopatrzenia Chin w rop  naftow , ale si gaj  one tak e do Afryki i Ameryki aci skiej. 
To za  rodzi niew tpliwie potrzeb  pewnego strategicznego wspó dzia ania, albo grozi  
mo e ostr  rywalizacj  o dost p do ropy naftowej. 

I wreszcie ostatnia kwestia, która jest kluczowa: sprawa Tajwanu. Otó  zjedno-
czenie Chin nie le y obecnie w interesie Stanów Zjednoczonych. Nie ma w tej sprawie 
adnych w tpliwo ci, jednak przywódcy tego supermocarstwa nie mówi  tego g o no. 

Podejmowane s  natomiast rozmaite dzia ania polityczne, z wci ganiem do tego szero-
ko organizacji pozarz dowych, by umacnia  poczucia to samo ci tajwa skiej i utwier-
dza  mieszka ców tej wyspy w przekonaniu, e s  odr bnym spo ecze stwem, zas u-
guj cym na posiadanie w asnego pa stwa. Nie znam adnego dokumentu w Stanach 
Zjednoczonych, który by przewidywa  scenariusz zjednoczenia. Bior c pod uwag  wcale 
nie jednoznaczne nastroje na wyspie i post puj ce procesy integracji gospodarczej z kon-
tynentem, trzeba liczy  si  nawet z mo liwo ci  uzyskania wi kszo ci w ewentualnym 
referendum dla opcji pokojowego zjednoczenia. Na tak  okazj  przewiduje si  u ycie 
rozmaitych pu apek konstytucyjnych i kruczków proceduralnych. Np. obecna administra-
cja wprowadzi a wymóg aprobaty wi kszo ci  3/4, co jest rzecz  niespotykan  nigdzie. 
Nawet je eli w wyborach parlamentarnych zwyci y aby kwali kowan  wi kszo ci  
50 + 1 partia opowiadaj ca si  za zjednoczeniem, to okaza oby si , e nie by oby mo liwe 
przeprowadzenie tego ze wzgl dów formalnych. Wszelkimi rodkami wspiera si  dzia ania 
tych ugrupowa  politycznych, w tym równie  obecnej elity prezydenta  Chen Shui-biana, 
które wyst puj  przeciwko zjednoczeniu. Podzia  Chin i ich uzale nienie w tym aspekcie 



od Stanów Zjednoczonych, ogranicza ich mo liwo ci mocarstwowe, a Stany Zjednoczone 
nazbyt przyzwyczai y si  do tego, e s  jedynym supermocarstwem w wiecie. Zreszt  
o tym si  mówi w dokumentach ameryka skich do  otwarcie: w interesie Waszyngtonu 
le y utrzymanie pozycji dominuj cego mocarstwa w daj cej si  przewidzie  przysz o ci, 
lub nawet na zawsze. Kwestia Tajwanu w tej sprawie jest za  kluczowa. 

Co prawda, kieruj c si  wzgl dami taktyki dyplomatycznej, Stany Zjednoczone 
prowadz  do  skomplikowan  gr , i to z du ym mistrzostwem. Stosuj , na przyk ad, 
�zasad  podwójnego odstraszania�. Z jednej strony odstraszaj  ChRL od u ycia si y 
i zniech caj  tego partnera do opcji militarnej i prób rozwi zania problemu drog  na-
cisków. Z drugiej za  strony, odstraszaj  tak e rz d na Tajwanie od og oszenia niepod-
leg o ci, co grozi  by mog o ogromnymi perturbacjami w Azji Wschodniej i destabili-
zacj  w jej rozwoju. Ponadto obecna sytuacja niejednoznaczno ci jest dla Waszyngtonu 
najwygodniejsza. Jednak deklaracjom w  duchu �podwójnego odstraszania� towarzyszy 
popieranie rozwoju to samo ci tajwa skiej i popieranie przemian na Tajwanie prowa-
dz cych do formowania tam spo ecze stwa odr bnego i o odmiennej mentalno ci, blisko 
zwi zanego z USA. Kwestia, na ile te zamys y s  realistyczne, czy na gruncie kultury 
i cywilizacji chi skiej da si  na trwa e dokona  takiego podzia u, to sprawa zas uguj ca 
na odr bn  dyskusj , w przysz o ci. 

Obecnie niew tpliwie mamy do czynienia z dokonuj c  si  stopniowo zmian  uk a-
du si  i wzrostem pot gi Chin, a Stany Zjednoczone niepokoj  si  o przysz o  jednobie-
gunowego modelu wiata, do którego si  ju  przyzwyczai y. Je li uda oby si  utrzyma  
obecne wska niki wzrostu gospodarczego Chin, to oczywi cie potencja y ekonomiczne 
obydwu pa stw mog yby si  wyrówna  ju  w niezbyt odleg ej przysz o ci, w okresie 
dwóch � trzech dekad. Ale sam rozmiar gospodarki Chin, a nawet jej nowoczesno , nie 
przes dz  jeszcze o zaj ciu równowa nej pozycji. Niew tpliwie, czeka nas jednak zmiana 
obecnego porz dku mi dzynarodowego. Z pewno ci  pojawi si  jaki  model dwubiegu-
nowy, chocia  jego charakter trudno dzisiaj przewidzie . Mo e on by  oparty na konku-
rencji, albo na wspó pracy obu partnerów. Z pewno ci  nie b dzie to dwubiegunowo  
w stylu zimnej wojny, poniewa  elementy wspó pracy b d  nieuchronnie przewa a , gdy  
ju  w tej chwili wspó zale no ci ekonomiczne mi dzy USA i Chinami s  tak wielkie, e 
nie da si  ich zerwa  bez szkody dla adnej ze stron.

Wreszcie kwestia ostatnia. Czy jest mo liwy sojusz USA � Chiny? Taka opcja 
by a rozpatrywana w przesz o ci. Po II wojnie wiatowej Stany Zjednoczone, zgodnie 
ze sw  wizj  porz dku mi dzynarodowego, chcia y uczyni  swym g ównym sojuszni-
kiem w regionie w a nie Chiny, a nie Japoni . Dopiero tryumf rewolucji komunistycznej 
w Chinach i og oszenie ChRL 1 pa dziernika 1949 r. zmieni y ameryka skie plany. 
Japonia sta a si  wi c sojusznikiem zupe nie przez przypadek, tylko dlatego, e wybuch a 
wojna korea ska,  sprowokowana zreszt  przez Stalina. Ale dla wielu Amerykanów kwe-
stia wspó dzia ania z Chinami jest bardzo n c ca, a nadto wydaje si  bardzo realistyczna. 
Po stronie chi skiej jeszcze silniejsza by a opcja pro-ameryka ska, a podziela y j  roz-
maite ugrupowania polityczne. Pogl dy takie by y obecne nawet w partii komunistycznej, 
a wspó cze nie aden inny kraj nie fascynuje m odych Chi czyków bardziej ni  Stany 
Zjednoczone. One wydaj  si  wzorem i naturalnym g ównym partnerem rozkwitaj cych 



Chin. Wariantu ich wspó pracy nie nale y wi c odrzuca  jako nierealnego. Wskazuje si  
na przyk ad, e dwaj odwieczni wrogowie, Francja i Anglia, na prze omie XIX i XX 
wieku zawar y w ko cu porozumienie, tzw. �serdeczne porozumienie�, które przetrwa o 
najrozmaitsze burze dziejowe XX w. Przez d ugi czas nie by  to sojusz, ale inne formy 
wspó dzia ania, cho  pa stwa te dzieli o bardzo wiele. Do tego modelu odwo uj  si  nie-
którzy analitycy rozpatruj c kwesti  przysz o ci stosunków chi sko-ameryka skich.

Jan Rowi ski  

Przede wszystkim pragn  powiedzie , e zadanie postawione przez profesora 
Gawlikowskiego jest nader trudne � bior c pod uwag  ogrom tematu i czas na jego pre-
zentacj . Si  rzeczy skoncentruj  si  skrótowo na najwa niejszych sprawach, przeprasza-
j c pa stwa z góry za uproszczenia i potkni cia.

I. Znaczenie stosunków UE - Chiny. 

Nie ulega w tpliwo ci, i  skala, rozmach i dynamizm rozwoju stosunków pomi -
dzy Europ  (przede wszystkim Wspólnot  i poszczególnymi pa stwami cz onkowskimi) 
a Chinami jest jednym z najwa niejszych wydarze  historycznych w okresie ostatnich 
10�15 lat. Wynika to z reprezentowanego przez obu partnerów potencja u (jako aktualnie 
drugiego i czwartego � wiatowego centrum si y�) oraz roli w globalnym, postzimnowo-
jennym uk adzie si  i w kszta towaniu nowego wy aniaj cego si  porz dku wiatowego. 
My l , i  jednym z najwa niejszych, je li nie najwa niejszym jej ród em jest wypraco-
wanie d ugofalowej, ca o ciowej koncepcji, wielostronnej i zrównowa onej strategicznie, 
anga owania i wspó pracy z Chinami na wielu p aszczyznach. Realizowana nie bez trud-
no ci i oporów, ale konsekwentnie, doprowadzi a wzajemne stosunki na pocz tku XXI w. 
do poziomu okre lanego realistycznie mianem �dojrzewaj cego (a nie ju  istniej cego) 
wszechstronnego partnerstwa strategicznego�. 

II. Aktualny stan stosunków

G ówne strategiczne kierunki wspó pracy zosta y okre lone w dwóch podstawowych 
dokumentach: A maturing partnership-shared interest and challenges in UE-China rela-
tions (Komisja Europejska UE, wrzesie  2003 r.) oraz China�s UE Policy Paper (pierwszy 
tego typu opublikowany, o cjalny dokument rz du ChRL, okre laj cy strategi  Pekinu 
wobec innego pa stwa, pa dziernik 2003 r.). W chwili obecnej s  przygotowane nowe 
dokumenty, uwzgl dniaj ce stan i zmiany, jakie zachodz  w relacjach wzajemnych. 



Najwa niejsze p aszczyzny wspó pracy:

W sferze politycznej 

W stosunkach wzajemnych na szczeblu unijnym i pa stwowym: 
Poczynaj c od 1994 r. stopniowo rozszerzane i podnoszone szczeble instytucjonali-

zowanych kana ów regularnych konsultacji obejmowa y: szczyty UE�ChRL (od 1997 r.), 
konsultacje ministrów spraw zagranicznych, dyrektorów generalnych, szefów departa-
mentów politycznych, ambasadorów Przedstawicielstw UE w Pekinie i ChRL w Brukseli, 
spotka  wysokich przedstawicieli rz du ChRL i Komisji Europejskiej itd. oraz niemal 20 
tzw. kana ów �dialogu� obejmuj cych m.in. prawa cz owieka, ochron  w asno ci intelek-
tualnej, ochron  rodowiska naturalnego, zdrowia, edukacji, ubezpiecze  spo ecznych, 
zatrudnienia, wspó pracy prawnej, naukowo-technicznej, przemys owej, transportu,  -
nansów, ce , polityki przemys owej, lotnictwa cywilnego, informatyki itd.. 

Nale y do tego doda  niezwykle o ywione kontakty pa stwowe poszczególnych 
pa stw cz onkowskich UE z ChRL, obejmuj ce wizyty g ów pa stw, szefów rz dów, mi-
nistrów itd.

We wspó pracy mi dzynarodowej:
Konsultacje i, je li by o to mo liwe, koordynacj  dzia a  w najwa niejszych prob-

lemach globalnych i sytuacjach kryzysowych, wspó prac  w ONZ i innych organizacjach 
mi dzynarodowych, kwestie dotycz ce reformy NZ, problemy strategiczne, bezpiecze -
stwa, walki z terroryzmem, przest pczo ci  zorganizowan , przemytem narkotyków, kon-
trol  zbroje  i rozbrojenia, kwesti  nieproliferacji BMR i systemów kontroli rodków ich 
przenoszenia itd.. a tak e rozwoju, szczególnie dla pa stw rozwijaj cych si , intensy ka-
cji wspó pracy w ramach procesu ASEM, dialogu miedzycywilizacyjnego itd.

W kontaktach KPCh z partiami politycznymi ró nej orientacji pa stw UE:
W latach 50�70. partnerami tej partii by y partie komunistyczne maoistowskie, le-

wackie i lewicowe socjalistyczne, w latach 80. � g ównie partie orientacji prawicowej, 
zwi zane z budow  przeciwwagi dla ZSRR (�radzieckiego socjalimperializm�). Od po o-
wy lat 90. ma miejsce niezwykle intensywna wymiana setek delegacji partii politycznych, 
grup parlamentarnych, regionalnych ugrupowa  partii politycznych ze szczególnymi pre-
ferencjami dla partii socjaldemokratycznych i socjalistycznych. 

Jest to niezwykle wa ny czynnik poznawania do wiadcze  socjaldemokratycz-
nych w budowie modelu spo ecznego pa stwa dobrobytu i na tej podstawie zaadapto-
wania ich do warunków chi skich oraz wypracowania rodzimych rozwi za  zwi zanych 
z charakterem, kierunkiem i wyzwaniami transformacji w ChRL, charakterystycznych 
zmian w postawie chi skiego partnera. Szczególna w tym zas uga obecnej osobisto ci nr 
1 w ChRL � Hu Jintao.



W sferze gospodarczej 

Wspó praca handlowa: 
Po rozszerzeniu do 25 pa stw (1.V.2004) UE sta a si  pierwszym partnerem handlo-

wym ChRL (w wypadku ca ych Chin, plus Hongkong, Makau i Tajwan, bez porównania 
wi kszym), a Chiny drugim UE. W 2004 r. obroty wg danych chi skich wzros y o 33,6% 
w porównaniu z 2003 r. i przekroczy y zaplanowane na 2007 r. 150 mld USD osi gaj c 
177,29 mld USD. W roku nast pnym wg danych chi skich osi gn y: 217,3 mld  przekra-
czaj c zaplanowany przez obie strony na 2013 r. poziom 200 mld USD. (Dla porównania 
skali dokonanego skoku w okresie ostatnich 11 lat: w 1994 r. obroty 43,9 mld USD ( chi -
ski eksport 16,25 mld, import 27,64 mld), w 2005 r.217 mld USD (chi ski eksport:143,7 
mld, import 73,6 mld. USD). De cyt Chin w 1994 r. wyniós : ponad 11 mld USD, 
a w 11 lat pó niej (2005) ujemny bilans w obrotach tym razem przypad  na UE i wyniós  
wg statystyk chi skich ponad 70 mld USD, wg unijnych � osi gn  poziom 127,3 mld 
USD  (106,3 mld euro).

Inwestycje bezpo rednie, transfer technologii, wspó praca naukowo-techniczna: 
Wed ug wst pnych danych inwestycje przekroczy y w ko cu 2004 r. 40 mld USD 

(4 miejsce w ród inwestorów zagranicznych). UE jest najwi kszym dostawc  techno-
logii i urz dze  do ChRL,  w tym projektu nawigacji satelitarnej Galileo. Uruchomione 
zosta y najwi ksze na wiecie programy wspó pracy naukowo-technicznej (UE�China 
Framework Programme), szczególnie w takich dziedzinach jak biotechnologia, zdrowa 
ywno , nanotechnologia, energia, ochrona rodowiska, medycyna (SARS), informaty-

ka, atomistyka (Euroatom�China Research and Development) itd.

W sferze kultury, o wiaty, nauki, turystyki 

W dziedzinie kultury: 
Chiny przyst pi y na wielka skal  do ofensywnego wykorzystania osi gni  swo-

jej kultury i sztuki jako or a promocji i zwi kszenia swego mi dzynarodowego pre-
sti u. Europa jest centrum tych zabiegów. Po otwarciu swych centrów kulturalnych 
w Pary u (2004) i Berlinie (2005) planuj  utworzenie ich w najbli szych latach 
w Brukseli, Londynie, Rzymie, Madrycie. W ChRL (w Pekinie, Szanghaju, Kantonie) 
istniej  Instytuty Kultury i ich  lie Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, W och. Wyrazem 
o ywienia kontaktów kulturalnych by o og oszenie 2004 roku Rokiem Chin we Francji 
i Rokiem Francji w Chinach. Planowane s  podobne imprezy na zasadach wzajemno ci 
z najwa niejszymi pa stwami UE.



W dziedzinie turystyki: 
W pa dzierniku 2003 r. podpisano seri  porozumie  dotycz cych wymiany tury-

stycznej (Approved Destination Status Agrement). Szacuje si , i  zgodnie z tymi posta-
nowieniami ju   w 2004 r. ponad 600 tys. turystów chi skich odwiedzi o pa stwa UE. 
(Chi skie agencje turystyczne oferuj  10�dniowy pobyt w Europie w cenie ok.10 tys. 
RMB, tj. ok.1.220 USD).

W roku akademickim 2003�2004 ok. 100 tys. chi skich studentów by o zarejestro-
wanych na uczelniach wy szych UE (po owa w Wielkiej Brytanii). Restrykcje wizowe po 
11 wrze nia 2001 r. wprowadzone w USA, wskazuj , e �fala chi ska� kieruje si  stopnio-
wo do Europy. Potwierdzaj  to wst pne dane roku akademickiego 2004�2005. Natomiast 
zaledwie ok. 5.000 europejskich studentów studiowa o na wy szych uczelniach ChRL 
(z tego 1.280 z Niemiec); liczby te jednak rosn . UE gwarantowa a w 2004 r. dodatko-
wo 250 stypendiów dla studentów i aspirantów w ramach programu Erasmus Mundus 
China Windows. Jeste my wiadkami dynamicznego rozwoju kontaktów bezpo rednich 
i zacie niania wspó pracy pomi dzy wy szymi uczelniami obu stron (g ównie uniwersyte-
tami). Strona chi ska proponuje stworzenie sta ego mechanizmu koordynacji wspó pracy 
w tej dziedzinie, wzajemne uznanie dyplomów i stopni naukowych, zwi kszenie wymiany 
osobowej studentów i pracowników naukowych, wzmocnienie o rodków nauki j zyków. 
Powstaje Chi sko�Europejska Mi dzynarodowa Szko a Biznesu w Szanghaju.

W dziedzinie wojskowej: 
Od czerwca 1989 r. stosunki te utrzymywane s  na szczeblu narodowym a nie unij-

nym (g ównie Francja, Wielka Brytania), m.in. w postaci wspólnych ograniczonych ma-
newrów morskich w dziedzinie poszukiwa  i ratownictwa morskiego. Brytyjczycy uczest-
nicz  w programach szkoleniowych personelu wojskowego ChAL-W, zaanga owanego 
w misjach pokojowych, o cerowie chi scy s  s uchaczami wy szych uczelni wojsko-
wych w RFN, Francji i Wielkiej Brytanii, Utrzymuje si  regularne kontakty Ministerstw 
Obrony Narodowej i Sztabów Generalnych, a tak e dowódców ró nych rodzajów wojsk 
i s u b. Zakupy sprz tu wojskowego i technologii �podwójnego zastosowania� nie obj -
tych embargiem s  niewielkie i  tak w latach: 2001 � wynosi y 69 mln USD, 2002 � ok. 
210 mln euro, w 2003 � 416 mln euro (544 mln USD); dotycz  g ównie Francji, W och, 
Wielkiej Brytanii). G ównym dostawc  dla ChAL�W pozostaje od po owy lat 90. XX w. 
Rosja: ok. 95% importowanej broni i wyposa enia.

Trudno si  zatem dziwi , e oceniaj c dynamizm rozwoju stosunków z UE kur-
suje w Pekinie zapo yczone z prasy unijnej okre lenie �chi skiej gor czki w Europie� 
(Ouzhou de Zhongguo re). Poprzedni przewodnicz cy Komisji Europejskiej, obecny pre-
mier W och � Romano Prodi, mówi c z w oska swad  o relacjach pomi dzy Pekinem 
a Bruksel  stwierdza : �Je li nie jest to jeszcze zwi zek ma e ski, to na pewno bardzo, 
bardzo powa ne zaanga owanie�. Jego nast pca José Manuel Barroso dodawa : �Wierz , 
i  istnieje obopólne zainteresowanie z obu stron rozwijania d ugofalowych strategicznych 
stosunków partnerstwa. Jestem pewny, i  nast pne 5-lecie przyniesie ogromny post p 
w budowie takiego strategicznego partnerstwa�. Obie strony do  zgodnie okre laj  
aktualny charakter swych relacji jako �strategiczne partnerstwo�. Ró nice dotycz  stopnia 



jego zaawansowania, przy czym partner europejski � pomimo, e bardziej zaanga owany 
� ocenia je pow ci gliwiej.

III. Przyczyny zmian w relacjach UE- Chiny w ostatnim 12�leciu

Wybitny znawca problematyki chi skiej, prof. David Shambaugh, pisa , e �Chiny 
i UE ciesz  si  wyd u aj cym �miodowym okresem� i wzajemnym wybuchem gor cych 
uczu  po latach �utrzymywania sporadycznych kontaktów i niewiele znacz cych zwi z-
ków�. Rodzi to naturalne pytanie: dlaczego? 

Ze wzgl du na bezlito nie up ywaj cy czas, musz  si  ograniczy  do has owego 
potraktowania odpowiedzi, ograniczaj c si  do najwa niejszych czynników

Praktycznie do zako czenia zimnej wojny, (�jesieni ludów� 1989 w Europie 
rodkowo- Wschodniej, zjednoczenia Niemiec i rozpadu ZSRR) stosunki UE 

� Chiny w ogromnym stopniu kszta towane by y przez bipolarny uk ad si  
Waszyngton � Moskwa i ich obozy, dla obu wi c stron kluczowe by y relacje pomi -
dzy supermocarstwami.
Zarówno w procesach integracji w Europie, jak i zainicjowanego w drugiej po owie 
1978 r. przez Deng Xiaopinga procesu reform i otwarcia na wiat (gaige kaifang), 
nast powa y fundamentalne zmiany.
W rodz cym si  postzimnowojennym porz dku wiatowym, ze wzgl du na pozycj  
i wag  obu partnerów oraz ich aspiracje � relacje pomi dzy Bruksel  a Pekinem 
nabiera y zarówno w ich relacjach wzajemnych jak i w uk adzie globalnym zasad-
niczego znaczenia.
Czynnikami, które w istotnym stopniu sprzyja y zbli eniu by  fakt, i  UE � 
w przeciwie stwie do Stanów Zjednoczonych � nie ma zasadniczych strategicz-
nych i militarnych interesów w Azji, a w relacjach bilateralnych problem Tajwanu 
jest nieporównywalny do jego znaczenia w stosunkach chi sko�ameryka skich. 
Pami tajmy, e obie te kwestie (Tajwanu i potencjalny kon ikt interesów strate-
gicznych), wi ce si  wzajemnie, stanowi  determinuj cy czynnik w relacjach 
USA�ChRL).
UE i Chiny reprezentuj  zbli one stanowiska wobec niektórych aspektów polity-
ki zagranicznej i szeregu kwestii globalnych administracji G. W. Busha po 2001 r. 
Upraszczaj c � s  zainteresowane (chocia  �nieco odmiennie�) ograniczeniem si y 
i dominacji ameryka skiej i jej unilateralizmem poprzez wzmocnienie roli ONZ 
i opowiadaj  si  (tak e�nieco odmiennie�) za budow  wiata wielobiegunowego. 
Wed ug ocen chi skich wspólnota �strategicznych interesów� Pekinu i Brukseli, 
które � cz  i b d  czy y jeszcze przez wiele lat� partnerów, wynika z niebezpie-
cze stw dla obu stron �p yn cych z nadmiernych ambicji Ameryki�, które stanowi  
�zagro enie dla tradycyjnych i rodz cych si  mocarstw� (tj. UE i Chin). 
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Nie oznacza to, i  którakolwiek ze stron jest zainteresowana budow  antyame-
ryka skiego sojuszu, gdy , jak wskazuj  Chi czycy: �nie ma obecnie na wiecie pa -
stwa, które d y oby do konfrontacji z  USA�. Dla obu stron Stany Zjednoczone 
pozostaj  w istocie najwa niejszym partnerem i interlokutorem. Dlatego Bruksela 
i Pekin b d  rozwija y swoje stosunki z Waszyngtonem kieruj c si  w asnym interesem. 
I jeszcze jeden, w moim przekonaniu, najistotniejszy czynnik: szczególny charakter wi zi 
interatlantyckich, oparty na wspólnocie warto ci, wi zi historycznych, fundamentalnych 
interesów strategicznych, stopniu wzajemnych powi za  itd., nieporównywalnych do 
adnych innych uk adów �w pi ciok cie�( USA, UE, Chiny, Rosja, Japonia).

Nast pstwo konsekwentnych wysi ków obu stron preferuj cych zbli enie. W moim 
przekonaniu to wynik przede wszystkim opracowania w a ciwych, opartych na stra-
tegicznej wizji i trafnym programie, dzia a  praktycznych UE wobec Chin � zapo-
cz tkowanych w latach 1994�95 oraz stopniowej, niepozbawionej zahamowa , ade-
kwatnej reakcji w adz ChRL (por. Bia a Ksi g  o stosunkach z UE z pa dziernika 
2003).
Rozmiary i komplementarno  gospodarek UE i Chin.
Zbli eniu s u : pragmatyczne podej cie, coraz solidniejsza baza gospodarcza oraz 
fakt, i  �nie tylko nie dziel  je fundamentalne ró nice geopolitycznych interesów, 
lecz w ostatnich latach obserwuje si  zbli enie w a nie na p aszczy nie strategicznej 
i geopolitycznej�.
�Aspekt psychologiczny�. Chi czycy uwa aj , i  atwiej im porozumie  si  
z Europejczykami, gdy  narody tego kontynentu �maj  bogate tradycje ruchów le-
wicowych� i nie kieruj  si  takimi uprzedzeniami prymitywnego antykomunizmu 
jak Amerykanie. �Czerwone Chiny� nigdy nie by y traktowane w Europie jako za-
gro enie typu radzieckiego.

IV. Chiny i UE sprzeczno ci i ró nice

Stara chi ska maksyma g osi: ren he shi wu dou you qi langmian xing [ka da rzecz 
ma swoje dwie strony].  Kilka s ów, si  rzeczy skrótowo, o ró nicach, wzajemnych an-
sach i sprzeczno ciach pomi dzy Pekinem a Bruksel .

G ówne zastrze enia ze strony Chin dot. polityki UE

1. Niekonsekwencje, wieloznaczno  i naruszanie ustale  w tajwa skiej polityce 
UE.  Chodzi o postaw , któr  partner chi ski okre la mianem: shuangzhong de lian-
gmien xing �  podej cie o podwójnym obliczu. Zarzuty dotycz  ró nic pomi dzy 
ustaleniami na szczeblu unijnym (wykluczaj ce utrzymywanie o cjalnych kontak-
tów z przedstawicielami w adz wyspy) a narodowym, na którym ta zasada jest cz -
sto amana poprzez kana  tzw. dyplomacji turystycznej, dostawy sprz tu wojskowe-
go i technologii �podwójnego zastosowania� przedstawianej jako operacje czysto 
handlowe itd.
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2. Problem praw cz owieka � zaliczany przez chi skich partnerów do �sfery ideo-
logicznej�. Temat ten jest stale na wokandzie i nie b d  go w tym miejscu sze-
rzej omawia . Chcia bym zwróci  jedynie uwag  na to, i  Chi czycy, zapewne nie 
bez czytelnych intencji, podkre laj  ró nice w podej ciu Brukseli i Waszyngtonu, 
akcentuj  instrumentalny charakter postawy ameryka skiej i znacznie cz st-
sze stosowanie w tej kwestii podwójnych standardów oraz wykorzystywanie jej 
w celach wywierania nacisku politycznego. Twierdz , i  w wypadku ameryka skich 
partnerów atwiej im si  porozumie  w tej kwestii z administracjami republika -
skimi ni  demokratycznymi. Interesuj ce wydaj  mi si  uwagi prezentowane �pry-
watnie� przez chi skich rozmówców. W prowadzonym dialogu w kwestii ochrony 
praw cz owieka z UE, atwiej im porozumie  si  �z doceniaj cymi wag  suweren-
no ci pa stwowej politycznymi si ami prawicowymi, ni  z partiami lewicowymi�. 
Ich zdaniem du o mniej ortodoksyjnie podchodz  do tych kwestii du e pa stwa 
europejskie (bo bardziej potrzebuj  Chin), ni  nieposiadaj ce globalnych interesów 
ma e pa stwa typu Dania, Holandia, Szwecja, czy Polska, które w tych kwestiach 
sprawiaj  im �najwi cej k opotów�. W obu wypadkach jest to takie �nieo cjalnie 
o cjalne� stanowisko.

3. Wp yw polityki ameryka skiej na stosunki UE � Chiny uwa aj  za zbyt du y 
i nierzadko sprzeczny z ich wzajemnymi interesami, za utrudniaj cy porozumienie. 
My l , e ten temat te  nie wymaga w tym gronie szerszego rozwini cia.

4. Problem embargo na sprzeda  broni i sprz tu wojskowego, to jeden 
z najg o niejszych, ale nie koniecznie w danym momencie najwa niejszy �kamie  
obrazy�. Chiny zarzucaj  europejskiemu partnerowi, i  taka postawa nie odpowiada 
stanowi i deklaracjom o charakterze wzajemnych stosunków, jest �wyrazem mental-
no ci zimnowojennej� i �ewidentnym anachronizmem� w obecnych relacjach wza-
jemnych. Problem ten oczywi cie jest znacznie bardziej skomplikowany. Odnosi si  
to do przynajmniej pi ciu aspektów:

a. Po pierwsze: w tej sprawie wyst puj  istotne ró nice stanowisk 25 pa stw cz on-
kowskich, przy czym na pewno wi kszo , chocia  nie w ród najwi kszych 
pa stw, zg asza zasadnicze zastrze enia wobec takiej decyzji. 

b. Po drugie: zachodzi konieczno  rozwi zania tej kwestii w ramach wypracowania 
odnowionego, ca o ciowego porozumienia dot. zasad regulacji kwestii ekspor-
tu broni i technologii defensywnych, porozumienia obowi zuj cego wszystkich 
cz onków UE. Porozumienie Code of Conduct z 1998 r. pozostawia mo liwo ci 
rozci gliwej interpretacji jego ustale . Musi ono precyzyjnie okre la  kryteria 
oraz warunki, które musza by  spe nione przez partnera.

c. Po trzecie: przestrzeganie praw cz owieka nadal jest przedmiotem powa nego za-
niepokojenia w wielu pa stwach UE, nawet je li nikt nie neguje post pu jakiego 
dokonano w tej dziedzinie w ChRL po 1989 r. 

d. Po czwarte: problem ten ma powa ne znaczenie w relacjach interatlantyckich ze 
wzgl du na stanowisko Stanów Zjednoczonych, 



e. Po pi te: nale y bra  pod uwag  � a cz sto zapomina si  o tym � zastrze enia 
zg aszane, przewa nie dyskrecjonalnie, przez niektórych bli szych i dalszych s -
siadów azjatyckich Chin.   Wi e si  tak e z kwesti  rozbudowywanego potencja-
u militarnego ChRL vis-a-vis Tajwanu i co za tym idzie równowagi si  w regionie 

Zachodniego Pacy ku.
5. Odmowa uznania gospodarki ChRL jako gospodarki rynkowej. Ta decyzja 

przyjmowana jest szczególnie bole nie przez stron  chi sk , gdy  oceniana jest jako 
motywowana wzgl dami politycznymi i wi e si  z konkretnymi konsekwencja-
mi gospodarczymi. Jako argument przytaczany jest fakt, i  status taki przyznano 
znacznie mniej zaawansowanej rynkowo Rosji. Odno nie praktyk dumpingowych, 
Chi czycy, próbuj  t umaczy , e winne s  rozbudowane systemy opieki spo ecznej 
w Europie, które wy rubowuj c koszty robocizny powoduj , e towary europejskie 
w porównaniu z chi skimi s  drogie i niekonkurencyjne. Partnerzy z EU odrzuca-
j  zarzuty o motywach politycznych ich post powania, wskazuj , ze strona chi -
ska nie przestrzega zobowi za , które wynikaj  z jej akcesu do WTO i porozumie  
z partnerami. Dotyczy to przede wszystkim sprawy dost pu do rynku, zniesienia 
sztucznych barier dla importu niektórych towarów (m.in. sposób kontroli cenowej, 
dyskryminacyjne zasady rejestracji, arbitralne standardy  to-sanitarne itd.), dalszej 
liberalizacji inwestycji, (zniesienie utrzymywanych administracyjnie ogranicze  
geogra cznych, sektorowych, bran owych dla cudzoziemców, dyskryminacyjnych 
zasad licencyjnych, wymiany itd.), popraw  warunków i klimatu dla biznesu, w któ-
rych kwestia ochrony praw intelektualnych znalaz a si  na czele listy). UE oferuje 
program pomocy dla rozwi zania tych problemów. 

G ówne zastrze enia UE wobec Chin 

Tu ju  naprawd  skrótowo, gdy  te sprawy s  bardziej u nas znane, no i potrójna 
presja zm czenia s uchaczy, pana przewodnicz cego i czasu. Najwa niejsze to:

1. Stan przestrzegania praw cz owieka � przy uznaniu dokonanych post pów.
2. Ci g e praktyki dumpingowe, skala piractwa (podróbek), budz cy rosn ce za-

niepokojenie stan ochrony praw intelektualnych, omijanie uzgodnionych kwot 
(vide ostatnie spory dot. eksportu tekstyliów, obuwia, zabawek, niektórych produk-
tów rolnych itd.) i rosn cy lawinowo de cyt w obrotach handlu zagranicznego 
UE. Wg danych unijnych wyniós  on 66 mld USD w 2003 i 102,3 mld USD w 2004 
r., z czego wynika, e w tym roku ujemny bilans handlowy z Chinami by  o 20% 
wy szy ni  ca y de cyt handlowy z pozosta  cz ci  wiata i stanowi  4% warto ci 
globalnych obrotów handlu zagranicznego Wspólnoty (w  2005 r. wyniós  on ok. 
127 mld  USD).

3. Pe ne wprowadzenie przez ChRL zobowi za  wynikaj cych z akcesu do 
WTO.

4. Problemy nielegalnej emigracji, k opoty z umow  o readmisji.
5. Braku jednoznacznej deklaracji o zagwarantowaniu pokojowego procesu reu-   

ni kacji kraju (sprawa Tajwanu).
6. Niektóre problemy zwi zane z Hongkongiem



Generalnie jednak Pekin i Bruksela s  zgodne, i  s  to sprawy wa ne, które jednak  
mo na b dzie stopniowo rozwi zywa  i s  one wtórne do oczywistych fundamentalnych 
interesów i aspiracji obu partnerów, zwi zanych z  ich wspó prac . 

V. Uwagi ko cowe:

Najwa niejszymi przyczynami dla UE i Chin umacniania wzajemnych stosunków s  
wzgl dy strategiczne, geopolityczne i gospodarcze. Te czynniki oraz post puj cy proces 
integracji i umocnienia UE (pomimo okresowych trudno ci i niepowodze ) powoduje, i  
adne mocarstwo, w tym tak e Chiny, nie mog  ignorowa  faktu, i  UE jest globalnym 

czynnikiem na arenie wiatowej i coraz efektywniej realizuje wspóln  europejska poli-
tyk  zagraniczn  i bezpiecze stwa (CFSP). wiadczy o tym ewolucja (i pragmatyczne 
korekty) w unijnej polityce Chin, w coraz wi kszym stopniu uwzgl dniaj ca w praktyce 
ten fakt. Ró nie to bywa o poprzednio, dzi  podobne elementy mo na dostrzec w polityce 
rosyjskiej. 

Oczywi cie nie nale y ignorowa  faktu, i  obaj partnerzy maj  niekiedy ró ne spoj-
rzenia, wynikaj ce m.in. z odmiennego charakteru struktur i systemu podejmowania de-
cyzji przez suwerenne unitarne pa stwo i struktur  mi dzynarodow  (która wci  jest 
w trakcie kszta towania si ) oraz s abo ci rodz cej si  CFSP, nie mówi c o odmiennym 
zrozumieniu i priorytetach poj cia bezpiecze stwa politycznego jak i wojskowego. Ró ne 
te  jest spojrzenie na przysz o  partnera (dotycz ce jego rozwoju, zagro e  przede 
wszystkim zwi zanych z wewn trznym rozwojem, ale tak e i zewn trznymi wyzwaniami 
oraz zdolno ci do stawienia im czo a). Np. dla Pekinu � jest to m.in. problem przysz o ci 
integruj cej si  Europy, zdolno ci UE do zapewnienia gwarancji bezpiecze stwa, w tym 
militarnych. Dla Brukseli � m.in. rozmiar zagro e  wewn trznych w Chinach i sposób ich 
prze o enia, przynajmniej dzi  traktowanych w kategoriach teoretycznych �chi skiego 
zagro enia�. 

Henryk Szlajfer

Szereg kwestii, do których chcia em si  odnie , zosta o ju  poruszonych � za co 
jestem wdzi czny moim przedmówcom. Zanim jednak przejd  do analizy niektórych 
spraw aktualnych, krótka uwaga dotycz ca pewnych szerszych implikacji chi skiej  mo-
dernizacji. Trwa ona od ko ca lat 70., czyli ju  niemal trzydzie ci lat, a jest wci  trak-
towana jako nowo , niespodzianka, a w ka dym b d  razie jako zjawisko sprzeczne 
z niektórymi teoriami ekonomicznymi podejmuj cymi problematyk  wzrostu. Odnosz  
wra enie, e wspomniane ju  w debacie  poj cie Washington consensus jest do pewnego 
stopnia traktowane jako por czny instrument �czarowania owiec� (w wolterowskim rozu-
mieniu) czy odczyniania �z ych duchów�. Wiele interesuj cych � i mniej interesuj cych 
� opinii wyra ono ju  na ten temat. Warto jednak mie  na uwadze, e John Williamson, 
który pod koniec lat 80. uku  ten termin (i koncepcj ), ma, jak wynika z jego kolejnych 
publikacji, powa ne problemy ze zrozumieniem, co te  koncepcja Washington consensus 



mia aby oznacza  � w porównaniu z tym co rzeczywi cie napisa . Ale to tylko na margi-
nesie. Znacznie bardziej interesuj ce s  szersze implikacje �wzrostu Azji�, w tym przede 
wszystkim Chin. W perspektywie porównawczej i historycznej � je eli pominiemy skal  
zjawiska (licz ce ponad miliard ludno ci Chiny) � sam proces wzrostu gospodarczego, 
jaki ma miejsce w Chinach, nie jest niczym nowym. Takie zjawisko, cho  w mniejszej 
skali, w Azji ju  si  pojawi o, czy te  jest kontynuowane. Oczywi cie, w przypadku Chin 
skala jest ogromna i to ona ka e nam patrze  w inny sposób na ten ogromny eksperyment. 
Natomiast sama �mechanika� tego wzrostu nie jest wielkim zaskoczeniem. 

Warto równie  zwróci  uwag  na nowsz  literatur  dotycz c  problemów politycz-
nych czy sporów wokó  doktryn wzrostu gospodarczego i historii gospodarczej ju  nie 
tylko Azji, ale równie  wiata, jaka pojawi a si  w zwi zku z chi skim �cudem gospo-
darczym�. Bardzo interesuj cym zjawiskiem, które pojawi o si  jako produkt uboczny 
fenomenu modernizacji Chin ostatnich trzydziestu paru lat, jest próba zasadniczej rewizji 
historii gospodarczej nie tylko ostatnich dwóch, trzech stuleci lecz ca ej nowo ytno ci. 
Historia wspó czesnych Chin � i ca ej Azji � jest coraz cz ciej czytana niejako wstecz, 
reinterpretowana jako polemika z eurocentryzmem (prace J. Pomeranza, A. G. Franka 
i in.). To, co my nazywamy wyj tkowo ci  europejsk  czy unikalno ci  europejskiego  
rozwoju ostatnich dwóch�trzech stuleci � mam na my li cud rewolucji przemys owej 
� jest dzisiaj czytane w ca kiem inny sposób. Jest to uboczne, ale bardzo wa ne zjawisko 
zwi zane z tym, co dzieje od trzydziestu lat w Chinach. 

Przechodz  do sprawy Chin jako pa stwa�mocarstwa i sposobu ich postrzegania 
i de niowania m.in. przez Stany Zjednoczone. 

Po pierwsze, chcia bym zasugerowa , aby analizuj c Chiny jako pa stwo i ju  de 
facto mocarstwo, nie traktowa  ich � co pojawia si  nadal w niektórych tekstach sino- czy 
azjocentrycznych � nadal w kategoriach pa stwa postkolonialnego, jedynie walcz cego 
o przetrwanie, takiego pussycat, �biednego, niewinnego kotka�. Pa stwo to nigdy nie by o 
� pomin wszy d ugie stulecie �ha by� poprzedzaj ce rok 1949 � �niewinnym kotkiem�. 
I zw aszcza dzisiaj nie jest takim �kotkiem� na arenie mi dzynarodowej. 

Druga sprawa. Pa stwo to dzia a w rejonie, który z punktu widzenia kszta towania 
porz dku mi dzynarodowego jest obszarem niezwykle s abo zinstytucjonalizowanym. 
Je li porówna  poziom instytucjonalizacji stosunków mi dzynarodowych w Europie czy 
na obszarze euroatlantyckim z tym, jaki mamy do czynienia w Azji, w rejonie dzia ania 
i oddzia ywania Chin, Azja jest regionem, który dopiero znajduje si  w trakcie poszuki-
wania swojej formu y instytucjonalizacji. Tu poczyniono dopiero pierwsze kroki w kie-
runku �mi kkiej� instytucjonalizacji stosunków mi dzynarodowych i porz dku mi dzy-
narodowego. W sferze bezpiecze stwa nie s  to nawet pierwsze kroki. Nale y to mie  na 
uwadze analizuj c mi dzynarodowe  zachowania Chin. 

Trzecia sprawa. Nie ma, jak s dz , powodu, aby w tpi , e priorytety chi skie 
w polityce zewn trznej s  dzisiaj w sposób bardzo wyra ny podporz dkowane wymo-
gom polityki wewn trznej, w szczególno ci kontynuacji polityki wzrostu gospodarczego. 
Jednocze nie wydaje si , e jest to pa stwo � dotyczy to w szczególno ci elity w adzy 
� ju  dostatecznie silne i elastyczne w swoich zachowaniach, aby dawa  sygna y, e do 
tego jego rola nie b dzie si  ogranicza . Mówi c to, mam na my li zarówno rzeczy dobre, 



jak i z e. Do rzeczy dobrych nale y z pewno ci   aktywne zaanga owanie Chin w pro-
ces sze ciostronnych  negocjacji dotycz cych potencja u nuklearnego Korei Pó nocnej. 
Uczestnictwo tego pa stwa w tym procesie i, dodam, bardzo interesuj ca i pozytywna 
rola Pekinu, jest nie do przecenienia. Z drugiej strony trudno ignorowa  dzia ania, cho -
by z ko ca lat 70., niejako �porz dkuj ce� otoczenie Chin.  �Przywo anie do porz d-
ku� Wietnamu, czy raczej próba takiego dzia ania, by o sygna em, e, zdaniem Pekinu, 
pewien hierarchiczny �porz dek� w otoczeniu Chin powinien zosta  zaprowadzony. Ta 
lekcja, jak s dz , nie zosta a zapomniana w regionie. Podobnie jak ostatnio wspólne chi -
sko�rosyjskie manewry wojskowe. Nota bene,  jest pewnego rodzaju paradoksem � ale 
nie zaskoczeniem � gwa towne ocieplenie stosunków mi dzy Stanami Zjednoczonymi 
a zjednoczonym Wietnamem. Nie odbywa si  ono, jako ywo, na wspólnej bazie ideo-
logicznej. Odbywa si  natomiast m.in. w a nie z uwagi na �pomruki�, jakie od czasu do 
czasu wydaje wielkie pa stwo chi skie. 

Wi e si  z tym trzecia kwestia. Wspomnia em ju  o Korei Pó nocnej. O ile mo na 
i nale y odnotowa  pozytywn  rol  Pekinu w sprawie negocjacji dotycz cych potencja u 
nuklearnego KRLD, nie jest z kolei jasne stanowisko Chin, je li chodzi o zjednoczenie 
Korei. Nie zosta o ono zde niowane. S dz ,  e nie b dzie ono w najbli szych latach 
zde niowane do ko ca z bardzo prostego wzgl du. Mo na mianowicie przypuszcza , e 
zjednoczenie obu Korei � zw aszcza je eli jego rezultatem by oby wyra ne gospodarcze 
(i polityczne) wzmocnienie obu cz ci � nie by oby widziane w kierownictwie chi skim, 
przynajmniej dzisiaj, jako zjawisko w stu procentach pozytywne.

Czwarta kwestia, o której jeszcze w trakcie debaty nie wspomnieli my. Proces przy-
spieszonej modernizacji os abia � a nie utwierdza � wizerunek Chin, zw aszcza w rela-
cjach ze Stanami Zjednoczonymi, jako wroga ideologicznego. De nicje sprzed 1989 r. 
straci y na aktualno ci, mimo trwania autorytarnego systemu podtrzymuj cego komu-
nistyczne symbole. Oznacza to, e konkurencja i ewentualne kon ikty pojawiaj  si  
na innej p aszczy nie. Nale y w zwi zku z tym zadawa  pytania dotycz ce czynników 
wywieraj cych wp yw na kszta t polityki wewn trznej i zewn trznej Chin. Czym ideo-
logia komunistyczna zosta a zast piona? Co jest dzisiaj czynnikiem spajaj cym poli-
tycznie i ideologicznie spo ecze stwo chi skie? Przyspieszony wzrost gospodarczy jest 
z pewno ci  czynnikiem sprzyjaj cym utrzymaniu  wzgl dnej zwarto ci spo ecze stwa 
chi skiego. Nie jest jednak czynnikiem jedynym. Wydaje mi si , e ci eksperci od spraw 
chi skich, którzy powiadaj , e wzrasta niepomiernie rola nacjonalizmu, maj  racj . 
Je li tak rzeczywi cie jest, to znaj c dynamik  nap dzaj c  nacjonalizm jako czynnik 
legitymizuj cy system polityczny i system gospodarczy, mo na ywi  pewne obawy 
w jaki sposób ów nacjonalizm si  wyrazi jutro i w dalszej przysz o ci. Na znamy, jak 
do tej pory, przypadku nacjonalizmu, zw aszcza w wykonaniu mocarstwa � a takim s  
Chiny � który ogranicza by si  do porz dkowania tylko i wy cznie sceny wewn trznej. 
St d otwarta kwestia,  raczej spekulacja ani eli prognoza, w jakim kierunku nast powa  
b dzie ewolucja systemów, znaków ideologicznych, które legitymizuj  system chi ski. 
Jest to jedna z zasadniczych kwestii. Jej w a ciwe zrozumienie (i odczytanie zwi zanych 
z ni  implikacji) jest niezb dne w formu owaniu prognozy dotycz cej zmian w Chinach 
i w ich otoczeniu.



Pi ta kwestia dotyczy pewnych symboli zwi zanych ze sposobem my lenia zarów-
no partnerów Chin, jak i samej elity chi skiej. Mam tu na my li  spraw  embarga. Sprawa 
ta jeszcze kilka miesi cy temu by a niezwykle gwa townie dyskutowana. Nie chodzi tu 
o tekstylia, zabawki, czy tanie komputery, nie o demolowanie � w oczach nacjonalistycz-
nie nastawionych przywódców zwi zkowych w wielu krajach europejskich � rynku pracy 
w Europie. Chodzi o embargo dotycz ce broni, jako symbolu odzyskiwania przez Chiny 
�niezale no ci� i �wybijania si � na mocarstwo. Spór ten wydaje si  do pewnego stopnia 
trywialny, natomiast fakt, e ta w a nie p aszczyzna sporu zosta a wybrana, jest niepoko-
j cy. Wybór p aszczyzny, która nie wi e si  ani z utrzymaniem poziomu wzrostu gospo-
darczego Chin, ani z rozwi zywaniem problemów spo ecznych, ani nawet z kwesti , czy 
Chiny s  zagro one, czy te  nie � bo nie s  dzisiaj zagro one � zwi zanej natomiast ci le 
z osi ganiem tradycyjnie de niowanego statusu mocarstwa, jest niebezpieczny. Dodam 
jednak natychmiast, e pozytywnym faktem jest to, e w ostatnich paru miesi cach tem-
peratura sporów wokó  tej kwestii obni y a si  i, by  mo e, znalaz a si  ona na pewien 
czas tam gdzie powinna, czyli gdzie  w aneksie do innych wa niejszych sporów.

I ostatnia sprawa, o której chcia bym tylko krótko wspomnie . Dzisiaj nie mo -
na jeszcze mówi , e mamy do czynienia z ugruntowan , maj c  wymiar strategicz-
ny, polityk  ameryka sk  traktowania Chin jako � jak to okre li  b d c w Chinach 
R. Zoellick, pierwszy zast pca sekretarz stanu C. Rice � �odpowiedzialnego udzia owca� 
(a respectable shareholder) w spó ce, która nazywa si  porz dek wiatowy. Deklaracja 
taka jest, jak s dz , prób , ale dopiero prób . Jest wyra eniem jeszcze nie skonkretyzowa-
nej nadziei, a nie stwierdzeniem faktu. Zbyt wiele jest jeszcze starych i nowych punktów 
zapalnych wokó  Chin (lub zwi zanych z Chinami). Mog  one sprawi , e nadzieja ta 
pozostanie jeszcze przez pewien czas rzeczywi cie pobo nym yczeniem. Nie implikuje 
to jednak pogl du, e Chiny s  dzisiaj g ównym czynnikiem kon iktogennym, powodu-
j cym wzrost napi cia w regionie. Wzgl dna stabilno  jest nadal w interesie Chin. Ta 
bowiem warunkuje kontynuacj  procesu modernizacji. 

Krzysztof Gawlikowski

Je li pa stwo pozwol  to, jako pierwszy dyskutant, chcia bym do tej szerokiej palety 
zagadnie  politycznych i gospodarczych, doda  jeszcze jeden w tek: przemian w sferze 
kultury i poczucia to samo ci. W tej sferze tak e nast puj  bardzo donios e przemiany.

Pami tacie pa stwo doskonale, e na pocz tku lat 90. pojawi  si  problem warto-
ci azjatyckich. Wylansowa  t  koncepcj  Mahathir bin Mohammad, premier Malezji, 

jednego z najbardziej demokratycznych krajów muzu ma skich (chocia  jest to tzw. 
�demokracja konsocjonalna� oparta na zabezpieczaniu praw trzech grup etnicznych tam 
mieszkaj cych). Malezja � to zarazem pa stwo prawa, a system ten wprowadzili tam jesz-
cze Brytyjczycy w czasach kolonialnych. Nie jest to wcale zjawisko powszechne w tym 
rejonie. Drugim wspó twórc  tej koncepcji by   Lee Kuan Yew, budowniczy nowoczesne-
go Singapuru i jego wieloletni premier. Obecnie bardzo szanowana osobisto  w ca ym 
� wiecie chi skim�. Singapur � to z kolei kraj swoistej �sterowanej demokracji�, a mo na 
by nawet powiedzie : �utopii  konfucja skiej�, prawicowego (a nie lewicowego � jak 



w Skandynawii), bardzo skutecznego pa stwa opieku czego, tak e opartego na cis ym 
przestrzeganiu prawa. Jest to jedyne wspó czesne pa stwo, które organizuje ycie spo-
eczno-polityczne zgodnie z zasadami konfucja skimi, i wychowuje m odzie  w tym du-

chu, a osi gn o zarazem zadziwiaj ce sukcesy gospodarcze. Obydwaj ci politycy, wcale 
nie pa aj cy sympati  do siebie, ju  poprzednio byli krytykowani w zachodnich kr gach 
liberalnych za odst pstwa systemów politycznych w ich krajach od modelowych demo-
kracji liberalnych Zachodu, chocia  kraje s siednie, gdzie cz stokro  prawa cz owieka 
by y amane du o jaskrawiej, traktowano zwykle du o yczliwiej. Koncepcje �warto ci 
azjatyckich� ci gn y jednak na nich prawdziwe gromy.  

W najwi kszym skrócie mo na powiedzie , i  politycy ci wskazywali na odmien-
no ci kulturowe Azji od wiata zachodniego i bronili utrzymywania tych tradycji kul-
turowych. Podkre lali oni, i  w Azji ceni si  przede wszystkim �w a ciwy porz dek 
spo eczny� i harmoni  spo eczn , szanuje si  te  wszelkie w adze. Prymat przyznaje si  
tam interesom spo ecze stwa i rodziny, i na tej ostatniej � jako podmiocie zbiorowym 
� opiera ad spo eczny, a odrzuca nadmierny, ich zdaniem, indywidualizm zachodni. 
W uj ciu singapurskim nacisk te  k adziono na powinno ci jednostki wobec siebie samej, 
rodziny i pa stwa, nie za  na jej swobody, potrzeb  ekspresji itp. 

Premier Mahathir powo ywa  si  przy tym na badania porównawcze Azji 
Wschodniej i Stanów Zjednoczonych przeprowadzone przez Davida I. Hitchcocka 
(Center of International and Strategic Studies, Washington DC). Wykazuj  one jas-
no, e  �w a ciwie zorganizowane spo ecze stwo� (orderly society) zosta o wybrane 
jako warto  przez 71% Azjatów, a tylko 11% Amerykanów (zapewne inaczej te  po-
j cie to rozumieli!); �utrzymanie harmonii spo ecznej� wybra o 58% Azjatów i tylko 
7% Amerykanów. Natomiast �swoboda samowyra ania si  jednostki� by a wa na tylko dla 
47% Azjatów, ale a  85% Amerykanów; swobody jednostki wybra o tylko 32% Azjatów 
i a  82% Amerykanów; podobnie �prawa jednostki� wybra o jedynie 29% Azjatów i 78% 
Amerykanów. Szacunek dla w adz uzna o za warto  42% Azjatów i 11% Amerykanów. 
Bardzo ciekawe by o okre lenie sposobu podejmowania decyzji politycznych. Za otwart  
debat  publiczn  kontrowersyjnego problemu by o 29% Azjatów i 74% Amerykanów, 
natomiast za decyzjami podejmowanymi drog  prywatnych konsultacji, za �zamkni -
tymi drzwiami� przez upowa nione do tego osoby, by o te  29% Azjatów, ale aden 
Amerykanin nie wybra  tej opcji. Troszczenie si  przede wszystkim o siebie preferowa o 
tylko 10% Azjatów i a  59% Amerykanów. Jak wida , odmienne preferencje w sferze 
warto ci nie s  wymys em niektórych polityków azjatyckich, lecz rzeczywisto ci , któr  
trzeba uwzgl dnia . Rzutuje to nawet na sfer  stosunków mi dzynarodowych, w których 
kraje Azji Wschodniej preferuj  tak e osi ganie konsensu i szanowanie partnerów, a nie 
�domaganie si  swego� przez jedn  ze stron, czy narzucanie swych racji. Podobnie te , 
jako obra liwe, traktuj  one publiczne oskar enia i pot pienia jakiego  kraju, gdy  za 
w a ciwe przyjmuj  kon dencjonalne negocjacje i dzia ania krok po kroku.

Sprawa �warto ci azjatyckich� jest oczywi cie o wiele bardziej skomplikowana 
ni  obydwaj ci politycy j  przedstawiali. Trudno te  mówi  o wspólnych warto ciach 
przyjmowanych przez muzu manów, buddystów, konfucjanistów i katolików (z Filipin), 
mimo pewnych podobnych preferencji. Mog  poleci  lektur  przek adu przemówienia 



programowego premiera Mahathira w Waszyngtonie i omówienia jego koncepcji przez 
polskich specjalistów w 2 tomie �Azji � Pacy ku�, a tak e ksi k  pod redakcj  Adama 
Jelonka: Wietnamczycy, systemy warto ci � stereotypy Zachodu (Scholar 2004), gdzie 
opublikowano przek ad wspomnianego studium Hitchcocka i zaprezentowano pog -
bione polskie badania polowe warto ci wspó cze nie przyjmowanych przez m odzie  
wietnamsk . 

Wobec ogromnych nieporozumie  i cz stego u nas opisywania koncepcji warto ci 
azjatyckich bardzo tendencyjnie, czy nawet w sposób fa szywy, chcia bym przypomnie  
kluczowe tezy Mahathira.   Mówi  on nie tylko, i  warto ci zachodnie i azjatyckie si  
ró ni , ale tak e podkre la , e warto ci azjatyckie przyjmowane nawet wspó cze nie 
s  zbie ne w du ym stopniu z tzw. warto ciami wiktoria skimi uznawanymi dawniej 
w Europie. Jego zdaniem Zachód obecnie zagubi  te warto ci, ale nadal s  one szeroko 
przyjmowane nie tylko w Azji, ale tak e w Ameryce aci skiej i Afryce. Broni  prawa 
Azjatów do zachowywania swoich standardów moralnych i uznawania za naczelne ro-
dzin i wspólnot, a pot pia  narzucanie si  Azjatom wspó czesnych warto ci zachodnich, 
zw aszcza ameryka skich, indywidualistycznych i hedonistycznych, jako destrukcyjnych 
dla spo ecze stwa i to samo ci kulturowej krajów azjatyckich. W podtek cie jego wyst -
pie  zawarty by  gor cy apel: �pozwólcie nam uk ada  ycie po swojemu, tak jak my nie 
narzucamy wam naszych norm i zwyczajów�.

W swoim programowym przemówieniu w Waszyngtonie w 1996 r., Mahathir nie  
tylko przedstawia  ró nice kulturowe z omówionych powy ej bada  Hitchcocka, ale tak e 
stwierdzi : 

Na Zachodzie jest wiele osób szczerze i g boko przekonanych, e ich system war-
to ci jest uniwersalny, e jest on ceniony i podzielany przez wszystkich cywilizowanych 
ludzi na ca ym wiecie [...]. Wielu ludzi na Zachodzie równie  szczerze wierzy, i  obro cy 
i szermierze warto ci azjatyckich, czy te  innych warto ci, najzwyczajniej usprawiedliwia-
j  przemoc, rz dy dyktatorskie oraz inne formy niecywilizowanego post powania [...].

Tak si  sk ada, e ja wierz  w istnienie wielkiego obszaru wspólnych warto ci, któ-
re wszyscy podzielamy, co wynika po prostu z faktu, ze wszyscy jeste my lud mi [...]. 
Zarazem jednak wierz , e istniej  naturalne ró nice w warto ciach. Ci, którzy twierdz , 
e ich nie ma, s  jak daltoni ci [...]. 

Przez stulecia bardzo wielu z nas, w Azji, wierzy o, e nasze azjatyckie warto ci 
i sposoby dzia ania s  �ni sze�. Je li dzisiaj Azjaci odkrywaj , e te warto ci i sposo-
by dzia ania nie s  gorsze tylko dlatego, e s  azjatyckie, a cz sto s  nawet wr cz lep-
sze, mimo tego, e s  azjatyckie, to mam nadziej , ze mo na b dzie nam to wybaczy . 
Szczególnie wtedy, gdy codziennie czytamy o rzeczach strasznych, które � wedle relacji 
samych ludzi Zachodu tam si  dziej , jak te  o wielu wspania ych, które � jak znowu oni 
sami stwierdzaj  � dziej  si  na Wschodzie [...]. 

Mam nadziej , e moja prezentacja warto ci azjatyckich w najmniejszym stopniu, 
jak do tej pory, nie by a usprawiedliwieniem dyktatury, autorytaryzmu, praktyk antyde-
mokratycznych, amania praw cz owieka, czy odrzucania demokracji. Mam nadziej , 
e moje rozwa ania równie  w aden sposób nie usprawiedliwiaj  stosowania tortur, 



wykorzystywania pracy dzieci, ucisku kobiet, czy nieodpowiedzialnego niszczenia rodo-
wiska naturalnego.

Bardzo znamienne zako czenie wspomnianego przemówienia Mahathira przytocz  
w ca o ci, poniewa  jest wa ne: 

S ynny politolog,  Samuel Huntington, ko czy swoj  równie s awn  prac  �Zderzenie 
cywilizacji�, ma o s uchanym apelem do cywilizacji, by ze sob  wspó istnia y. Ja ze 
wszystkich si , jakie posiadam, nawo uj   nie do wspó istnienia, ale do wzajemnego kul-
turowego wzbogacania si . 

My w Azji, nauczyli my si  bardzo wiele od Zachodu. Byliby my zmuszeni do zu-
pe nie niepotrzebnego ograniczania pe ni naszego potencja u, gdyby ten proces mia  te-
raz zosta  zatrzymany. Jednocze nie tu, w Azji, mamy wiele do uczenia si  równie  od 
�Wschodu�, to jest od innych krajów Azji [Mahathir postulowa  zw aszcza uczenie si  od 
Japo czyków � KG], jak te  od Afryki, Ameryki aci skiej, a ponadto wszystkiego tego co 
najlepsze ma nam do zaoferowania nasza w asna historia i kultura. 

Jestem przekonany, e Ameryka Pó nocna, równie  mo e uzna  za warto ciowe, do 
pewnego stopnia,  to wezwanie do wzbogacania si  nawzajem, do wzajemnego wzboga-
cania si , odm adzania i samoodkrywania. 

Azjatyckie warto ci pozostaj  warto ciami azjatyckimi, a ameryka skie � ame-
ryka skimi. Jednak te bli ni ta mog  si  spotka  [nawi zywa  tu do R. Kiplinga, któ-
ry pisa  o Wschodzie i Zachodzie jako o bli ni tach, �które nie mog  si  spotka �, to 
jest pozna  � KG]. Z takiego spotkania mo e zrodzi  si  pewne zrozumienie i docenie-
nie m dro ci ka dej ze stron, a nawet szcz liwe po czenie tego, co maj  dobrego, 
a odrzucenie tego, co jest z e, czy wrogie. 

Niechaj ka dy z nas przyzna, e nikt nie ma monopolu na m dro .  Przygotujmy si  
wiadomie do �uczty wydanej przez cywilizacje� i we my z zapa em w niej udzia , aby 

ka dy z nas móg  otrzyma  to, co najlepsze z tego, co wszyscy mo emy zaoferowa , dla 
zbudowania wspólnie, po raz pierwszy, jednej globalnej cywilizacji jakiej jeszcze wiat 
nie widzia 1.

Jak wida , trudno tu znale  grzechy, jakie si  zazwyczaj przypisuje na Zachodzie 
koncepcji �warto ci azjatyckich�, pot pionych chyba g ównie dlatego, e odrzuca y 
one bezwzgl dny prymat Zachodu we wszystkich dziedzinach i konieczno  kopiowa-
nia jego rozwi za  � jako uniwersalnych i nowoczesnych � we wszystkich dziedzinach. 
Niezadowolenie budzi a zw aszcza krytyka wspó czesnych zasad  liberalnych, w tym 
przypisywanie kluczowego znaczenia swobodom i prawom jednostki, g boko zakorze-
nionym w tradycjach Zachodu, ale  sprzecznych z tradycjami azjatyckimi. Oburzenie 
Mahathira i jego kolegów budzi  nie tylko brak szacunku dla partnerów azjatyckich, ich 
tradycji i dziedzictwa, ze strony wielu intelektualistów i polityków Zachodu, lecz tak e 

1 Patrz: Mahathir bin Mohamad, Rozwa ania o warto ciach azjatyckich, �Azja-Pacy k�
1999 t. 2, 157�168. Przemówienie to wyg osi  na XXIX Mi dzynarodowym Zebraniu Rady 
Gospodarczej Basenu Pacy ku, 21 maja 1996 r. w Waszyngtonie (tekst ten upowszechnia  MSZ 
Malezji jako dokument pa stwowy). Podobne tezy prezentowa  ten polityk tak e w innych swoich 
publikacjach. Patrz np. jego ksi ka: A New Deal for Asia, Palenduk Publications, Subang Jaya 
1999, 67�80. 



brak ch ci zrozumienia innych cywilizacji i kultur, przy etnocentrycznym uwa aniu swe-
go dorobku zachodniego za uniwersalny i obowi zkowy dla wszystkich.

Prawdopodobnie ze wzgl du na to wrogie przyj cie koncepcji warto ci azjatyckich 
przez Zachód, wi kszo  krajów Azji Wschodniej zdystansowa a si  od nich, chocia  
w praktyce cz sto przyjmowano pogl dy podobne. Np. w Chinach najwi ksz  popular-
no  w latach 90. XX w. zdoby a koncepcja �fuzji cywilizacji�, tj. syntezy wszystkiego, 
co najlepsze z cywilizacji chi skiej (czy te  szerzej � Azji Wschodniej) i wszystkiego, 
co najlepsze, z zachodniej. G oszono zarazem, e taka synteza stanie si  podstaw  ro-
dz cej si  nowej cywilizacji wiatowej. Nie dodawano, e w takim przypadku czo ow  
rol  odegra w tym Azja Wschodnia, a szczególnie Chiny, cho  implicite to by o zawarte. 
W praktyce k adziono tam jednak g ównie nacisk na szybkie przyswajanie sobie przez 
Chiny dorobku Zachodu � jako zadanie najpilniejsze dla rozwoju i modernizacji kraju. 
Natomiast wzbogacanie przez Zachód swej cywilizacji dorobkiem azjatyckim, przede 
wszystkim w sferze �kultury spo ecznej�, której w opinii Azjatów bardzo tam niedosta-
je, pozostawiano samym mieszka com Zachodu, którzy powinni o to si  postara  dla 
w asnego dobra. (W tomie 5 rocznika �Azja � Pacy k� omawiamy rezultaty bada  opinii 
chi skich na ten temat). 

Próby przewarto ciowania naiwnych postaw apologetycznego zachwytu Zachodem 
i fascynacji jego na ladowaniem, i odradzanie si  zainteresowa  tradycjami rodzimymi, 
wida  by o w latach 90. XX w. nawet w najbardziej pro-ameryka skiej Japonii. Mo na 
tu przytoczy , np. pogl dy Shintaro Ishihary, jednego z czo owych dzia aczy orienta-
cji nacjonalistycznej. Tekst, który tu zacytuj , opublikowa  on w 1995 r., czyli jeszcze 
przed  wygranymi wyborami na burmistrza Tokio. Przypominam, e startowa  on jako 
kandydat niezale ny i dwukrotnie wygra  te wybory. Nie by  to zatem jaki  dzia acz 
z g bokiej prowincji, burmistrz zacofanego miasteczka, lecz burmistrz wielkiej metro-
polii, który pokona  kandydatów wspieranych przez partie. A zdoby  on s aw  ksi k  
Japonia mo e powiedzie  NIE, gdzie pot pia  mentalno  wiecznego przytakiwania 
Stanom Zjednoczonym i twierdzi , e Japonia nie powinna si  zachowywa  jak kolejny 
stan Stanów Zjednoczonych. Pisa  on nast puj co o dotychczasowych do wiadczeniach 
japo skich: 

Przez ponad sto lat Japo czycy pilnie przyswajali sobie owoce cywilizacji zachod-
niej i tak byli tym poch oni ci, e zapomnieli, e s  Azjatami. Byli my tak pracowitymi 
uczniami [Zachodu � KG], e osi gn li my sukcesy na wielu polach [...], ale nasze serca 
pozosta y w du ym stopniu azjatyckie [...].

Zachodni pracownicy my l , e zaprzedaj  sw  dusz  swej kompanii, aby zdoby  
chleb codzienny, natomiast Azjaci traktuj  wykonywanie swej pracy jako akt wdzi czno ci 
wobec bogów i Buddy za b ogos awie stwo ycia. Dla nas uczciwe wykonywanie swego 
zawodu jest wi tym obowi zkiem, ale powiedz to Europejczykowi, a b dzie on my la : 
�To jest absurdalne� [...] Podsumowuj c, podstawowe sposoby my lenia � wiatopogl d, 
który formuje jednostk  i spo ecze stwo � na Wschodzie s  inne ni  na Zachodzie. To za , 
e ludzie Zachodu krytykuj  nasz styl ycia, bo po prostu nie jest on taki jak ich � jest 

oburzaj ce.



...bieg historii znowu powraca do Azji. Region pozostaj cy w tyle przez dwa stule-
cia prze cign  dzisiaj Zachód gospodarczo i zbli a si  do prze cigni cia Zachodu tak e 
w aspekcie cywilizacyjnym. Tak jak Azjaci byli inspirowani przez zachodni modernizm, 
Europa i Ameryka Pó nocna b d  znowu zwraca  si  ku Wschodowi po m dro . Nie ma 
przecie  nic wstydliwego w poszukiwaniu wy szej kultury [...].

Jestem pewien, e era Azji b dzie okresem pokojowego wspó istnienia. Nie stanowi-
my bowiem zagro enia dla Europy, czy Ameryki Pó nocnej. Nie b dziemy przecie  robi  
im tego, co Zachód robi  nam. Inaczej ni  kolonialni panowie, którzy starali si  nawróci  
miejscowe ludy na chrze cija stwo; bez wzgl du na to, jak Azja by aby pot na, nigdy nie 
b dziemy narzuca  innym naszych wierze . To nie nasz sposób dzia ania [...].

Wielu ludzi Zachodu post puje tak, jakby prawa cz owieka stanowi y ich moralny 
przywilej, ale jest tak tylko do chwili, kiedy przypomni si  im ich w asne kompromituj ce 
czyny w Azji, a wtedy ich pretensje upadaj  jak domek z kart. Jednak e wskazywanie na 
ich hipokryzj  nie powstrzymuje Amerykanów [od krytykowania Azjatów � KG]. Wci  
oskar aj  oni azjatyckie rz dy o rzekome amanie tych praw, o polityk  antyzwi zkow , 
czy rzekome niedemokratyczne praktyki [...].

Popatrzmy jednak, co glory kacja praw jednostki przynios a spo ecze stwom za-
chodnim. Ludzie maj  swobod  odrzucania Boga, a nawet samej wolno ci i pope niania 
przest pstw ... 2.

Fantastyczny rozwój gospodarczy Azji Wschodniej, przyswojenie sobie tam zachod-
niej cywilizacji naukowo-technicznej oraz industrialnej � zmieniaj  dzisiaj, zw aszcza 
w erze globalizacji, relacje tego regionu z Zachodem. Kraje cywilizacji wschodniazjaty-
ckich sta y si   przecie  pierwszymi i dotychczas jedynymi przedstawicielami cywilizacji 
nie-zachodnich, którzy ju  dorównali Zachodowi (jak Japonia i Hongkong), czy dopiero 
z powodzeniem staraj  go do cign  (jak Korea Po udniowa, Tajwan, ChRL i inne kraje 
regionu). 

Obecnie, po fazie zafascynowania na ladowaniem Zachodu, Azjaci nie tylko sami 
zwracaj  si  do rodzimych tradycji, ale i daj  od Zachodu poszanowania ich wybo-
rów oraz kultur. Do wiadczenia Japonii, Korei Po udniowej, Hongkongu, czy Singapuru 
pokazuj  dobitnie, e cywilizacja przemys owa mo e wyst powa  w rozmaitych wa-
riantach kulturowych, podobnie jak demokracja, cho  dyskusje nad jej ró nymi kultu-
rowymi modelami s  dopiero w powijakach. Roger T. Ames i David L. Hall ze Stanów 
Zjednoczonych twierdz  np., e na gruncie konfucja skich tradycji rozwija  si  mo e 
z powodzeniem �demokracja komunikacyjna�, lansowana niegdy  w Ameryce, cho  bez 
powodzenia, przez Johna Deweya. Preferowa  on demokracj  komunitarnego typu, nie 
za  liberaln . Hahm Chaibong z Korei Po udniowej twierdzi z kolei, e w jego kraju 
formuje si  stopniowo �demokracja personalistyczna�, oparta na wi ziach spo ecznych 
jednostki, nie za  indywidualistyczna, jaka zdoby a dominacj  na Zachodzie3. 

2 Mahathir Mohamad, Shintaro Ishihara, The Voice of Asia: Two Leaders Discuss the Coming 
Century, Kodansha Int., Tokyo�New York, 1999 (pierwsze wydanie 1995), s. 89�100. 

3 Patrz ich studia zawarte w zbiorze: Confucianism for the Modern World, pod red. Daniela 
A. Bella i Hahma Chaibonga, Cambridge University Press, Cambridge 2003.



Mo na przypomnie , e nie tylko m odzi Azjaci, którzy przybywaj c na Zachód na 
studia, czy w poszukiwaniu pracy, s  cz sto zaszokowani i przera eni jego �degradacj  
moraln �, egoizmem, osamotnieniem jednostki, itp. Na samym Zachodzie te  coraz cz -
ciej pojawiaj  si  g bokie krytyki dotychczasowych tendencji rozwojowych. Jednym 
z najwybitniejszych autorytetów krytykuj cych je fundamentalnie by  nasz s awny rodak 
Jan Pawe  II, wprawdzie u nas czczony, ale rzadko s uchany. Bardzo dobrze rozumia by 
si  z Mahathirem, gdy  g osi  w istocie pogl dy zbli one, cho  ze strony zachodniej, 
i wzywa  nas do powrotu do warto ci chrze cija skich. 

Wbrew temu, co sadz  zazwyczaj nasi zachodni intelektuali ci i politycy, Azjaci 
generalnie wcale nie pragn  zaprowadzania u siebie �porz dków zachodnich�, wr cz  
przeciwnie: chcieliby przed nimi chroni  swoje kraje, cho  zarazem pragn  ich rozwoju 
i modernizacji, ale przy zachowaniu w asnych tradycji. W sumie dosy  to bliskie has u 
Marii Janion o Polsce: �id my do Unii, ale z naszymi trumnami�! Azjaci te  chc  do-

czy  si  do nowoczesnego wiata, ale bez wyrzekania w asnych warto ci i tradycji. 
Oczywi cie, s  te  w Azji fanatycy jej okcydentalizacji, ale s  tam oni marginesem, jak 
w Polsce nasi buddy ci, czciciele Hare Krishna i inni mi o nicy Wschodu. Chocia  to 
z nimi spotykaj  si  g ównie rozmaici przedstawiciele Zachodu i to spo ród nich rekrutuje 
si  wielu emigrantów azjatyckich na Zachód.

Doda  warto, e chocia  na Zachodzie wci  du ymi wp ywami ciesz  si  koncep-
cje narzucania wszystkim krajom wiata, w tym i azjatyckim, naszych, zachodnich modeli 
polityczno-spo ecznych, warto ci i mód, pod koniec XX w. nawet sam Francis Fukuyama 
zw tpi  w realno  szybkiego przyj cia przez ca y wiat ukochanych przeze  liberalnych 
wzorców anglosaskich. Wezwania Samuela P. Huntingtona do rezygnacji z tego narzu-
cania i do pogodzenia si  z istnieniem innych cywilizacji i kultur odmiennych od za-
chodnich, nie zdoby y jednak szerszego uznania. A rozumiano jego tezy nieraz w sposób 
wypaczony, jako wieszczenie nieuchronnego � rzekomo � �zderzenia cywilizacji�, po-
twierdzonego jakoby przez atak terrorystów na Stany Zjednoczone w 2001 r. Zapominano 
za , e to mia o grozi  � zdaniem Huntingtona � w a nie w przypadku narzucania przez 
Zachód, zw aszcza przez USA, swoich wzorców innym cywilizacjom. 

Jak wiadomo, prezydent George W. Bush pu ci  te jego ostrze enia mimo uszu 
i zapl ta  swój kraj w bezsensown  wojn , rzekomo by zaprowadzi , cho by si , de-
mokracj  ameryka skiego stylu w wiecie muzu ma skim. I pogl dy podobne, daj -
ce cho by sankcji wobec �niepos usznych pa stw�, nie chc cych na ladowa  wzorców 
zachodnich, nie by y wcale odosobnione. Jednak pod koniec lat 90. XX w. pot pienia 
na Zachodzie zwolenników rodzimych tradycji w krajach azjatyckich � wyra nie s ab y. 
Trzeba si  bowiem by o godzi  z realiami. Cich y te  dyskusje o �warto ciach azjaty-
ckich�. W 1998 r. w ONZ i w jego agendach � jak UNESCO, wypracowano now  kon-
cepcj : �dialogu mi dzy cywilizacjami i kulturami�. Do jej wylansowania przyczyni  si  
wyra nie Iran. 

W 2003 r. w Pekinie, na spotkaniu ministrów kultury ASEM, czyli forum dialogu 
mi dzy Uni  Europejsk  a Azj  Wschodni , przyj to zasad , e ich stosunki wzajemne 
opiera  si  b d  w a nie na zasadach dialogu mi dzy cywilizacjami. Chiny sta y si  jed-
nym z aktywnych promotorów tej koncepcji w wiecie, a popiera y j  bardzo liczne kraje. 



By  mo e tak e dlatego, e by a ona do  mglista, ale z pewno ci  wyklucza a dyktat 
Zachodu i narzucanie jego koncepcji kulturowych. 

Wspomnie  mo na, e wielu dzia aczy i badaczy s dzi, e zadziwiaj ce sukcesy 
Azji Wschodniej w obecnym rozwoju gospodarczym opieraj  si  na tradycjach konfu-
cja skich, i dlatego kraje, gdzie one kwit y, tak przoduj . Nie twierdz , i  opinie takie s  
s uszne, gdy  sprawy s  o wiele bardziej z o one, ale koncepcje takie zdobywaj  niew t-
pliwie uznanie spo eczne. Do tego dziedzictwa cz sto nawi zuje si  w Azji wspó cze nie. 
Dotyczy to tak e Chin, gdzie dyskredytacja komunizmu i rozwój gospodarki kapitali-
stycznej spowodowa y swoist  pustk  duchow . Wype niaj  j  w znacznym stopniu idee 
narodowe w nowym wydaniu, cz ce si  cz sto z apoteoz  konfucjanizmu, od wielu 
dziesi cioleci drogiego tamtejszym nacjonalistom, a obecnie oferuj cemu tak e etyk  y-
cia publicznego i indywidualnego, stosunkowo atw  do przyswojenia, bo rodzim .

Owo odradzanie si  konfucjanizmu w Chinach jest zjawiskiem wieloaspektowym 
i spektakularnym. Patronuj  temu wprawdzie w adze, ale tendencje takie s  te  ywe 
spo ecznie, a zainspirowali je w istocie intelektuali ci chi scy z brytyjskiego jeszcze 
Hongkongu, z Tajwanu i Stanów Zjednoczonych. Znaczn  rol  inspiruj c  odegra  te  
Singapur. W rezultacie, w 2004 r. w Qufu, ojczystej miejscowo ci Konfucjusza, gdzie 
nadal yje jego klan i od tysi cleci oddawano cze  temu m drcowi, po raz pierwszy 
od utworzenia ChRL z o ono mu uroczyste o ary z udzia em o cjalnych przedstawi-
cieli pa stwa. Pojawi y si  szko y prywatne ucz ce konfucjanizmu, na wzór po udnio-
wo-korea skich. Wprowadza  zacz to tak e zaj cia z konfucjanizmu na uczelniach 
wy szych, równie  najpierw w prywatnych. Nauka konfucjanizmu i studia prostszych 
tekstów konfucja skich pojawi y si  na zaj ciach pozalekcyjnych w szko ach podstawo-
wych i rednich. Ju  wcze niej moralno  konfucja ska, cho  bez odwo ywania si  do jej 
twórcy, pojawia a si  w programach szkó  podstawowych jako swoisty �duch narodowy�. 
Rozliczne popularne opracowania tekstów konfucja skich wydaj  niezliczone wydawni-
ctwa prywatne, co te  po wiadcza, ze jest na nie zapotrzebowanie. Zako czono niedawno 
kosztown  rozbudow , w du ym stopniu ze rodków prywatnych,  kompleksu wi ty  
u grobu Cesarza ó tego � mitycznego twórcy pa stwa chi skiego, a coraz liczniejsze rze-
cze Chi czyków z kraju i zagranicy udaj  si  tam ze swoist  �patriotyczn  pielgrzymk �, 
co jest zjawiskiem nowym. Buduje si  podobne, nawet zupe nie nowe, mauzolea innych 
postaci legendarnych. Zagranic  Chiny popieraj  tworzenie tzw. instytutów Konfucjusza 
dla propagowania kultury chi skiej i j zyka chi skiego.

Z jednej strony Chiny, i szerzej ca a Azja Wschodnia, ulegaj  gwa townej okcy-
dentalizacji, a zw aszcza amerykanizacji. Globalizacja i wzrost gospodarczy ogromnie 
te procesy przyspieszaj . Z drugiej za  umacniaj  si  to samo ci narodowe, poszukuje 
si  tradycji rodzimych i odbudowuje si  je wiadomie. Umacniaj  si  szybko ideologie 
narodowe. W tej sferze tak e nast puj  zatem donios e i dramatyczne przemiany o konse-
kwencjach trudnych do przewidzenia. Awans gospodarczy i polityczny Chin, które staj  
si  wraz z ca ym regionem g ównym partnerem Zachodu, zmieniaj  w sposób nieuniknio-
ny cywilizacyjn  panoram  wiata.

Dzi kuj  bardzo i zapraszam pa stwa do dyskusji.



Witold Kie un
Jedn  z metod bada  socjologicznych i organizacyjnych jest obserwacja uczestni-

cz ca. Z ciekawo ci  przyszed em na t   konferencj , tak si  bowiem z o y o, e w moim 
d ugim yciu mia em szereg  okazji kontaktowania si  z Chi czykami, a nawet prowa-
dzi em dzia alno , w której pe ni em, w pewnym sensie, rol  nadzorcz  � koordynacyjn  
w stosunku do du ego zespo u Chi czyków. 

      Przede wszystkim chc  podzieli  si  moimi do wiadczeniami ameryka skimi 
i kanadyjskimi, gdzie stale mia em studentów Chi czyków. Byli to Chi czycy z Tajwanu, 
a w Kanadzie pojawili si  Chi czycy ju  z �komunistycznych Chin�. Dla mnie by o to spe-
cjalnie  interesuj ce poniewa   prowadzi em w czasie swojej pracy w Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach analiz  oceny moich studentów wed ug grup etnicznych, 
otrzymanych stopni, inteligencji i innowacyjno ci wykazywanej w czasie rozwi zywania 
problemów �case studies�. Pami tam, jak w uczelniach w Stanach Zjednoczonych z prze-
ra eniem pytano: �ilu masz Chi czyków?� Ja mówi : �siedmiu�. �O rany! Siedmiu!� 

Dlaczego? Dlatego, e Chi czycy � to si  absolutnie sprawdzi o � byli nies ycha-
nie staranni w nauce, powiedzia bym wr cz zach anni na wiedz  i bardzo wymagaj cy 
w stosunku do wyk adowcy. 

Pami tam taki  przyk ad  z Filadel i. Jednym z  kryteriów  ameryka skiego systemu 
anonimowej oceny profesorów przez s uchaczy jest �dost pno  profesora,� mierzona  
w skali od zera do 10. Kiedy , o godzinie 10 wieczorem, dzwoni do mnie mój chi ski 
student i mówi: �Panie profesorze, mam  jutro przedstawi  swoj  prac , ale mam pewne 
w tpliwo ci, które   chcia bym z  panem skonsultowa .  Czy mog  do pana przyjecha ?�  
My l  sobie: nie mog  mu odmówi , bo je li odmówi , to b dzie znaczy o, e nie je-
stem dla studentów dost pny. Mówi  wi c, �OK., mój adres jest ....�. On na to: �Ojej, to 
jest akurat po drugiej stronie Filadel i! Ale mam pewn  propozycj  � poniewa  nasza 
uczelnia znajduje si  w centrum, w po owie drogi mi dzy Pana a moim miejscem za-
mieszkania, spotkajmy si  tam�. By em ju  w pi amie,  ale my l  sobie: Bo e kochany, 
odmówi ? Mam przecie  siedmiu  Chi czyków � wszyscy lojalnie postawi  mi zero. 
B d  spalony, nie b d  mie  szans na przed u enie kontraktu. Wi c mówi : �dobrze, b d  
tam za 3 kwadranse�. �OK. � odpowiada student � ja b d  tam za pó  godziny i b d  na 
Pana czeka .� Przyje d am, on ju  by  na miejscu. Prawdopodobnie Pa stwo wiecie, e  
w USA czo owe uniwersytety i ich biblioteki s  otwarte przez 24 godziny. Efekt � pó torej 
godziny rozmowy ze mn .  �A mo e to... A mo e by mi Pan wskaza  jakie  inne pozycje 
bibliogra czne...  itd.�. Szcz liwie mia em tam swoj  podr czn  bibliotek , wzi  3 czy 
4 ksi ki.   

W Kanadzie Chi czycy specjalnie bili si  o celuj c   ocen   A+.  By o  tradycj , e 
na jednym kursie mo na by o wystawi  tylko jedn  ocen  A+. Ambitniejsi studenci, w ich 
liczbie z regu y wszyscy Chi czycy, starali si  j  za wszelk  cen  uzyska . Dlaczego? Bo  
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, je li kto  ko czy studia i przedstawia swój dyplom 
pracodawcy, to on mówi mu � �dyplom to za ma o, daj mi wykaz wszystkich swoich 
stopni, z ca ego okresu studiów. Je li mia e  dobre stopnie, to dam ci wi cej�. Podobnie 
oceniani byli u siebie Chi czycy z Tajwanu i Chin komunistycznych.



Pami tam pewn   studentk  ydowskiego pochodzenia, której rodzice wyemigrowali 
z Polski ju  po wojnie. Urodzi a si  w Kanadzie, ale biegle mówi a po polsku. Przychodzi 
do mnie i pyta: �jakie ja mam szanse na A+ ?� A bardzo jej na tym zale a o, bo rodzice 
postawili warunek: �z podstawowego przedmiotu �Teoria Zarz dzania� musisz mie  A+, 
je li nie dostaniesz takiej noty, nie b dziemy dalej  nansowa  twoich studiów�. Mówi da-
lej: �ja chyba nie mam szans, bo � có  � ja mog  pracowa   8 godzin, ale Chi czycy i inni 
Azjaci pracuj  po 10�12 godzin. Nie dam rady, bo mam jeszcze inne zainteresowania...�. 
Radz  jej: �Poczekaj...Teraz jest pierwsza cz  zaj , wyk ady monogra czne, ale po-
tem b d  wiczenia, cases. Studenci b d  musieli rozwi zywa  pewne problemy,  a wi c 
wykaza  si   innowacyjno ci ,  kreatywno ci , umiej tno ci  analizy itp. Zobaczymy jak 
wtedy sobie dadz  rad �. Przy case�ach  Chi czycy wysiadali. Ambitna ydówka bi a 
ich na g ow  inteligencj , kreatywn  atwo ci   wyszukiwania wariantów  rozwi za . 
A wi c u moich chi skich studentów  jedynie pracowito  by a ich atutem. Ale poeta 
mówi: �talenta ma wielu, praca tworzy geniuszy�. 

Moje nast pne kontakty z Chi czykami mia y miejsce w Burundi, ma ym kraju 
w Centralnej Afryce. Kierowa em tam ONZ-owskim programem modernizacji kraju i jego 
metod zarz dzania. Rz d Chin w ramach akcji pomocy dla Trzeciego wiata zobowi za   
si  do budowy jednej autostrady oko o 120 km d ugo ci. Przyjecha o 300 Chi czyków 
z kierownictwem i t umaczami. Zbudowali na przedmie ciu sto ecznej Bujumbury obóz 
z ma ymi domkami, ogrodzony p otem, z jedn  tylko bram  wjazdow . Byli zupe nie 
odizolowani, do miasta mogli wychodzi  tylko w grupach minimum trzyosobowych. 
Zorganizowali prac  w przedziale 10�godzinnym, od 8 do 6 wieczorem, z dwugodzin-
n  przerw , ale na terenie pracy, bez powrotu do obozu. W miar  post pu budowy nie-
które zespo y lokowa y si  dalej od miasta. Przewidzieli prac  przez 7 dni w tygodniu. 
Interweniowa em w tej sprawie u kierownika.  Odpowiedzia : �To s  odgórne  za o enia, 
zreszt  oni bardzo chc  pracowa  ca y tydzie   inaczej nie mieliby pe nej  satysfakcji 
z dobrze wykonanej pracy.� Zawiadomi em central  ONZ w Nowym Jorku o fakcie a-
mania podstawowego prawa do maksymalnie 48�godzinnego tygodnia pracy. Nowy Jork 
odpowiedzia : �Nie zajmuj si  tym. To jest ich sprawa. Ostatecznie to oni  nansuj .�

Rozmawia em te  w tej sprawie z ich lekarzem, specjalist  od akupunktury, który 
mówi  po angielsku. Wyja nia  mi: �my jeste my genetycznie zupe nie inni, ni  wy. Nas 
stworzy a  lozo a konfucja ska, a Konfucjusz w a nie k ad  nacisk na bardzo sprawn  
prac . Ca a  lozo a konfucjanizmu to jest sprawna praca, podporz dkowanie si  w ro-
dzinie, w pa stwie, w zak adzie pracy, spokój, akceptacja istniej cej sytuacji, ugodowo . 
Ma o tego, my kochamy prac . Dla nas praca jest sama w sobie satysfakcj . A wi c st d 
nasz stosunek do pracy � praca si  autonomizuje jako najwy sza warto �. Musz  powie-
dzie , e nie zdawa em sobie z tego sprawy. 

W tej chwili w Stanach Zjednoczonych ludzie te  coraz d u ej  pracuj , ale po to eby 
wi cej zarobi . Stale si  bij  o podwy ki. Wiemy, co si  dzieje w Europie, we Francji, 
w Niemczech. Tam stale strajkuj , bo chc  mie  wi cej wolnego czasu  i wi cej zarabia . 
Postulaty 48�godzinnego i 46�godzinnego tygodnia pracy.  Ale jak temu Chi czykowi 
o tym powiedzia em, za mia  si : �48�godzinny tydzie ? Niemo liwe. Zobaczysz, e 
u nas  b d  si  bi , eby czas pracy nie zosta  skrócony. Wy nas nie rozumiecie�. 



I tu jest odpowied  na to pytanie, które postawi  pan profesor. Niesamowity rozwój Chin 
jest funkcj  paru czynników. Pierwszy, to wiadomo  konfucja skiej tradycji i w a nie 
w tej chwili wida  prób  jawnego powrotu do niej � bo ona by a ukryta, ale  istnia a 
w wiadomo ci. Jednak genetyka 2300 lat swoje robi. A dodajmy, e re im komunistycz-
ny te  pobudza  do wspó zawodnictwa pracy. 

Wyst puje tu swoista analogia do okresu ywio owego rozwoju protestanckiej 
Ameryki, która z biednego kraju w drugiej po owie XIX w. uros a do pierwszej pot gi 
przemys owej wiata. Ideologiczn  podstaw  by a kalwi ska wiara, e bogactwo jest b o-
gos awie stwem bo ym udzielanym tym, którzy pracuj  uczciwie i wydajnie. 

I jeszcze jedna sprawa dotycz ca wewn trznej dysharmonii rodowiska chi skiego. 
Jak si  zorientowa em  moi studenci byli podzieleni na subgrupy etniczne, nie mówi c 
ju  o zupe nej separacji poszczególnych grup: tajwa czyków,  komunistów, emigrantów 
mieszkaj cych w Kanadzie.       

Dalszym znanym mi problemem chi skim jest nielegalne osiedlanie si  na Syberii. 
Informowa  mnie niedawno o tej sprawie jeden z profesorów rosyjskich odwiedzaj cych 
nasz  uczelni . Jak  twierdzi ,  rednio oko o 4 tysi cy Chi czyków codziennie  przekracza 
granic  rosyjsk  i osiedla si  na Syberii, i nic w tej sprawie nie da si  zrobi . �Przep acaj  
w adze graniczne  i osiedlaj   si . My jeste my zupe nie bezsilni�.  Mówi , �dobrze, no 
i co dalej?� �No có ..... mo e za 30,  40 lat, mo e pó niej  i Syberia b dzie chi ska�. 

Dzi kuj  serdecznie. Wyst pienia referentów by y nies ychanie interesuj ce i wi  
si  z moimi indywidualnymi obserwacjami. 

Maria W growska.

Do czaj c si  do opinii o walorach wyst pie , chcia abym zada  pytania. Czy 
w dialogu ameryka sko-chi skim jest mowa o Rosji i Japonii, a je eli tak, to w jakich 
kontekstach i z jak  intensywno ci  obie strony na te tematy rozmawiaj . Czy mo na 
prosi  o scharakteryzowanie g ównych tendencji w chi skiej polityce wzgl dem Azji 
Centralnej?

W adys aw Góralski 

Na wst pie chcia bym wyrazi  uznanie dla organizatorów dzisiejszego spotkania 
za podj cie tematu, który jest przedmiotem naszych obrad, mianowicie: Chiny � Unia 
Europejska � Stany Zjednoczone. Rozumiem takie uj cie sprawy, chocia  wydaje mi 
si , e prezentacja tematu by a, w pewnym sensie, troch  ograniczona. Chodzi o pewnie 
o wyeksponowanie roli Chin i zgadzam si  z tak  konieczno ci , gdy  te szybko rozwija-
j ce si  Chiny s  s abo znane w Polsce. Przyk adów tego mamy wiele. W grudniu 2005 r. 
s ysza em w telewizji komentarz na temat spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych 
i Chin podczas szczytu APEC. Powiedziano tam, e przywódcy obu krajów maj  trudne 
sprawy do omówienia, mi dzy innymi de cyt ameryka ski, który w 2005 roku wynie  
mo e jeden miliard dolarów. Nie wiedzia em czy si  roze mia  czy si  rozp aka , e na 
tym szczeblu mo na takie b dne informacje podawa . Dzisiaj profesor Hali ak wspo-
mnia  ile ten de cyt wynosi . 



Ze wzgl du na brak czasu chcia bym ograniczy  si  do krótkiego przedstawienia 
trzech spraw. Pierwsze to jest co , co wi e si  bezpo rednio z Chinami i  dotyczy bu-
dowy, je li tak mo na powiedzie , regionu Azji Wschodniej. No có , ten region istnieje 
i obejmuje poza Chinami trzyna cie wi kszych i mniejszych pa stw, niektóre s  to pa -
stwa znaczne, jak na przyk ad Indonezja � ponad dwie cie milionów mieszka ców i dwa 
miliony kilometrów kwadratowych. Niektóre z nich szybko rozwijaj  si . Szczególnie 
Wietnam, równie  Malezja i Tajlandia. W ostatnich latach dochód wytworzony w pa -
stwach regionu Azji Wschodniej kszta towa  si  na poziomie 26% dochodu wiatowego. 
Na tym poziomie, mniej wi cej, utrzymywa  si  udzia  w handlu wiatowym4. Wspominano 
tu, e je li chodzi o Chiny, trudno powiedzie  czy ich statystyki s  dok adne, czy te  
�mierzone na oko�. Otó  w handlu zagranicznym statystki s  dosy  dok adne, bo je eli 
jedno pa stwo sprzedaje, to inne kupuje, wi c wiadomo, o jakie pieni dze tutaj chodzi. 
A obroty s  olbrzymie i rosn  z roku na rok. W rozwa aniach tych nie nale y równie  
pomija  Japonii. Kilkana cie lat temu Japonia by a cytowana jako pierwszy kraj dyna-
micznie rozwijaj cy si , prze ywaj cy swojego rodzaju cud gospodarczy. W ostatnich 
latach ten rozwój spowolnia . Ale musimy sobie zdawa  spraw , e nawet 1,3% wzrostu 
dochodu narodowego oznacza wzrost o oko o 5 mld dolarów � jest to suma olbrzymia. 
Dzi ki tej pozycji krajów w regionie maj  one oczywi cie aspiracje do odgrywania odpo-
wiedniej, wi kszej roli we wspó czesnym wiecie. I wszystko wskazuje, e tendencja do 
umacniania tego regionu ma wszelkie widoki na powodzenie. 

Druga sprawa dotyczy zagro e . Wspomniano ju  o zagro eniach wynikaj cych 
z wyczerpywania si  róde  surowców nieodnawialnych; mo na tu jeszcze doda  spraw  
powietrza i uk adu z Kioto, który nie jest realizowany. S  to oczywi cie zagro enia realne, 
ale � powiedzia bym � jednostkowe. Najwi kszym zagro eniem w rozwoju wspó czes-
nego wiata wydaje si  by  globalizacja oparta o z e zasady. Globalizacja jest zjawiskiem  
nieuchronnym, wi e si  ona z rozwojem cywilizacji. W tej chwili odbywa si  ona na 
takiej zasadzie, e pomaga bogatym stawa  si  bogatszymi, a biedni staj  si  biedniejszy-
mi. Bank wiatowy prowadzi w swoich publikacjach, np. w �World Bank Atlas�, rubryk  
gdzie pokazuje corocznie liczb  krajów i ludno ci o najni szym dochodzie, rednim do-
chodzie, rednio-wy szym dochodzie i najwy szym dochodzie. Otó  w tych rubrykach 
zwi kszaj  si  liczby dotycz ce krajów ubogich, o niskim dochodzie narodowym i zwi k-
szaj  si  liczby krajów o najwy szym dochodzie. Nie chc  tutaj podawa  szczegó owych 
liczb na ten temat, ale w tej chwili kszta tuj  si  one mniej wi cej w ten sposób, e na 80% 
ludno ci wiata przypada oko o 20% wytwarzanych dóbr. I odwrotnie � na 20% ludno ci 
przypada 80% dóbr. Tutaj konieczne jest wprowadzenie odpowiednich mechanizmów. 
To jest sprawa ekonomistów, ale  nie tylko ekonomistów. Wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów, gdzie wyzysk uprawiany przez wysoko rozwini te kraje móg by by  ago-
dzony i zmniejszony, le y tak e zreszt  w interesie samych tych krajów. Ju  w tej chwili 
wida  rzesze ludzi, którzy z �biednych� obszarów uciekaj . To ju  nie setki tysi cy, ale 
miliony, które uciekaj  szukaj c dla siebie w krajach rozwini tych lepszego miejsca pod 
s o cem. 

4 W 2004 r. wynosi  on 29% w eksporcie i 23% w imporcie.



Jeszcze kilka s ów na temat biegunów. Oczywi cie, odk d znamy histori  wiata, 
histori  cywilizacji wiemy, e zawsze wyst powa o jakie  jedno wielkie mocarstwo � ale 
bywa o te , e wi cej ni  jedno. Po drugiej wojnie wiatowej mi li my dwa bieguny �  
Stany Zjednoczone ze swym zapleczem i Zwi zek Radziecki. W ostatnich latach, oczywi-
cie, dominuj c  rol  w stosunkach mi dzynarodowych odgrywaj  Stany Zjednoczone. 

Ale rosn  i pozycje innych � tutaj wskazano oczywi cie s usznie na Chiny, a ja posze-
rzy bym ten obszar: na Chiny wraz z Azj  Wschodni . Na ten temat s  ró ne przewidy-
wania. Obok takich prognoz, e umocni  si  dwa bieguny, to znaczy Stany Zjednoczone 
i Chiny, istniej  równie  przewidywania, e mog  by  trzy bieguny, cho  nie tak wyra ne: 
Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia i Chiny z Azj  Wschodni . Osobi cie te drugie 
wydaj  mi si  bardziej realistyczne � nie wydaje mi si , eby Europ  mo na skre li  w tej 
sytuacji �na straty�. W Europie jest wiele potencja u, który mo e dynamizowa  rozwój, 
cho  trudno powiedzie , w jakich procentach. Mo e by  ona jednym z biegunów wywie-
raj cych wp yw na stosunki mi dzynarodowe. 

Na zako czenie chc  powiedzie  uwag , do której wracam przy wszystkich takich 
spotkaniach. To, co si  dzieje poza Polsk  � a w tej chwili szczególnie nowe zjawiska 
na Dalekim Wschodzie, w Chinach i szerzej w Azji Wschodniej � powinni my zna  
i analizowa , gdy , po rednio czy bezpo rednio, dotyczy równie  nas. Znajomo  realiów 
kszta tuj cych si  na tych obszarach jest w Polsce s aba. Co prawda, wyst puj  tutaj pewne 
zmiany na lepsze i sytuacja si  nieco poprawia, ale wydaje mi si , e potrzebnych jest nam 
znacznie wi cej wiadomych dzia a , zmierzaj cych do poszerzania wiedzy o realiach 
w tej cz ci wiata, przy pomocy publikacji, szkolnictwa i innych rodków. 

Kazimierz Krzysztofek

Jest tu pewien problem, mianowicie problem produktywno ci Chi czyków 
i jednocze nie rodz cego si  modelu konsumpcji. Profesor Piasecki mówi , a nawet stra-
szy  tym, e je li kiedy  mia aby si  rozwin  konsumpcja na poziomie rednich wska ni-
ków zachodnich,  to planeta tego nie wytrzyma. Otó , zadaj  sobie pytanie, czy w zwi z-
ku z tym, e Chi czycy czerpi  z w asnych zasobów, je li chodzi o produktywno , to czy  
b d  czerpali z zasobów obcych, z modelu zachodniego, je li chodzi o konsumpcj ?  Tu 
jest pewne rozdarcie. Mo na powiedzie , e dla swego rozwoju b d  czerpa  z tego, co 
mo na nazwa  ex oriente lux, a je li chodzi o konsumpcj , to ex occidente luxus, czyli jest 
tu jakie  p kni cie.

A co z t  to samo ci , jak wygl da relacja �nowoczesno  � to samo �, czy mo e 
ta konsumpcja pójdzie u nich w innym kierunku, czy da si  ekstrapolowa  do wiadcze-
nie Japonii? Japonia jednak jest krajem konsumpcyjnym, ale jako  sobie z tym radzi, 
np. z ilo ci  samochodów. Jest to kraj zmotoryzowany, chocia  je li wzi  skal  ponad 
1 miliarda ludzi  to skala chi ska jest inna ni  japo ska,  10�krotnie wi ksza w liczbach 
bezwzgl dnych. Tu jest pewna niespójno  � chodzi o kultur  chi sk , na ile ona  ltruje 
z jednej strony wytwórczo , a z drugiej strony konsumpcj . Druga sprawa, o której wspo-
mnia  pan Piasecki � chodzi  o  self sustainability. Czy Chi czycy nie eksploatuj  rabun-
kowo swoich zasobów? A kolonizacja wsi? Taka modernizacja jest bardzo antyagrarna. 



Co b dzie, je li im si  te zasoby taniej si y roboczej wyczerpi  i proste rezerwy sko cz ? 
Czy sta  ich b dzie na kreatywno  bez indywidualizacji? Czy nie b dzie to wymaga  
zmiany mentalnej, eby mogli by  twórczy, tak jak ludzie na Zachodzie? Bo na razie si  
okazuj  zdolnymi imitatorami, tak jak Japo czycy. I to jest w a ciwie  generalny prob-
lem, na który sobie nie umiem odpowiedzie , bo nie jestem tu zreszt  specjalist . Indusi 
wydaj  si  by  bardziej nastawieni na ten samopodtrzymuj cy si  rozwój i wykorzystuj  
jednak bardziej w asne zasoby intelektualne. Nie wiem, dlaczego. Czy mo e dlatego, e 
maj  tradycj  demokracji, a ta tradycja  wyzwala twórczo , poniewa  indywidualizuje 
my lenie i nie jest to ju  tylko kultura perfekcji ale równie  kultura innowacji. 

Kazimierz Starzyk

Pragn  nawi za  do jednego z w tków, który przewija  si  we wszystkich znakomi-
tych prezentacjach, jakie przedstawili nam dzisiaj paneli ci, a mianowicie do dynamiki 
gospodarki chi skiej. Podzielaj c generalnie stanowisko referentów w kwestii dynamicz-
nego wzrostu gospodarki ChRL, pragn  jednak sformu owa  tez , e w rednim okresie 
mo emy oczekiwa  spadku tempa wzrostu PKB. Nie jest to teza w pe ni oryginalna, gdy  
jak wiadomo, nawet w adze chi skie przewiduj  wyhamowanie tej dynamiki. Spadek 
istotnie mo e wynika  ze wzgl dów bilansowych � co w a nie Chi czycy podkre laj  
� co oznacza, e b dzie czego  brakowa , np. energii elektrycznej, czy te  niektórych su-
rowców, co w konsekwencji mo e wp yn  ograniczaj co na tempo wzrostu PKB. Ale te  
istniej  inne przyczyny, które pozwol  sobie okre li  jako zwi zane z elastycznym podej-
ciem w adz chi skich do strategii rozwojowej gospodarki chi skiej. W asne spojrzenie 

na t  kwesti  przedstawi  krótko w sze ciu punktach. 
Pierwszy, to problem wyboru, przed którym stoj  chi skie w adze � czy dalej za-

rz dza  gospodark  na zasadzie w adzy autorytarnej czy te  demokratyzowa  system za-
rz dzania, uwzgl dniaj c pluralizm polityczny jako polityczne ród o zarz dzania gospo-
dark . A wi c � autorytaryzm versus demokracja. Moim zdaniem, szersze wprowadzenie 
elementów demokratycznych w ChRL mo e by  czynnikiem po rednio wp ywaj cym 
negatywnie na tempo wzrostu PKB. Krótkie uzasadnienie: casus Indii jest tu dobrym 
przyk adem. Dlaczego Chinom wychodzi, a nie zawsze Indiom? Dzisiejsza poranna infor-
macja, e Indie w 2006 roku osi gn  kolejny raz wysok  roczn  stop  wzrostu nie zmie-
nia mojej powy szej re eksji. Istota sprawy polega bowiem na tym, e w Indiach, kraju 
w pe ni demokratycznym, premier Manmohan Singh, chc c realizowa  swój prorozwo-
jowy program reform musi uzyska  na to aprobat  parlamentu. W warunkach istotnej 
roli jak  w tym parlamencie odgrywaj  partie lewicowe, cz sto oznacza to wyst pienie 
powa nych barier do wprowadzania reform prorynkowych, preferuj cych w pierwszej 
kolejno ci podwy szanie efektywno ci gospodarowania w miejsce postulowanych przez 
partie lewicowe celów spo ecznych, a to przecie  nie jest mo liwe w warunkach niedo-
borów gospodarki Indii.

Spójrzmy na Chiny, które wykorzystuj c do wiadczenia Japonii oraz nowo 
uprzemys owionych gospodarek Azji Wschodniej, zw aszcza pierwszej generacji 
(tj. tzw. tygrysów azjatyckich: Hongkong, Tajwan, Korea P d. i Singapur), na pierwszym 



miejscu postawi y na efektywno  gospodarowania � wi c j  ze wzrostem PKB, po-
st pem technicznym, równowag  wewn trzn , równowag  zewn trzn , wzrostem kon-
kurencyjno ci, a dopiero wtórnie z dobrobytem. To w a nie realizacja takiej strategii 
jest jednym z kluczowych czynników, który Chinom pozwoli  uzyska  wysok  pozycj  
w gospodarce wiatowej. Ale tutaj powstaje dylemat, czy preferowa  podwy szanie efek-
tywno ci gospodarowania, tak jak uczyni y to Chiny, czy te  uginaj c si  pod presj  spo-
eczn , d y  do rozwi zywania problemów spo ecznych, które cz sto s  sprowadzone 

do postulatu sprawiedliwo ci spo ecznej. Pierwsze podej cie, preferuj ce efektywno  
gospodarowania rodzi szereg problemów. Przede wszystkim, pog bia ró nice w pozio-
mie dochodu narodowego na g ow  mieszka ca. Ale to nie wyczerpuje sprawy. Nast puje 
bowiem tak e pog bienie ró nic w aspekcie regionalnym: Chiny Wschodnie, Chiny 
Zachodnie. Kolejny problem, to starzenie si  ludno ci, jako rezultat poprawy poziomu 
ycia. Ten problem dotyka dzisiaj Chiny, podobnie jak Stany Zjednoczone, Japoni  czy 

kraje Europy Zachodniej. Stanowi to powa ne obci enie dla gospodarki. 
Kolejna kwestia, to stopniowe odchodzenie od planów gospodarczych na rzecz pro-

gramów. W Chinach, najpierw Komitet Centralny zatwierdza generalne kierunki rozwo-
ju gospodarki na plenum w pa dzierniku i wybrane informacje przekazuje spo ecze -
stwu. Nast pnie w trybie poufnym toczone s  prace  nad takim kszta tem planu, który 
w marcu nast pnego roku zatwierdza Ogólnochi skie Zgromadzenie Przedstawicieli 
Ludowych (parlament). Wówczas nast puje kompleksowe przedstawienie kierunku, 
w jakim gospodarka chi ska b dzie si  rozwija ; w tym przypadku chodzi o lata 2006 
� 2010. I tutaj jest pewien bardzo istotny nowy element. Dotychczas jednoznacznie mówi-
o si : plan. Tym razem równolegle u ywa si  poj cia � program. A to w praktyce oznacza 

pe ne przej cie na mechanizm rynkowy. 
Czwarta kwestia, która zreszt  zosta a tutaj bardzo ciekawie na wietlona przez pana 

profesora Hali aka,  to stosunki Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Ze swej strony chcia -
bym zwróci  uwag  na dwie kwestie. Po pierwsze, na problem chi skiego eksportu na 
rynek ameryka ski. Rzeczywi cie Amerykanie ciesz  si , e towary chi skie s  tanie, 
ale ta sprawa jest bardziej skomplikowana. e si  ciesz  � to ju  zosta o przedstawione 
w swoim czasie przez Alana Greenspana, by ego szefa FED (Banku Rezerw Federalnych 
USA), który pos u y  si  kiedy  tym argumentem, co potem by o na ró ne strony powie-
lane. Sprawa ma jednak dwa dodatkowe aspekty: pierwszy, e eksport chi ski do Stanów 
Zjednoczonych jest w du ym stopniu eksportem �ameryka skim�, ze wzgl du na kapita  
ameryka ski zainwestowany na chi skim rynku. Ale jest te  drugi z tym zwi zany, nie-
zwykle istotny aspekt � to problem konkurencyjno ci tego eksportu. Jest on nadmiernie 
konkurencyjny z powodu kursu yuana. O to ca a wojna si  obecnie toczy i b dzie to-
czy  a  do pe nego up ynnienia yuana. Rewaluacja dokonana w lipcu 2005 r. (oko o 3%), 
potem skorygowana we wrze niu (do oko o 5%)  � to jest za ma o w my l oczekiwa  
ameryka skiego rynku. Tak wi c widzimy tutaj pewien dualizm. Kiedy chodzi o interesy 
ameryka skich przedsi biorców zaanga owanych na chi skim rynku, Chiny postrzegane 
s  jako partner. Z drugiej strony, jako konkurent � kiedy chodzi o chi ski eksport na rynek 
ameryka ski, który ze wzgl du na niedowarto ciowany kurs yuana prowadzi do nieuza-
sadnionego wzrostu jego konkurencyjno ci tym samym powi kszaj c jego rozmiary do 



poziomu zagra aj cego równowadze zewn trznej gospodarki ameryka skiej. Co cieka-
we, administracja podtrzymuje pogl d, e Chiny to strategiczny partner, ale ju  Senat jest 
pod tym wzgl dem podzielony. W Senacie jest wi cej zwolenników traktowania Chin 
jako konkurenta. wiadczy o tym przygotowana ustawa (która w zasadzie przesz a przez 
wszystkie fazy legislacyjne), przewiduj ca obci enie chi skiego eksportu do Stanów 
Zjednoczonych stawk  celn  przekraczaj c  35% (ad valorem) w przypadku nie doko-
nania przez Chiny rewaluacji yuana w granicach 35%. To automatycznie k adzie eksport 
chi ski i tu jawi si  ca y dylemat. 

Nawiasem mówi c, je li chodzi o podej cie samej administracji, to jest tak jak mó-
wi  prof. Hali ak, e administracja jest za wspó prac  z ChRL i deklaruje traktowanie 
ChRL jako strategicznego partnera. Przypomnijmy natomiast, e w samym programie 
wyborczym Busha jego stanowisko by o odmienne: Chiny zosta y potraktowane jako 
konkurent. Rodzi si  w zwi zku z tym pytanie, czy zmiana podej cia w tej kwestii ma 
charakter koniunkturalny i wynika ze wzgl dów pragmatycznych, zrodzonych z realiów 
wspó czesnej gospodarki wiatowej, czy te  ma charakter trwa y, upatruj c w Chinach 
partnera strategicznego. Tego dylematu nie rozstrzygn  równie  nast pne wybory pre-
zydenckie w 2008 roku. Ewentualne wahni cia w jedn , czy drug  stron  b d  mia y 
równie  charakter redniookresowy, dyktowany wzgl dami pragmatycznymi, bo takie s  
realia wspó czesnej gospodarki wiatowej i towarzysz cej jej polityki. 

Na koniec jeszcze jedna sprawa, a mianowicie problem koncepcji chi skiej za-
granicznej polityki ekonomicznej i chi skiej mi dzynarodowej polityki ekonomicznej. 
Zagranicznej, gdzie pa stwo jest podmiotem i autonomicznie kszta tuje swoje mi dzy-
narodowe stosunki gospodarcze i mi dzynarodowej � kiedy chodzi o funkcjonowanie na 
forum organizacji mi dzynarodowej, za  podmiotem takiej dzia alno ci jest grupa pa stw. 
Nasza optyka pod tym wzgl dem, jak si  wydaje, jest zbyt jednostronna. Patrzymy bo-
wiem na chi skie dzia ania w dziedzinie zagranicznej i mi dzynarodowej polityki ekono-
micznej cz ciej przez pryzmat chi skich interesów na rynkach krajów rozwini tych � jak 
mawiamy: Pó nocy � za  z pola widzenia gubimy aktywno  ChRL w krajach Po udnia. 
Tymczasem �skrzyd o po udniowe� nabiera coraz wi kszego znaczenia w zagranicznej 
i mi dzynarodowej polityce ekonomicznej ChRL. To jest w a nie ta nowa jako . By a 
tutaj mowa w tym kontek cie o Azji Po udniowo-Wschodniej, ale przecie  pojawiaj  si  
nowe kierunki � Afryka i dalej Ameryka Po udniowa. W Afryce strategia chi ska, jak 
si  wydaje, polega na zawojowaniu jej od strony ekonomicznej. Praktycznie ju  dzisiaj 
Chi czycy wyparli Amerykanów z Afryki � Amerykanie zajmowali tutaj pierwsze miej-
sce, stopniowo jednak wycofali si  do innych krajów s abo rozwini tych, w tym zw asz-
cza do Ameryki aci skiej. Ale i tutaj jest wielka niewiadoma, co dalej b dzie si  dzia-
o. Czy Chi czycy wespr  ekonomicznie Evo Moralesa  i Hugo Chaveza, przyk adowo 

anga uj c si  w rozwój sektora energetyki w Boliwii, czy te  produkcji ropy naftowej 
w Wenezueli? To jest w a nie ten ca y dylemat, ca y ten problem, bo kluczowe znacze-
nie mo e mie  bowiem to, co w krajach Po udnia b dzie si  dzia o w kontek cie coraz 



szerszego anga owania si  ChRL na tych rynkach. I to mo e by  w a nie t  now  si  
i przeciwwag  dla dotychczasowych biegunów rozwoju, o których tutaj mówi  równie  
profesor Rowi ski. 

Jan Milewski5 

Nie mog  nie zacz  od wyra enia najwy szego uznania panelistom. To, co pano-
wie powiedzieli i to, jak to panowie powiedzieli, by o naprawd  dla mnie � i, my l , 
e dla wszystkich zebranych � wielkim prze yciem intelektualnym. Teraz pytanie. Tutaj 

troch  mnie ubieg  profesor Starzyk, ale jeste my w tej sali s siadami, wi c mo e w s -
siedztwie rodzi si  podobne my lenie. Otó , ja chcia em zada  nast puj ce pytanie pa-
nom panelistom: jak w chi skiej my li politycznej i jak w chi skiej d ugofalowej strate-
gii wygl da Afryka? Przypomn , e wed ug prognoz Narodów Zjednoczonych, Afryka 
w po owie tego stulecia b dzie prawdopodobnie najludniejszym regionem; szacuje si , 
e liczy  b dzie  � prognozy, jak pa stwo wiecie, s  ró ne � mi dzy 1.4 a 1.7 miliar-

da ludno ci. I dopiero za ni  b d  dwa pa stwa: Chiny i Indie. Nie pytam oczywi cie 
o obecn  ekspansj  gospodarcz  Chin na terenie Afryki, o sprawy ropy afryka skiej, ryn-
ków afryka skich, bo to s  sprawy znane. Moje pytanie dotyczy miejsca i roli Afryki 
w szerszym i g bszym wymiarze strategicznym. 

Karin Tomala

Pracuj  w Polskiej Akademii Nauk w Centrum Krajów Pozaeuropejskich, gdzie od 
wielu lat zajmuj  si  Chinami. Wspó pracuj  te  z Wy sz  Szko  Mi dzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. Powsta a tam w ramach studium 
�Stosunki Mi dzynarodowe� specjalizacja CHINOZNAWSTWO � Studia o wspó czes-
nych Chinach. Mo e ten termin brzmi obco, ale jak si  mówi �niemcoznawstwo�, dla-
czego nie mo e by  �chinoznawstwo�, tak potrzebne równie  w Polsce? Studia prowa-
dzone s  od roku 2004 we wspó pracy z Chi sko-Polskim Towarzystwem Okr towym 
Chipolbrok. Sinologia natomiast, jak wiemy, stawia w swoim zainteresowaniu inne ob-
szary ci ko ci. 

Ciesz  si  bardzo z tego spotkania. Chcia am wyrazi  wielkie uznanie organizato-
rom, ale i prosi  o kontynuacj . Mo e nie co tydzie , ale gdyby my spotkali si  cztery 
razy w roku na powa nych dyskursach i wymianie pogl dów, by oby to � uwa am � bar-
dzo po yteczne. W ród tematów naszego spotkania wymieniona by a równie  kwestia 
stosunków miedzy Chinami i Europ . Stanowi to niezwykle wa ne zagadnienie � nie 
tylko w polityce mi dzynarodowej Chin, lecz równie  dla polskiej polityki zagranicznej. 
Niestety, paneli ci za ma o uwagi po wi cili temu problemowi. Czy nie by oby po da-
nym zorganizowanie odr bnego panelu po wi conego zagadnieniom relacji mi dzy Uni  
Europejsk  a Chinami, uwzgl dniaj c stosunki z tym pa stwem wybranych krajów eu-
ropejskich? Mo e równie  Fundacja �Polska w Europie�, wspó organizator dzisiejszego 
panelu, mog aby przedstawi  swoj  ocen  stosunków z Chinami? 

5 Z uwagi na niedostarczenie przez dyskutanta autoryzowanego tekstu wyst pienia, publikuje-
my wersj  nieautoryzowan .



Wypowiedzi, g oszone na tej sali, by y naprawd  stymuluj ce i s  warte pog bienia. 
Chcia am podkre li , e przecie  jest wielka ró nica mi dzy polityk  wobec Chin Stanów 
Zjednoczonych i Unii Europejskiej, i dlatego stare chi skie przys owie, który cytowa  
profesor Rowi ski,  chyba nie jest tak ca kiem na miejscu. Ja uwa am, e Chiny nie tylko 
obserwuj , ale s  przekonane, e polityka Stanów Zjednoczonych charakteryzuje si  inn  
perspektyw  ni  strategia Unii Europejskiej. Mimo retoryki istniej  ró ne strategie. Za 
ma o s ysza am o Europie, o naszej zachodniej cywilizacji. Analizuj c rozwój strategii 
Chin powinni my czyni  to w sposób bardziej komparatywny. Mówi  tu � oczywi cie, 
w skrócie � aby u wiadomi , i  nasza Europa, nasza cywilizacja nie bardzo rozumie 
Chiny. Mo e Chi czycy maj  racj , gdy tak mówi . Takie postrzeganie naszej cywilizacji 
przez Chi czyków powtarzane jest prawie od stu lat. Jednak e tylko niewielu my licieli 
naszej cywilizacji, jak  lozofowie francuscy, ameryka scy czy te  niemieccy, ma odwag  
nazywa  nasz  cywilizacj  po imieniu, jako �samolubnie skostnia �. Dwa lata temu or-
ganizowano w Brukseli wystaw  pod tytu em �Historia Europy�. Pi kna impreza, rodzaj 
edukacyjnej, ale nie tylko. Wiemy, e twórcy lubi  si  bawi  i, przede wszystkim, szoko-
wa  � i przez to prowadzi  do obudzenia wiadomo ci ludzi. Na tej wystawie by o bardzo 
du o o historii Europy. Ale ciekawe by o to, co widnia o na jednej, przedostatniej tablicy. 
Tam napisane by o, e Europa b dzie si  rozszerza a, a nast pnym jej wspólnym j zykiem 
b dzie j zyk chi ski. Naturalnie to by  art, ale pi kny art, nawo uj cy do g bszej re-
 eksji po to, eby po prostu obudzi  ludzi, u wiadomi  im, e tutaj, w tym regionie, co  
si  dzieje. Chi czycy twierdz , e Europejczycy, czy Amerykanie nie rozumiej , co si  
dzieje w Chinach, nie rozumiej  Chi czyków. Warto, wi c si  zastanowi , dlaczego my, 
czyli nasza cywilizacja, my na Zachodzie, o wiele mniej wiemy o Chinach ni  Chi czycy 
o nas. I to jest aspekt, którego nie wolno lekcewa y .

Jak mo na mówi  o Chinach i nie zapyta , dlaczego jest taki, a nie inny rozwój? 
Niemcy, na przyk ad, mówi , e Polska jest dla nich zagadk . Ja uwa am, e prawdzi-
w  i najwi ksz  zagadk  w tej chwili s  Chiny. Zgodzi abym si  z tym, co pan profesor 
Rowi ski powiedzia : e Chiny obecnie nie stanowi  zagro enia. Wed ug mnie prawdzi-
we globalne zagro enie stanowi rodzaj nowej rywalizacji w wiecie i wynikaj ce z tego 
procesu niewiadome.

I mo e jeszcze jeden problem. Bardzo a uj , e pan redaktor z �Gazety Wyborczej� 
ju  wyszed , bo ja mam krytyczn  uwag  pod adresem �Gazety Wyborczej�. Mówimy 
ca y czas, e rozwój w Chinach jest niesamowity. Bardzo ubolewam na tym, co ta gazeta 
potra  publikowa  o Chinach, jak cz sto m tne pogl dy. Przecie  �Gazeta Wyborcza� 
to nie byle jaka gazeta � uznana gazeta, czytana w ca ej Polsce. A 90% artyku ów 
o Chinach nie oddaje tego, co dzieje si  w tym kraju. S  one bardzo jednostronne i przez 
to nieodpowiedzialne. Wczoraj czyta am w �Rzeczpospolitej� artyku  o Chinach pióra 
pewnego Amerykanina. Te  uwa am go za bardzo myl cy. Czasem mo na zamie ci  
i taki g os, ale w tej chwili potrzebujemy naprawd  rzetelnych informacji.

I ostatni punkt, na który pragn  zwróci  uwag . Kilka razy stawiano tutaj pytanie: 
na ile kierownictwo w Chinach b dzie w stanie rozwi za  problem rozwoju tego kraju? 
Trzeba tu pami ta , i to pragn  podkre li , e ca y obecny rozwój jest wielkim ekspery-
mentem, e sytuacja w Chinach nie jest stabilna, ale i te  nie jest niestabilna � typowo 



po chi sku. Jednak, dopóki Chiny si  nie rozpadn , a ja nie widz  takiego zagro enia 
w nast pnych latach, uwa am, e rozwój Chin oznacza dla nas wielkie wyzwanie, i to jest 
dobrze dla nas.

Ryszard Piasecki

Zosta o dzi  tutaj poruszonych wiele wa nych kwestii. Na przyk ad kwestia 
Konsensusu Waszyngto skiego. Jest oczywist  spraw , e jest on ró nie oceniany. Na 
przyk ad w ONZ by o ostatnio s ynne wyst pienie D. Rodrika, który dokona  ogromnej 
krytyki Konsensusu. Ale tu nie o to chodzi. Faktem jest, e twórca Konsensusu � zdro-
wo-rozs dkowego podej cia, bardzo normalnego, racjonalnego podej cia jak prowadzi  
gospodark  � w oczywisty sposób pomin  uwarunkowania kulturowe i instytucjonalne. 
Zak ada  on, b d c Amerykaninem, e niezb dne warunki kulturowe i instytucjonalne s  
spe nione, po prostu istniej  dooko a nas. I tu jest bardzo ciekawe, jak to si  dzieje, e 
w Chinach, gdzie nie s  do ko ca uznawane czy uregulowane prawa w asno ci, nie dzia-
aj  w pe ni instytucje prawa, gdzie prawo jest dyskusyjne � wiemy, jakie � e ta gospo-

darka dzia a. Jest to, my l , du a zagadka dla ekonomistów liberalnych, problem modelu 
gospodarczego. 

Jest jeszcze jedna kwestia. Chi ski model rozwoju � pad a tutaj bardzo s uszna uwa-
ga � jest ju  od 2005 r. poddawany korekcie. Ju  dzisiaj si  mówi w Chinach o koniecz-
no ci realizacji celów spo ecznych, o wyhamowaniu szybkiego tempa wzrostu gospo-
darczego, bo w sytuacji 80000 protestów spo ecznych, kraj ten ma po prostu powa ne 
problemy. To jest w dalszym ci gu biedny kraj � mimo 1000 USD na g ow . To w dal-
szym ci gu jest kraj Trzeciego wiata, mimo, e Szanghaj wygl da imponuj co. To jest 
du a sprawa � patrze  na Chiny w sposób perspektywiczny, w którym kierunku ten kraj 
pójdzie, to problem fascynuj cy i bardzo wa ny. Jeszcze jedna kwestia: obok pojawiaj  
si  Indie. Ma o tu mówili my o Indiach, ale zak ada si  � wed ug ró nych oblicze , bior c 
pod uwag  wzrost demogra czny � e w 2030 roku Indie ludno ciowo przegoni  Chiny. 
To jest kraj, który realizuje swoj  polityk  gospodarcz  w sposób bardziej zbli ony do 
modelu rynkowego (mimo du ej interwencji pa stwa), ma instytucje demokratyczne, ma 
prywatn  w asno , itd. Kraj dzia a zupe nie inaczej. Kto wie, czy Indie nie oka  si  za 
lat 20 czy 30 liderem Azji? Ale � ju  na koniec � ilekro  s ysz  dyskusje na temat Afryki 
i Azji ci gle wracam my lami do Gunnara Myrdala � guru ekonomistów lat 60. Myrdal 
powiedzia  wtedy, e �wygra Afryka, a przegra Azja, bo Azja nie poradzi sobie z proble-
mem ywno ciowym�. I co si  okaza o? Dok adnie odwrotnie. Jak wida , nawet wielcy 
ekonomi ci mog  si  myli .

Ksawery Burski

Chcia bym poda  najnowsze dane dotycz ce gospodarki i dyskusji, jakie si  tocz  
w Chinach. Otó  przywódca chi ski Deng Xiaoping by  wiadom po swoich wizytach 
w Stanach Zjednoczonych, w Japonii oraz w Azji Po udniowo-Wschodniej pod koniec lat 
70., e chi skie spo ecze stwo i chi ska cywilizacja i kultura s  w stanie pewnego zasto-
ju, i e potrzebne s  nowe bod ce. St d polityka reform i otwarcia na wiat. Dopuszczono 



te nowe bod ce, podj to dziesi tki, je li nie setki najrozmaitszych reform. Sze  lat temu 
sinolog, ksi dz Malek,  mieszkaj cy w Niemczech, mówi  w Krakowie, e w Chinach 
obserwujemy kakofoni  reform. Nie wiemy, czym ta kakofonia si  sko czy, ta kakofonia 
jest tak silna, e niekiedy trudno rozpozna  g ówny  nurt reform i prawid owo oceni , 
które z nich s  wa ne. St d chwa a polskim sinologom i orientalistom, i wszystkim in-
nym w Polsce, za to, e podejmuj  badania i obserwacje tego, co si  w Chinach dzieje. 
W wyniku reform Chiny osi gn y ju  bardzo wiele i dzisiaj wszyscy w Chinach � po-
litycy, ekonomi ci, politolodzy, socjologowie � zastanawiaj  si , co dalej. Wed ug da-
nych za ubieg y rok chi ski PKB wynosi  2 biliony 262 miliardy dolarów, za  handel 
zagraniczny 1 bilion 422 miliardy dolarów. Pytanie, co dalej? Jak Chiny powinny si  
dalej rozwija ? Chi czycy oceniaj , e przy obecnym uk adzie si  na wiecie i przy sto-
sunkach, jakie powsta y w ostatnich 20 latach, Chiny zyska y historyczn  szans  dogo-
nienia wiata, wiata rozwini tego. Dorównania tym, przede wszystkim, którzy przoduj  
w sensie materialnym. Chiny postawi y sobie za cel renesans � odrodzenie chi skiej nacji. 
To jest na ró ne sposoby interpretowane � generalnie idzie przede wszystkim o rozwój 
gospodarczy, ale dzisiaj tak e o spo eczny i kulturalny. Dyskusja, jaka si  toczy dzisiaj 
w Chinach dotyczy modelu dalszego rozwoju. Chi czycy s  wiadomi, e dotychczasowy 
rozwój � co jeden z panów profesorów ju  podnosi  � jak gdyby si  wyczerpuje. Albo 
te  inaczej � e nie spe nia on wszystkich oczekiwa , e sam wzrost PKB, sam rozwój 
gospodarczy nie wystarcza. e trzeba zaspokoi  tak e potrzeby spo eczne, e ten rozwój 
powinien by  bardziej harmonijny i zrównowa ony. 

Co przyczyni o si  � i kto przyczyni  si  � do dotychczasowego wzrostu i dalsze-
go wzrostu gospodarczego Chin? Chi czycy, po pierwsze, wprowadzili i wprowadzaj  
nadal kolejne elementy gospodarki rynkowej. Pozwolili cz ci spo ecze stwa na wcze -
niejsze bogacenie si , dochodzenie do dobrobytu. To by  ten bodziec, który uruchomi  
pracowito  Chi czyków, bo przecie  w latach 50. i 60. tego nie by o. Mieli my �wiel-
ki skok�, mieli my �rewolucj  kulturaln � i wiele innych rzeczy, i Chiny tkwi y w za-
stoju. Dopiero, kiedy cz  spo ecze stwa uzyska a szans  doj cia do dobrobytu, kiedy 
dano mu znaczn  swobod , zliberalizowano  system i polityczny, i gospodarczy, wtedy 
uwolniona zosta a  tradycyjna chi ska pracowito . Ale to nie wystarczy o. Chi czycy 
mogli korzysta  z do wiadcze   Japonii, która zacz a modernizacj  w latach 60. XIX 
w., nast pnie  z do wiadcze  rozwoju i modernizacji Po udniowej Korei, która doko-
na a skoku po zako czeniu wojny w ci gu 30�40 lat � ale pami tajmy, e tam praco-
wano po 12 godzin na dob  i nie by  to jeszcze w owych latach kraj wzoruj cy si  na 
zachodnich demokracjach. Nast pnie  przywódcy chi scy poznali  osi gni cia Singapuru 
i Malezji. Singapur by  najlepszym przyk adem, bowiem jego spo ecze stwo, to naród 
w wi kszo ci o chi skich korzeniach. Je eli móg  wiele osi gn  Singapurczyk�Chi czyk 
w Singapurze, to mo e tego dokona  i Chi czyk w ChRL. Wieloletni premier Singapuru, 
Lee Kuan Yew, wielokrotnie  obja nia  go ciom z Pekinu mechanizmy funkcjonowania 
i ród a sukcesów swego kraju. W pewnym okresie by  wr cz doradc  rz du chi skiego 
i w podobnych rolach pojawia o si  w Chinach kilku by ych ministrów i innych wy -
szych urz dników singapurskiej administracji gospodarczej. W pewnym momencie Deng 
Xiaoping wr cz zaleci  �uczenie si  od  Singapuru�. Opisuj c czynniki, które wp ywa y 



na tak przyspieszony rozwój Chin nie mo na pomin  faktu, e w Chinach zainwestowa-
no ponad bilion dolarów obcych pieni dzy, ale na pierwszym miejscu w ród tych obcych 
pieni dzy jest kapita  hongko ski. Na drugim jest kapita  tajwa ski, na trzecim � kapita  
emigracji chi skiej.  W Chinach powsta y ca e nowe ga zie, których tam dawniej nie by o 
(b d  by y s abe) jak przemys  samochodowy, elektroniczny, stoczniowy, maszyn rolni-
czych, papierniczy, AGD, meblarski, obuwniczy i wiele innych.  Niekiedy po prostu prze-
niesiono je z Hongkongu, przeniesiono je z Tajwanu, z Tajlandii, Singapuru, z Malezji. 
Przenie li je ludzie, in ynierowie i technicy mówi cy tym samym j zykiem, którym mówi 
chi ski technik i in ynier, i robotnik, którzy mogli przekaza  nie tylko technologi , ale 
i sposób zarz dzania. Oczywi cie w lad za tym kapita em przyszed  kapita  ameryka ski, 
przyszed  zachodnio-europejski, japo ski, po udniowo-korea ski. Najwi ksz  zas ug  
w tej modernizacji, tym skoku cywilizacyjnym Chin, oprócz Deng Xiaopinga i jego ekipy 
ma w a nie patriotyczna chi ska emigracja, Chi czycy z Hongkongu i Tajwanu. To oni  
tworzyli i nadal tworz  wzorce do na ladowania.  Ale je li idzie teraz o wiat zewn trzny 
� Chiny na pierwszym miejscu dzisiaj stawiaj   stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, 
poniewa  stamt d uzyskuj  najwi cej  nadwy ek w obrocie towarowym (w 2005 r. wg 
chi skich danych by o to 114 mld dolarów za  wg danych ameryka skich a  202 mld 
dol.)  przeznaczanych do wspierania  dalszej modernizacji i rozwoju. Na drugim miejscu 
jest Unia Europejska. A dlaczego Unia Europejska? Po pierwsze, Unia od ubieg ego roku, 
w a ciwie od 2004 roku, jest pierwszym partnerem handlowym Chin � w ubieg ym roku 
by o to 217 miliardów dolarów; w Unii najwi kszym partnerem s  Niemcy (w 2005 r. 
63 miliardy dol.), na drugim miejscu Holandia (28 mld), potem Wielka Brytania (24 mld). 
Drugim partnerem handlowym s  Stany Zjednoczone � 211 mld, na trzecim miejscu 
jest Japonia � 184 miliardy. We wszystkich przypadkach chi ski eksport rós  w 2005 r. 
o 23�25%, chi ski import z tych obszarów o 5�9%. Chiny oceniaj  wiat, oceniaj  po-
szczególne kraje wed ug tego jak dany kraj mo e przyczyni  si  do modernizacji Chin, do 
przyspieszenia ich wzrostu. Ka dy kraj, który oferuje Chinom nowe technologie, now  
wiedz , nowe pieni dze b d  surowce jest traktowany priorytetowo. Do niedawna naj-
wy szym priorytetem by y dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj cz  po-
litologów chi skich to kwestionuje. Uwa aj , e na pierwszym miejscu trzeba postawi  
stosunki z s siadami. Chiny chc  mie  pokojowe otoczenie, a przecie  punktem zapalnym 
jest Cie nina Tajwa ska, punktem zapalnym jest Pó nocna Korea, móg  by  te  Kaszmir 
i by  Afganistan, w pewnym sensie. Chinom zale y na tym, eby nie marnowa  nad-
miernej ilo ci rodków na zbrojenia, na zabezpieczanie si .  Oczywi cie, bezpiecze stwo 
szlaków  eglugowych  itp. to s  wszystko sprawy wa ne, dzisiaj wszak e najwa niejszy 
jest rozwój. 

Ekonomi ci i politolodzy chi scy debatuj  zaci cie na  wszystkie te tematy, które tu 
dzisiaj by y podejmowane i mo na znale  tego potwierdzenie na amach chi skiej pra-
sy ekonomicznej i politologicznej, jak równie  w czasopismach i ksi kach. Chi czycy 
sprzeczaj  si  o to, czy wa niejsz  spraw  jest dobrobyt spo ecze stwa, czy wa niejsz  
spraw  jest mi dzynarodowa pozycja kraju, czy wzrost Chin do pozycji mocarstwa jest 
zadaniem numer jeden, czy te  dobrobyt ca ego spo ecze stwa powinien by  zadaniem 
numer jeden dla obecnego rz du i dla przysz ych rz dów. Te debaty s  tam bardzo ostre 



i, musz  powiedzie , e niekiedy ukazuj  wr cz jak g boko Chi czycy znaj  swoje spra-
wy i swoje problemy, równie  jak szeroko znaj  wiat.  

Wracaj c jeszcze do Unii Europejskiej, otó  Unia obok handlu i obok inwestycji 
w Chinach jest najwa niejszym ród em nowych technologii w Chinach. Unia jest najbar-
dziej hojna, jest hojniejsza ni  Japonia, hojniejsza ni  Stany Zjednoczone. Ale Chiny nie 
gardz  te  technologi  z innych krajów � z Wenezueli, z Malezji, z Singapuru, z Australii. 
Ka dy kraj, który mo e im co  dobrego zaoferowa  jest mile widziany, z ka dym takim 
krajem chc  mie  dobre stosunki. Kiedy przyje d ali do Pekinu komisarze unijni � do 
spraw nauki, o wiaty i kultury i innych � i prezentowali jak Chiny w czaj  si  do progra-
mu Galileo, do budowy koncepcji Galileo, jak w czaj  si  do ramowego programu bada  
naukowych w Unii, to pod adresem chi skich naukowców przyje d aj cych do Europy 
pada y z ich strony liczne pochwa y, wr cz komplementy. Chi czycy przyje d aj cy do 
Europy � ka dy z naukowców zna biegle jeden, b d  dwa, czasami trzy j zyki europejskie 
� s  w stanie wej  do Instytutu Atomowego pod Pary em, czy jakiegokolwiek innego we 
W oszech, czy w Niemczech i w czy  si  do pracy, bo znaj  j zyk, s  dobrze przygoto-
wani. Ja zadawa em wtedy pytania czy odbywa si  to na zasadzie wzajemno ci,  tzn. czy 
europejscy naukowcy, in ynierowie przybywaj cy do Chin znaj  na tyle j zyk chi ski, 
by podj  prac , badania. Moje pokolenie zna g ównie j zyk polityczny i ekonomiczny, 
dzisiaj natomiast wypada oby zna  tak e j zyk nauk cis ych, technicznych. By  mo e na 
polskich politechnikach powinni my zacz  naucza  j zyka chi skiego, tak e w zakre-
sie nauk cis ych i technicznych. Uwa am, e post p, jaki si  u nas dzieje w dziedzinie 
popularyzacji wiedzy o Chinach jest wyra ny, ale niewystarczaj cy. S dz , e powinni-
my mie  wi cej o rodków, powinni my lepiej zna  Chiny, rewan owa  si  naszym chi -

skim przyjacio om za ich wiedz  o naszym kraju, o Europie. Dzi kuj  bardzo za uwag . 
Dzi kuj  organizatorom za pomys  i popieram sugesti  pani profesor Tomali, eby takie 
spotkania odbywa y si  cz ciej.

Edward Hali ak

Jedn  z istotnych kwestii tu podnoszonych jest przysz o  Korei. Jest to proble-
mem naprawd  kluczowym. Ale musimy odpowiedzie  na podstawowe pytanie: czyim 
sojusznikiem by aby ewentualna zjednoczona Korea � Rosji, Chin, Japonii czy Stanów 
Zjednoczonych? I tak  opcj  musieliby zaakceptowa  inni partnerzy. Je eli to zostanie 
rozstrzygni te, znajdzie si  formu a zjednoczeniowa. Je eli nie � to Korea czycy b d  
podzieleni jeszcze na bardzo d ugo. To jednak b dzie grozi o wzrostem nacjonalizmu. 
Wedle wszelkich wiarygodnych opinii na Po udniu Korea Pó nocna cieszy si  sporym 
zaufaniem, fascynuje miejscowych narodowców, a g o ny program nuklearny to nawet 
nasila. Nacjonali ci na Po udniu mówi : �My mamy pot g  ekonomiczn  i technologi , 
a Pó noc ma bro  j drow . Po zjednoczeniu b dziemy siódm  gospodark  w wiecie 
i b dziemy dysponowa  broni  j drow �. W zwi zku z tym wzrost nacjonalizmu kore-
a skiego po obydwu stronach nale y bra  pod uwag  bardzo powa nie. By  mo e Stany 
Zjednoczone i inne mocarstwa w pewnym momencie zaniepokoj  si  t  sytuacj  na tyle, 



by szuka  jakich  trwa ych rozwi za . Na razie mamy tam ostatni nierozwi zany kon ikt 
z epoki zimnej wojny. 

Jan Rowi ski

Krótko, w kilku zdaniach, odnios  si  do niektórych poruszonych w dyskusji prob-
lemów. Odno nie uwagi profesora E. Hali aka o polityce USA wobec Chin po drugiej 
wojnie wiatowej. W moim przekonaniu podstawowy b d, który pope nili Amerykanie, 
(a pó niej powtórzyli go Rosjanie), polega  na tym, i  nie chcieli zrozumie , e Chiny 
nigdy i wobec adnego pa stwa nie zaaprobuj  roli �m odszego brata� � xiao didi.

Na marginesie wyst pienia profesora K. Gawlikowskiego. Moim zdaniem, procesy 
globalizacji i regionalizacji s  nieuchronne i nieodwracalne. Wielu badaczy koncentruje 
si  na ich negatywnych aspektach, ale nie nale y zapomina  i o ich pozytywnych stronach, 
w tym zbli enia i dialogu mi dzycywilizacyjnego, elementu sk adowego budowy cywili-
zacji globalnej i procesu swoistej konwergencji, czenia tego co najlepsze na Wschodzie 
i na Zachodzie, eby móc efektywniej stawi  czo a tym wszystkim gigantycznym wyzwa-
niom przed którymi stoi ludzko .

Przy ca ym szacunku dla �wielkiego skoku modernizacyjnego �dokonanego przez 
Azj  w II po owie XX wieku by bym ostro ny wobec powtarzanych jak mantra zakl  
(prognoz), e �XXI wiek jest wiekiem tego kontynentu.�

Sadze, i  jednym z najbardziej interesuj cych zjawisk, jakich jeste my wiadkami 
to narodziny i kszta towanie nowej chi skiej ideologii pa stwowej. Ujawniaj  si  przy-
najmniej cztery bardzo wyra ne jej sk adniki: �powrót do korzeni� kulturowo- cywili-
zacyjnych, wielkiej tradycji (heritage) warto ci konfucja skich i nauk innych wielkich 
my licieli Pa stwa rodka, prób odczytania i interpretowania ich na nowo, sunjatsenizm 
i by  mo e dengizm � jako droga modernizacji Chin i otwarcia na wiat, czenia osi gni  
Zachodu z wielkim w asnym dorobkiem, nacjonalizm, o którego ród ach tutaj mówiono, 
oraz �chi ski socjalizm�, odchodz cy od maoistowskiej aberracji i wyra nie ewoluuj cy 
w kierunku jakiej  formu y socjaldemokratycznej o chi skich cechach charakterystycz-
nych. Dzi  podstawowym elementem legitymizacji w adzy w ChRL i warunkiem jej 
utrzymania przez rz dz cych jest post p gospodarczy, stabilizacja polityczno- spo eczna 
i wzrost mi dzynarodowej pozycji kraju, realizacja jego aspiracji. 

I jeszcze jedno podstawowe pytanie dotycz ce stosunków Chin i Japonii. Od tego 
jak si  b d  uk ada y zale y przysz o  Azji Wschodniej i szansa jej integracji. To prawda, 
i  nigdy nie by y równocze nie pot gami. Historia dowodzi, e pa stwa niemniej zanta-
gonizowane w historii (np. Niemcy i Francja, Niemcy i Polska, Polska i Rosja), szukaj  
i  nie bez meandrów i trudno ci znajduj  drogi przezwyci ania historycznych animozji, 
wrogo ci i uprzedze . 

I na koniec chc  powiedzie , i  z pokor  przyjmuj  krytyk  pod moim adresem, 
i  zbyt pobie nie potraktowa em g ówny temat swego wprowadzenia po wi cony rela-
cjom europejsko-chi skim, dlatego w jego pisemnej wersji staram si  ten b d naprawi . 
Dzi kuj  bardzo.



Henryk Szlajfer

Chcia bym podtrzyma  tez , e Azja Wschodnia,  wraz z Chinami, jest regionem 
charakteryzowanym przez stosunkowo wyra nie zaakcentowan  niestabilno  geopoli- 
tyczn . Jest tak, mimo i  wi kszo  z �aktorów�, wraz z Chinami, stara si  umocni  stabi-
lizacj . Jednak typ interesów, sposób ich realizacji i brak � jak podkre la em � elementów 
zaawansowanej instytucjonalizacji umo liwiaj cych roz adowanie lub agodzenie napi , 
sprawia, e dobre intencje �aktorów� � a nie zawsze s  one rzeczywi cie dobre � mog  
w istocie zwi ksza  niestabilno . Nie oznacza to jednak, e musi tam doj  do drama-
tycznego za amania. Azja Wschodnia stanowi  region, który jeszcze d ugo nie b dzie 
mo na okre la  jako �uspokojony� czy stabilny. 

Druga kwestia dotyczy spo ecznej polaryzacji. Podkre lam: nie jestem ekspertem 
�od Chin�, mog  tu tylko korzysta  ze swej wiedzy dotycz cej innych regionów wia-
ta, w szczególno ci Europy czy Ameryki aci skiej. Taki system, jaki powstaje obecnie 
w Chinach, niegdy  � mniej wi cej 40 lat temu � okre lano w odniesieniu do Brazylii nie 
jako budowanie nowoczesnego pa stwa i gospodarki, lecz Belindii � po czenia dobro-
bytu ma ej Belgii z n dz  wielkich Indii. Innymi s owy, mówimy o systemach niezwy-
kle spolaryzowanych, co nie musi, oczywi cie, nieuchronnie prowadzi  do gwa townych 
spo ecznych i politycznych wstrz sów. Natychmiastowa rewolta biednych przeciwko 
bogatym nie czai si  za progiem, ale systemu silnie spolaryzowanego nie mo na uzna  
za stabilny. Elementem tej polaryzacji jest rosn ca (prawdopodobnie) przepa  mi dzy 
miastem a wsi . W przypadku Chin b dziemy mieli do czynienia z niezwykle pr nym, 
zmodernizowanym w wielu sektorach pa stwem, w którym stopie  urbanizacji b dzie 
do  ograniczony. Rozziew mi dzy imponuj cym ogólnym poziomem rozwoju a innymi 
wska nikami ukazuj cymi po o enie spo eczne i gospodarcze poszczególnych grup spo-
ecznych b dzie narasta . Mam tu na my li chi skich ch opów i rozwi zanie �problemu 

wsi�. W jaki sposób? Nie wiem. 

K. Gawlikowski

Na zako czenie mo e warto przypomnie  drog , jak  przesz y Chiny. W wiecie cy-
wilizacji agrarnych przodowa y jako kraj najwy ej rozwini ty, z systemem politycznym 
pa stwa proto-nowoczesnego, wyprzedzaj cego daleko wspó czesne im pa stwa Europy. 
Ponadto wytworzone tam mechanizmy kulturowe, polityczne i spo eczne umo liwi y im 
przetrwanie � jako jedynemu, wielkiemu imperium staro ytnemu � a  do naszych dni. 
Jest to nie tylko najd u ej istniej ce pa stwo wiata, ale te  organizuj ce przez tysi c-
lecia najliczniejsz  ludno , obecnie ponad jedn  pi t  ca ej ludzko ci, prawie tyle co 
w Europie i obu Amerykach. Wedle szacunków, u progu rewolucji industrialnej w Europie 
Chiny produkowa y bez ma a jedn  trzeci  PKB wiata.

Bolesne zderzenie z nowoczesnymi pa stwami Zachodu, wkraczaj cymi na drog  
kapitalizmu i podbojów kolonialnych Azji i Afryki, doprowadzi o do za amania  trady-
cyjnego systemu Chin i najg bszego kryzysu w ich dziejach. Na pocz tku XX w. obce 
wojska robi y tam, co chcia y i dyktowa y warunki. Symbolem tych czasów poni enia 
i rasistowskiej pogardy sta y si  s awne tabliczki z Szanghaju � zarz dzanego w praktyce 



przez konsula brytyjskiego � �wprowadzanie psów i Chi czyków surowo wzbronione� 
wisz ce rzekomo na tamtejszym eleganckim parku �dla bia ych� (w innej wersji: na re-
stauracjach dla �bia ych�). Jak pokazuj  badania, dok adnie takich tabliczek nie wieszano, 
psy rozdzielano jednak od Chi czyków i jest to tylko �patriotyczna legenda�, ale tak te 
czasy utrwali y si  w pami ci narodowej. Jest faktem, e nawet najbogatszy Chi czyk 
nie mia  wtedy wst pu nawet w swoim kraju do klubu, czy restauracji �dla bia ych�. 
Jeszcze do czasów rewolucji kulturalnej podobne restrykcje obowi zywa y w kolonial-
nym Hongkongu, a s awny Bruce Lee bole nie prze ywa  w latach sze dziesi tych 
w Kalifornii dyskryminacj  � ó tych� (obok lepiej znanej wobec �czarnych�). Dopiero za 
czasów Mao bycie Chi czykiem zacz o budzi  dum .

Na pocz tku lat dwudziestych ubieg ego wieku, kiedy Chiny przechodzi y wojny 
domowe i burze rewolucyjne, kryzys osi gn  dno: miertelno  niemowl t si ga a  nawet 
500 na 1000 ywych urodzin, a ludzie umierali z g odu setkami tysi cy. Na amach ów-
czesnych chi skich czasopism dla inteligentów dywagowano, jak ochroni  naród od wy-
marcia i unicestwienia. Wydawali si  bowiem wielu chi skim patriotom �ras  skazan  na 
wymarcie� jak dziwaczne pandy. Wielki Kang Youwei (1858�1927), by przywróci  swym 
rodakom godne miejsce w wiecie, rozwa a  nawet, jak doprowadzi  do ich �wybielenia� 
i utworzenia sprawiedliwego �pa stwa globalnego� w duchu konfucja skim6.

Meandry historii Chin by y zadziwiaj ce. Obalenie cesarstwa i ustanowienie pierw-
szej w Azji republiki, z demokracj  parlamentarn  (1911 r.), doprowadzi y do totalnego 
chaosu i rz dów soldatesek. Pewn  stabilno  przywrócono dopiero pod totalitarn , acz 
skorumpowan , dyktatur  wojskow  Guomindangu (Kuomintangu, 1928). Potem sta y 
si  one polem brutalnej agresji japo skiej i teatrem wielkich zmaga  II wojny wiatowej 
(od 1931 r.). A po niej, w rezultacie kolejnej wojny domowej, �dyktatura czerwona� zast -
pi a �bia � (w 1949 r.), ale i zapewni a ona � po raz pierwszy od pó wiecza � stabilno  
polityczn  i przys owiow  �misk  ry u� ka demu, zaprowadziwszy w kraju elementarny 
porz dek.  Oferowa a ona nie tylko kult Mao, o czym nazbyt cz sto u nas si  zapomina, 
ale tak e budow  przemys u, powszechn  o wiat , równouprawnienie kobiet, awans klas 
ni szych, a nawet elementarne prawa cz owieka, cho  tego terminu wówczas oczywi-
cie nie u ywano. Nade wszystko za  Chi czycy odzyskali wówczas wiar  w swoje si y 

i poczucie godno ci narodowej. Rozmaite elementy negatywne polityki maoistowskiej 
kumulowa y si  jednak osi gn wszy apogeum podczas os awionej rewolucji kulturalnej

Dopiero po mierci Mao Zedonga (1976) sta y si  mo liwe wielkie reformy Deng 
Xiaopinga. Wyrwa y one kraj z osobliwej, niemal ca kowitej samoizolacji i zainicjo-
wa y trwaj cy do dzi  skok cywilizacyjny: od dominuj cej wci  cywilizacji agrarnej 
i mentalno ci ch opskiej do wiata nowoczesnego i post-nowoczesnego. Chiny nie tyl-
ko rozwija  si  zacz y najszybciej na wiecie, ale przechodzi y te  fundamentaln  mo-
dernizacj  i pospieszn  okcydentalizacj  we wszystkich dziedzinach, od budowy po raz 
pierwszy w ich dziejach pa stwa prawa typu zachodniego, do upowszechniania seriali 

6 Patrz: K�ang Yu-wei, Ta T�ung Shu � The One World Philosophy, przek . Laurence G. Thompson, 
G. Allen & Unwin, London 1958. 



ameryka skich i mód. Umo liwia  to stopniowy demonta  specy cznego �koszarowego 
komunizmu� Mao w bolszewicko-konfucja skim stylu. 

Awans Chin z pozycji pariasa i n dzarza do rangi drugiego � po Stanach 
Zjednoczonych � mocarstwa pod koniec XX w., i kraju wchodz cego do �cywilizacji 
konsumpcyjnego dobrobytu�, stanowi � by  mo e � obok rozpadu systemu kolonialnego 
i odzyskania niepodleg o ci przez wszystkie narody, najdonio lejsz  przemian  ubieg e-
go stulecia, z perspektywy nie dziennikarskich doniesie , ale procesów fundamentalnych 
�d ugiego trwania�. Konsekwencji tej zmiany nie jeste my chyba jeszcze w stanie doce-
ni . Ale w ich tle wci  znajduje si  duma z dawnej glorii i bolesna pami  tak niedaw-
nego poni enia narodowego, mobilizuj ce do wielkich wysi ków nie tylko polityków, ale 
i spo ecze stwo. One te  obja niaj , dlaczego solidarno  i duma narodowa odgrywaj  
tak wielk  rol  w Chinach wspó czesnych, co budzi  mo e pewien niepokój nie tylko 
w ród s siadów, ale tak e w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, nienawyk ych 
wci  do nowych relacji partnerskich z Chinami i konieczno ci liczenia si  z ich opiniami 
oraz interesami.

Schy ek bezdyskusyjnej i bezwzgl dnie egzekwowanej dominacji Zachodu, wraz 
z awansem cywilizacyjnym Azji Wschodniej, b dzie mia  niew tpliwie skutki nie tylko 
w sferze polityczno-strategicznej, ale tak e w sferze ducha i kultury. Czeka nas wielka 
rewolucja w sferze terminologii i koncepcji nauk spo ecznych, ukszta towanych przecie  
na bazie wyj tkowych zupe nie do wiadcze  historycznych i tradycji Zachodu. Trzeba 
b dzie dostosowa  ich kategorie i tezy do zupe nie innych do wiadcze  Azji. B dziemy 
si  musieli pogodzi  z istnieniem innych struktur warto ci, koncepcji cz owieka, jego re-
lacji z pa stwem, miejsca religii, itd. Wcze niejszy awans Japonii, pretenduj cej do miana 
�najwierniejszego ucznia Zachodu� i czuj cej si  jego pos uszn  �m odsz  siostr �, mia  
implikacje bardzo ograniczone w tej sferze. Chiny stawiaj  nas w obliczu wyzwa  o wiele 
donio lejszych, gdy  budz  nowe aspiracje w ca ym regionie. Przyk adem mo e by  cho -
by lansowana przez przywódców Singapuru i Malezji koncepcja �warto ci azjatyckich�, 
czy idea �demokracji personalistycznej�, w duchu konfucja skim, wi cej jednostk  ze 
spo ecze stwem, jako lepszy model polityczno-spo eczny wypracowany przez badaczy 
z Korei Po udniowej7. Amerykanin Roger T. Ames dokonuj c syntezy teorii Johna Deweya 
i Konfucjusza � proponuje model �demokracji komunikatywnej� opartej na wspólnotach8. 
Zaczyna upowszechnia  si  na Zachodzie buddyzm wprowadzaj cy zupe nie inn  wizj  
ycia. wiat u ko ca XXI w. b dzie zapewne wygl da  zupe nie inaczej ni  dzi , a zanik 

dominacji Stanów Zjednoczonych mo e mie  wiele wymiarów. 
Dzisiaj mo emy tylko stawia  rozmaite pytania. Jaka b dzie przysz o  Zachodu 

i jak b dzie si  on zmienia ? Czy czeka go los Wielkiej Brytanii, niegdy  supermocarstwa, 
nad w adaniami którego s o ce nie zachodzi o, a dzi  ograniczonej do Wysp i cierpi cej 

7 Chang Yun-Shik, Mutual Help and Democracy in Korea, [w:] D. A. Bell, H. Chaibong, 
red., Confucianism for the Modern World, Cambridge University Press, Cambridge � New York, 
2003, str. 90�123.

8 David L. Hall, Roger T. Ames, The Democracy of the Dead: Dewey, Confucius, and the Hope 
for Democracy in China, Open Court, Chicago 1999.



na zalew imigrantów z by ego imperium? Czy b dziemy umieli u o y  stosunki partner-
skie z Azjatami i pogodzimy si , e swoje ycie mog  uk ada  oni wedle swoich potrzeb 
i wyobra e , a nie wed ug miarek i pragnie  ludzi Zachodu? Jak b dzie wygl da  Azja 
i wiat oparte na dialogu i wspó pracy cywilizacji? Jak przebiega  mo e zanik kulturowej 
dominacji Zachodu, czy � jak mówi  Azjaci � jego �imperializmu kulturowego�? Czy 
procesy globalizacji i uniwersalizacji zdominuj  ycie mi dzynarodowe, czy te  wa niej-
sze od nich oka  si  nowe nacjonalizmy?

To oczywi cie pytania nie na dzi , i mo e nie na jutro, ale na przysz e dziesi cio-
lecia. Jest jednak jasne, e procesy globalizacji, zainicjowane pod parasolem domina-
cji ameryka skiej, dzisiaj sprzyjaj  ju  w wi kszym stopniu odradzaniu si  gospodarek 
azjatyckich, Chin, Indii i wielu �mniejszych tygrysów�. W a nie pilna potrzeba skutecz-
nej konkurencji z nimi � w perspektywie strategicznej � Stanów Zjednoczonych i Unii 
Europejskiej dodaje ich obecnym stosunkom z Chinami szczególnego dramatyzmu.


