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Dynamiczny rozwój gospodarki chiñskiej (poci¹gaj¹cy za sob¹
gwa³towny wzrost potêgi i wp³ywów ChRL), a nawet szerzej � ca³ej
Azji Wschodniej, stanowi prawdopodobnie jeden z najwa¿niejszych
elementów przemian w �rodowisku miêdzynarodowym na pocz¹tku
trzeciego tysi¹clecia. W literaturze specjalistycznej odnale�æ mo¿na
wiele prognoz na temat jego d³ugofalowych konsekwencji. Najsze-
rzej chyba spo�ród nich dyskutowana (byæ mo¿e dlatego, ¿e przewi-
duje przysz³o�æ w czarnych barwach) zak³ada, ¿e szybki awans go-
spodarczy i cywilizacyjny regionu doprowadzi do wytworzenia sytu-
acji zbli¿onej do panuj¹cej na kontynencie europejskim na prze³omie
XIX i XX wieku. Ostrzega³ przed tym choæby S. Huntington, pisz¹c:
�Je�li powtórzy siê do�wiadczenie z przesz³o�ci, Azja sk¹pana
w blasku ekonomicznych sukcesów zrodzi Azjê politycznych cieni,
kontynent niepokojów i konfliktów�1. Jest to wizja silnych pañstw
narodowych rz¹dzonych przez nacjonalistycznie nastrojone elity, sto-
suj¹cych zimne zasady realpolitik i nie wahaj¹cych siê odwo³ywaæ
do argumentu si³y w obronie partykularnie okre�lonych interesów.
Oczywi�cie potencja³ terytorialny, ekonomiczny i demograficzny za-

* Artyku³ przygotowany pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Rowiñskiego.
1 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa, 2005, s. 373.
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decydowa³by o tym, i¿ w centrum tego uk³adu znalaz³yby siê prowa-
dz¹ce asertywn¹ politykê Chiny, a ich g³ównymi adwersarzami by-
³yby Japonia, Korea i silniejsze z pañstw ASEAN.

Ziszczenie siê tego scenariusza stworzy³oby sytuacjê, w której
ryzyko konfliktu zbrojnego, w tym niezwykle wa¿nym z ekonomicz-
nego i politycznego punktu widzenia dla �wiata regionie, by³oby
codzienno�ci¹. Azja Wschodnia znajduje siê obecnie w fazie przej-
�ciowej, charakteryzuj¹cej siê poszukiwaniem nowego kszta³tu sys-
temu bezpieczeñstwa i politycznych wp³ywów po zakoñczeniu zim-
nej wojny. Stabilno�æ regionalnego systemu bezpieczeñstwa jest
chwiejna i w niedostatecznym stopniu ugruntowana instytucjonal-
nie (Forum Regionalne ASEAN jest jedyn¹ i zdecydowanie zbyt s³ab¹
na chwilê obecn¹ platform¹ porozumienia w tym zakresie). Z. Brze-
ziñski opisuj¹c sytuacjê w Azji Wschodniej uciek³ siê do trafnego
chyba pojêcia �metastabilno�ci�2. Jego zdaniem, jak równie¿ wielu
innych analityków, region przypomina beczkê prochu. Ka¿dy wiêk-
szy wstrz¹s móg³by doprowadziæ do nieobliczalnej w skutkach eks-
plozji. Stanowi to byæ mo¿e najwa¿niejsz¹ przes³ankê dla twórców
pesymistycznych prognoz na temat jego przysz³o�ci. Jakkolwiek mo¿e
siê ona okazaæ daleka od tych przewidywañ, nie ulega w¹tpliwo�ci,
¿e decyduj¹cy wp³yw na jej kszta³t bêdzie mia³a strategia realizowa-
na przez regionalnych liderów. Raz jeszcze zwracaj¹c uwagê na
centraln¹ rolê ChRL w systemie bezpieczeñstwa Azji Wschodniej
nale¿y stwierdziæ, ¿e absolutnie kluczowa dla ewolucji sytuacji re-
gionalnej bêdzie postawa Chin i jej to w³a�nie po�wiêcona bêdzie ta
skromna praca.

Wiele zale¿y od tego, czy, jak napisa³ Jan Rowiñski, decyzje
chiñskiego kierownictwa �[...] nie bêd¹ podyktowane d¹¿eniem do
odrodzenia sinocentrycznej tradycji Pañstwa �rodka i chêci¹ uszczê-
�liwienia �wiata miêdzynarodowym porz¹dkiem pax sinica�. Czy
bêdzie ono d¹¿yæ do tego �[...] aby byæ równym w�ród równych, czy

2 Z. Brzeziñski, Wybór: dominacja czy przywództwo, Kraków 2004, s. 126.
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równiejszym?�3. Aby odpowiedzieæ na to pytanie przyjrzymy siê
zarówno historii i bie¿¹cej polityce zagranicznej ChRL, jak i pogl¹-
dom chiñskiej doktryny, których prezentacja pomo¿e nam wysnuæ
wnioski na temat dalszej ewolucji postawy Kraju �rodka na arenie
miêdzynarodowej.

Na wstêpie nale¿y jednak zaznaczyæ skalê trudno�ci, jakie cze-
kaj¹ ka¿dego, kto usi³uj¹c w³a�ciwie zinterpretowaæ poczynania
chiñskiej dyplomacji siêgnie do tekstów chiñskich. Nale¿y pamiêtaæ
o ograniczeniach, jakie narzuca na tamtejszych autorów generalna
linia partyjno-pañstwowa. Jak siê wydaje, wiele tematów dyskuto-
wanych jest do�æ swobodnie. Istnieje jednak kategoria dogmatów,
pogl¹dów czy za³o¿eñ z zadziwiaj¹cych dla czytelnika z Zachodu
z powodów niekwestionowanych. Charakterystyczne dla lektury chiñ-
skich dokumentów jest wra¿enie powtarzalno�ci pewnych fraz czy
sformu³owañ. Takie �s³owa klucze� sygnalizowaæ powinny czytelni-
kom, gdzie sytuuje siê w danym momencie stanowisko partii,
a tak¿e, co za tym idzie, gdzie w Chinach przebiega granica swobody
dyskusji. Ograniczenia dla zachodniego czytelnika wynikaj¹ te¿
z trudno�ci przek³adu. Niezwykle d³uga tradycja pi�miennictwa Kraju
�rodka daje ogromne pole do subtelnych nawi¹zañ i odwo³añ
w ramach bogatej tradycji kulturowej i historycznej. St¹d te¿ niektóre
z przytaczanych sformu³owañ nie�æ mog¹ za sob¹ znacznie wiêcej
tre�ci, ni¿ wynika³oby to z mechanicznie dokonanej translacji4.

Na koniec uwag wstêpnych u�ci�liæ nale¿y jeszcze, ¿e choæ jak
sugeruje tytu³ koncentrowaæ bêdziemy siê na zagadnieniach regio-
nalnych, to w³a�ciwa interpretacja polityki zagranicznej ChRL
w tym wymiarze nie by³aby mo¿liwa bez próby umieszczenia jej

3 J. Rowiñski, Chiny wobec wydarzeñ 11 wrze�nia 2001 roku: wyzwania,
zagro¿enia i opcje, [w:] Chiny � rozwój spo³eczeñstwa i pañstwa na prze³omie XX
i XXI wieku, pod red. K. Tomali i K. Gawlikowskiego, Warszawa 2002, s. 167.

4 Znacznie szerzej na temat trudno�ci interpretacyjnych [w:] M. Pillsbury,
China debates the future security enviroment, Waszyngton 2000, http://
www.fas.org/nuke/guide/china/doctrine/pills2/part01.htm.
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w szerszym, globalnym kontek�cie. S¹ ku temu co najmniej dwa
wa¿kie powody. Pierwszym jest potencja³ i rozmiary Chin, który ju¿
teraz umo¿liwia im wywieranie znacznego wp³ywu na sytuacjê glo-
baln¹. Nie tylko nale¿¹ one do grona 5 sta³ych cz³onków RB ONZ
i tym samym ciesz¹ siê w architekturze �wiatowego bezpieczeñstwa
specjalnym statusem, ale te¿ dziêki gwa³townemu rozwojowi gospo-
darczemu kreuj¹ w znacznym stopniu sytuacjê na rynkach miêdzy-
narodowych. Co wiêcej, gigantyczny rozmiar kraju powoduje per se,
poprzez s¹siedztwo z pañstwami takimi jak Federacja Rosyjska
(uczestnicz¹ca jednocze�nie w europejskim porz¹dku miêdzynarodo-
wym), Indie (Azja Pd.) czy te¿ republikami �rodkowoazjatyckimi, ¿e
Chiny uczestnicz¹ w polityce miêdzynarodowej w wymiarze ponadre-
gionalnym. Drugim za�, nie mniej istotnym jest fakt, ¿e kluczowe
dla sytuacji na Dalekim Wschodzie s¹ ich stosunki z innym uczest-
nikiem dalekowschodniego systemu bezpieczeñstwa � Stanami Zjed-
noczonymi. Rywalizacja jak te¿ i wspó³praca tych dwóch wielkich
mocarstw odbywa siê w wymiarze znacznie szerszym a ich konse-
kwencje wybiegaj¹ daleko poza ramy regionalne. St¹d te¿, kiedy
zachodziæ bêdzie taka potrzeba, odwo³ywaæ siê bêdziemy do ca³o�cio-
wej, mo¿na by rzec �wielkiej�, strategii polityki zagranicznej ChRL,
uwzglêdniaj¹c jej globalny przecie¿ zasiêg.

Znaczenie modernizacji Chin dla ewolucji
globalnego systemu miêdzynarodowego

Ze wzglêdu na jego rozmiary i potencja³ przebudzenie chiñskie-
go smoka nie da siê porównaæ z modernizacj¹ i wzrostem potêgi
innych pañstw �redniej wielko�ci, jakich przyk³ady mno¿yæ by mo¿-
na w historii. A przecie¿ gwa³towny rozwój nawet takich w³a�nie
krajów nieraz zachwiaæ potrafi³ wydawa³oby siê ustabilizowanym
porz¹dkiem miêdzynarodowym. Ostatnich takich spektakularnych
przyk³adów dostarczy³y Niemcy i Japonia w pierwszej po³owie XX
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wieku. Wielu zachodnich autorów przywo³uje te w³a�nie historyczne
do�wiadczenia, ostrzegaj¹c przed d³ugofalowymi konsekwencjami
szybkiego wzrostu potêgi Chin na prze³omie tysi¹cleci5. Wyniki
najciekawszych z naszego punktu widzenia wniosków tak chiñskich
jak i zachodnich badaczy dotycz¹cych mechanizmów rekonstrukcji
porz¹dku miêdzynarodowego wywo³ywanych przez wschodz¹ce po-
têgi przedstawimy pó�niej. Na razie warto zwróciæ uwagê na to, ¿e
czêsto�æ przywo³ywania wy¿ej wspomnianych porównañ sk³oni³a
chiñskich przedstawicieli w³adzy do sk³adania na ten temat swo-
istych dementi. Zheng Bijan, d³ugoletni i do�wiadczony dzia³acz
KPCh, opublikowa³ w presti¿owym �Foreign Affaires� artyku³ pod
tytu³em �China�s peaceful rise to the great power status�. Przeczytaæ
tam mo¿emy m.in., ¿e �Chiny nie pod¹¿¹ �cie¿k¹ Niemiec, która
doprowadzi³a do I Wojny �wiatowej, ani Niemiec i Japonii, która
wywo³a³a II Wojnê �wiatow¹, gdy pañstwa te brutalnie grabi³y zasoby
innych i d¹¿y³y do hegemonii. Chiny nie pod¹¿¹ te¿ �cie¿k¹ wielkich
mocarstw rywalizuj¹cych o globaln¹ dominacjê w trakcie zimnej
wojny. W zamian Chiny przekrocz¹ ideologiczne bariery w wysi³ku
na rzecz pokoju, rozwoju i wspó³pracy z wszystkimi pañstwami
�wiata�6. Warto zwróciæ uwagê na tytu³ artyku³u � China�s peaceful
rise (Zhôngguó hépíng juéqé¡) � to jeden ze wspomnianych we wstê-
pie �zwrotów kluczy�7. Jego g³ówn¹, jak siê wydaje, funkcj¹ jest

5 Np. M. Boot, [w:] Project for a New Chinese Century, �The Weekly Stan-
dard�, 10 X 2005.

6 Zob. Z. Bijan, China�s peaceful rise to the great power status, �Foreign
Affaires�, IX�X 2005, tom 84, nr 5.

7 Z. Bijan jako pierwszy z partyjnych dygnitarzy u¿y³ go w 2003 r. na
spotkaniu Boao Forum for Asia na wyspie Hainan. Potem wielokrotnie przywo-
³ywano je w wyst¹pieniach kierownictwa ChRL, m. in. premiera Wen Jiabao.
Przywo³ywanie tego has³a jest te¿ charakterystyczne dla wyst¹pieñ chiñskich
badaczy i oficjalnych dokumentów. Co ciekawe, w samych Chinach nie ma kon-
sensusu co do jasno�ci jego przes³ania. Krytyka dotyczy s³owa rise, które, zda-
niem niektórych, mo¿e sugerowaæ perspektywê nadmiernego nagromadzenia
potêgi przez Kraj �rodka i sygnalizowaæ objêcie przez nich przywództwa
w regionie. Czêsto wiêc spotkaæ mo¿na bardziej neutralne sformu³owanie
� China�s peaceful development ( ) zhongguo heping fazhan). Jak
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przes³onienie czêsto przywo³ywanego w USA, Japonii czy na Tajwa-
nie �China threat�8.

Wracaj¹c jednak do porównania �wschodz¹cych Chin� do innych
znanych nam z historii przypadków znacznego wzrostu potêgi pañstw.
Od d³ugiego ju¿ czasu badacze próbuj¹ wyja�niæ globalne wstrz¹sy,
jakie wywo³a³o pojawienie siê nowych i g³o�no manifestuj¹cych nie-
zaspokojone ambicje mocarstw, w kategoriach systemowych9. Zda-
niem Roberta Gilpina, te ostatnie wynikaj¹ g³ównie z: �...rosn¹cej
dysproporcji miêdzy struktur¹ zarz¹dzania systemem a dystrybucj¹
si³y w tym systemie�10. Nowe mocarstwa szukaj¹c swego miejsca
pod s³oñcem nie akceptuj¹ ograniczeñ narzuconych na nie przez tê
strukturê, kwestionuj¹ j¹, a to w konsekwencji prowadzi do konflik-
tu z potêgami status quo-obroñcami i beneficjentami panuj¹cego
uk³adu. Tak zdaniem wielu wybitnych badaczy mo¿na wyt³umaczyæ
nastêpuj¹ce po sobie cykle walki o wp³ywy i hegemoniê w historii11.

siê wydaje w �wietle oficjalnych wyst¹pieñ, tê w³a�nie, bardziej neutraln¹ wer-
sjê oficjalnej wyk³adni przes³ania, jakie niesie �wiatu chiñska modernizacja,
preferuje obecnie prezydent Hu Jintao i scis³e kierownictwo ChRL. Szerzej na
ten temat w artykule E. Medeirosa, China debates its peaceful rise strategy,
�Yale Global�, 22 czerwca 2004, http://yaleglobal.yale.edu/article.print?id=4118.

8 Obawy przed chiñskim zagro¿eniem wzbudza zw³aszcza znaczny i sta³y
wzrost wydatków ChRL na cele wojskowe. Zaniepokojenie ich skal¹ wyra¿aj¹
tak politycy jak i wojskowi, przedstawiciele pañstw uczestników systemu bez-
pieczeñstwa Azji Wschodniej. Dla przyk³adu, na Tajwanie: zob. http://www.de-
fencetalk.com/news/publish/navy/Taiwan_Official_Warns_Of_Chinese_Na-
val_Supremacy12009166.php; w Japonii: zob.: http://www.breitbart.com/news/
2005/12/22/051222110346.gtq29z12.html; w USA: zob. http://www.globalpoli-
cy.org/empire/challenges/competitors/2005/0604chinabuildup.htm.

9 Chyba najbardziej znan¹ w Polsce prób¹ przedstawienia tej tematyki
jest dzie³o P. Kennedy�ego, Mocarstwa �wiata. Narodziny � rozkwit � upadek,
Warszawa 1994.

10 R. Gilpin, The theory of hegemonic war, Journal of interdisciplinary
history, tom XVIII, nr 4, 1988; cyt. za: M. Swaine, A. Tellis, Interpreting China�s
grand strategy, Santa Monica 2000, http://www.rand.org/pubs/monograph_re-
ports/MR1121/.

11 Ciekawe analizy zagadnienia odnale�æ mo¿na m. in. w: G. Modelski, The
long cycle of global politics and a nation - state, Comparative Studies in Society
and History, t. 20, nr 2, s. 214�235. Autor zapozna³ siê z tre�ci¹ za po�rednic-
twem innych publikacji, jak choæby: M. Swaine, A Tellis, op. cit.
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Czy wiêc szybko akumuluj¹ce potêgê Chiny stan¹ do walki o global-
n¹ dominacjê, jawi¹c siê jako burzyciel porz¹dku, podobnie jak czy-
ni³y to w przesz³o�ci inne wschodz¹ce mocarstwa? Czy te¿ zaakcep-
tuj¹ uk³ad ustalony w okresie swej s³abo�ci, postaraj¹ siê o zwiêk-
szanie swych wp³ywów w jego ramach drog¹ ewolucyjn¹ i zajm¹
miejsce �odpowiedzialnej potêgi miêdzynarodowej� (te charaktery-
styczne s³owa pojawiaj¹ siê bardzo czêsto w skierowanych do ChRL
komunikatach Departamentu Stanu USA � globalnego lidera i bene-
ficjenta status quo)? Jak¹ strategiê wybierze chiñskie kierownictwo
w warunkach systematycznego wzrostu potencja³u kraju?

Bez wzglêdu na to, który z tych scenariuszy siê zi�ci, jedno jest
pewne. Wp³yw podniesienia siê, po stuleciu s³abo�ci i poni¿eñ, takie-
go kolosa, jakim jest Pañstwo �rodka, bêdzie daleko donio�lejszy,
ni¿ choæby w przypadku wspomnianych wcze�niej Niemiec i Japonii.
Chiny to �...cywilizacja, która udaje pañstwo�12. �Nie mo¿na udawaæ,
¿e Chiny to tylko jeszcze jeden wielki uczestnik gry. To najwiêkszy
gracz w dziejach ludzko�ci�13. I nawet je�li w koñcówce tej ostatniej
wypowiedzi autorstwa prezydenta Singapuru tkwi odrobina przesa-
dy, nale¿y przyj¹æ, ¿e strategia polityki miêdzynarodowej ChRL bêdzie
jednym z kluczowych elementów kszta³tuj¹cych system miêdzynaro-
dowy na pocz¹tku XXI wieku.

Miejsce Chin w systemie bezpieczeñstwa
Azji Wschodniej

Aby zrozumieæ meandry polityki zagranicznej ChRL, zacz¹æ
nale¿y od w³a�ciwej oceny ich pozycji w regionalnym porz¹dku
miêdzynarodowym. Podstawow¹ kwesti¹ jest zrozumienie natury

12 L. W. Pye, China: erratic state, frustrated society, �Foreign Affaires�,
nr 69, 1990, s.58; cyt. za S. Huntington, op. cit., s. 53.

13 S³owa prezydenta Singapuru Lee Kuan Yew, cyt. za S. Huntington,
op. cit., s. 397.
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systemu bezpieczeñstwa Azji Wschodniej. W powszechnym odbiorze
palmê pierwszeñstwa dzier¿y w nim Ameryka. Jest to zgodne
z uzasadnion¹ poniek¹d tendencj¹ do postrzegania USA jako jedy-
nego bieguna w unipolarnej strukturze systemu miêdzynarodowego
prze³omu tysi¹cleci. Jednak, jakkolwiek wizja �wiata jednobieguno-
wego wydaje siê byæ s³uszna, to nale¿y pamiêtaæ, ¿e choæ wyj¹tkowy
status supermocarstwa daje Ameryce mo¿liwo�æ uczestnictwa i po-
zycjê wielkiej potêgi w ka¿dym z regionalnych porz¹dków miêdzy-
narodowych na �wiecie (bez wzglêdu na to jakby�my ich nie wydzie-
lili), nie oznacza to, ¿e ka¿dy z takich regionalnych podsystemów
Ameryka jest w stanie zdominowaæ. Powo³uj¹c siê na formu³ê Ken-
netha Buildinga, zauwa¿yæ trzeba, ¿e z uwagi na �utratê gradientu
si³y� wp³yw Ameryki w �wiecie zale¿y od po³o¿enia geograficznego
obszaru, na którym dokonuje siê jego projekcja.

Jak s³usznie zauwa¿y³ prof. Robert S. Ross z Boston College,
w Azji Wschodniej najwiêkszym beneficjentem zakoñczenia zimnej
wojny i rozk³adu misternie utrzymywanego od lat 70. we wzglêdnej
stabilno�ci trójk¹ta USA-ZSRR-ChRL by³y Chiny14. Implozja radziec-
kiej potêgi i wp³ywów zosta³a przez chiñsk¹ dyplomacjê skrzêtnie
wykorzystana do rozbudowy w³asnych wp³ywów. ChRL zajê³a miej-
sce Moskwy jako g³ówny sponsor i patron re¿imu pó³nocnokoreañ-
skiego oraz zmusi³a Wietnam do wycofania siê z Kambod¿y i tym
samym do pogodzenia siê z koñcem snów o mocarstwie indochiñ-
skim (radykalnie wzmocni³o to chiñskie wp³ywy w Laosie i Kambo-
d¿y). Chiny pog³êbi³y te¿ trwaj¹c¹ od okresu amerykañskiej ewaku-
acji z kontynentalnej Azji wspó³pracê z Tajlandi¹ i w³a�ciwie
w sytuacji jaka powsta³a uzale¿ni³y od siebie w wiêkszym stopniu
ni¿ ASEAN re¿im birmañski � pañstwa, które pozostaje cz³onkiem
Stowarzyszenia. W ten sposób, jak z du¿¹ doz¹ s³uszno�ci stwierdzi³
Ross, zapewni³y sobie w znacznej mierze strategiczn¹ (na wypadek

14 R. S. Ross, The U.S.-China peace: great power politics, spheres of influen-
ce, and the peace of East Asia, �Journal of East Asian Studies�, 1.09.2003, http://
www.keepmedia.com/pubs/JournalofEastAsianStudies/2003/09/01/1525281.
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konfliktu zbrojnego) dominacjê na obszarze kontynentalnej Azji
Wschodniej15. Ich s³abo�ci¹ pozostaje mo¿liwo�æ oddzia³ywania
w �rodowisku morskim regionu � s³abo�æ Chin jest natomiast atu-
tem Ameryki. Choæ przeci¹gaj¹ce siê konflikty w Korei i Wietnamie
wykaza³y wzglêdn¹ s³abo�æ USA w projekcji potêgi na wybrze¿e
azjatyckie, to morza i oceany pozostaj¹ domen¹ pax americana,
porz¹dku opartego na sieci baz ulokowanych na wyspach Pacyfiku
i w sojuszniczych krajach wyspiarskich. Konkluduj¹c � w Azji Wschod-
niej mo¿na zaobserwowaæ krystalizacjê uk³adu dwubiegunowego,
z Japoni¹ i w mniejszym stopniu Rosj¹ jako graczami wp³ywowymi,
lecz suma sumarum drugiego planu.

Przyczyny tego stanu rzeczy tkwi¹ w ró¿nicach w ogólnym po-
tencjale pañstw i ich mo¿liwo�ci w wymiarze strategicznym. Rosja
jest niew¹tpliwie wielkim mocarstwem, ale daleki wschód to z punktu
widzenia Moskwy drugorzêdny teatr dzia³añ. Terytorium Federacji
Rosyjskiej jest tu s³abo zaludnione i ma niewielki potencja³ ekono-
miczny, jest te¿ nazbyt oddalone od centrum kraju przy fatalnym
stanie infrastruktury komunikacyjnej. Japonia z kolei, choæ dyspo-
nuje drug¹ gospodark¹ �wiata i jest jednym z najbardziej zaawan-
sowanych technologicznie pañstw, jest zbyt ma³a (nie posiada g³êbi
strategicznej), zbyt zale¿na od surowców importowanych z krajów-
sojuszników USA, poprzez morskie szlaki kontrolowane przez USA,
a tak¿e eksportu na rynek amerykañski, by w najbli¿szej przysz³o�ci
mog³a wyemancypowaæ siê spod kurateli Waszyngtonu i pe³niæ rolê
w pe³ni samodzielnego bieguna polityki miêdzynarodowej.

W odró¿nieniu od Japonii, Chiny posiadaj¹ olbrzymi¹ bazê su-
rowcow¹. Wprawdzie coraz wiêkszym problemem staje siê sta³y
wzrost zapotrzebowania i importu ropy naftowej, to jednak energe-
tyka kraju jest nadal oparta g³ównie na wêglu, którego kraj ten ma
najwiêksze na �wiecie udokumentowane rezerwy. Gospodarka Chin
jest te¿ w znacznym stopniu uzale¿niona od eksportu, jednak rynek

15 Ibidem.
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wewnêtrzny kraju ro�nie w szybkim tempie. Je¿eli utrzyma siê tam
wysokie tempo wzrostu gospodarczego, nale¿y siê liczyæ z perspekty-
w¹, ¿e spo³eczeñstwo ponad 1,3 mld ludzi mo¿e zapewniæ wystarcza-
j¹cy popyt dla rozwijaj¹cej siê dynamicznie produkcji. ChRL posiada
te¿ niezbêdn¹ wielkiemu mocarstwu g³êbiê strategiczn¹, dysponuj¹c
obszarem 9,6 mln km kw. S¹ wiêc niejako predestynowane do odgry-
wania wiod¹cej roli w miêdzynarodowym porz¹dku regionu16.

Fluktuacja pozycji Chin w regionie
w perspektywie historycznej � strategie polityki

zagranicznej i bezpieczeñstwa na przestrzeni
2 tysiêcy lat

Podstawowym czynnikiem kszta³tuj¹cym chiñsk¹ my�l strate-
giczn¹ by³a perspektywa absolutnej wyj¹tkowo�ci i szczególnej roli
Pañstwa �rodka, wyra¿aj¹ca siê w formule jej centralnego po³o¿enia
pod kopu³¹ Niebios (Tianxia). Na przestrzeni swej d³ugiej historii,
jako zbiurokratyzowana struktura polityczna o wysokim stopniu
organizacji wewnêtrznej oraz potêga ekonomiczna i wojskowa, nie
napotka³o ono równorzêdnego adwersarza a¿ po wiek XIX. Nie mo¿na
by³o go porównaæ z jakimkolwiek innym bytem politycznym w regio-
nie, a¿ do ugruntowania siê w nim pozycji europejskich mocarstw
kolonialnych. Nie znaczy to jednak, ¿e cieszy³o siê przez to absolut-
nym bezpieczeñstwem. Najpowa¿niejsze zagro¿enie stanowi³y od-
wiecznie koczownicze ludy stepów rozci¹gaj¹cych siê na pó³nocnej
i pó³nocno-zachodniej granicy kraju, poza Wielkim Murem. Na in-
nych kierunkach imperium chiñskie cieszy³o siê wzglêdnym bezpie-
czeñstwem, aczkolwiek w okresach przej�ciowej potêgi s¹siadów
i stamt¹d nadchodzi³y zagro¿enia17.

16 Ibidem.
17 Jak np. ze strony Królestwa Tybetu w wiekach VII, VIII i IX, czy te¿

Japonii w koñcu wieku XVI.
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Podstawow¹ nauk¹ jak¹ z powy¿ej przedstawionych faktów wy-
ci¹gnêli Chiñczycy by³a konieczno�æ roztoczenia jak najszerszej
kontroli nad peryferiami imperium. Kolejne dynastie prowadzi³y wiêc,
ze zmiennym skutkiem, politykê uzale¿niania s¹siadów. Wp³ywy
w krainach o�ciennych budowano, w zale¿no�ci od wewnêtrznej si³y
b¹d� s³abo�ci imperium, przy u¿yciu potêgi militarnej, ekonomicz-
nej, dyplomatycznej, a czasem gdy brak³o innych narzêdzi pos³ugi-
wano siê cesarskim presti¿em. W okresach �wietno�ci Pañstwa �rodka
jego potêga istotnie promieniowa³a we wszystkich kierunkach, owo-
cuj¹c wytworzeniem na wschodnim krañcu kontynentu azjatyckiego
sinocentrycznego systemu trybutarnego � swoistego pax sinica. By³y
jednak te¿ i momenty, gdy trawione wewnêtrznym kryzysem Chiny
traci³y kontrolê nad otoczeniem, gdy ich wp³ywy prze¿ywa³y za³a-
mania i gwa³townie kurczy³y siê. W ostateczno�ci inwazje �barba-
rzyñców� z pó³nocy mog³y nawet prze³amaæ granice chiñskiego
matecznika i rozlaæ siê po ca³ym kraju, jak to mia³o miejsce choæby
za czasów dynastii Song, podboju mongolskiego czy mand¿urskiego.

Niemniej jednak centralne miejsce, jakie zajmowa³y Chiny
w systemie wschodnioazjatyckim, wytworzy³o unikaln¹ sytuacjê,
w której smoczy tron móg³ siê wydawaæ rzeczywi�cie �rodkiem �wiata.
Z jego perspektywy nikt nie móg³ nawet aspirowaæ do równorzêdne-
go traktowania. Chiny sta³y na szczycie hierarchii politycznej zna-
nego im �wiata i w swym mniemaniu stanowi³y twór idealny, s³u-
¿y³y innym za wzór do na�ladowania pod wzglêdem organizacyjnym,
kulturowym i etycznym.

Powróæmy jednak do poruszonej ju¿ powy¿ej kwestii fluktuacji
chiñskiej potêgi. Przyjrzenie siê temu zagadnieniu w szerokiej per-
spektywie historycznej prowadzi do zaobserwowania cyklicznych
zmian w stopniu kontroli jak¹ w³adcy Pañstwa �rodka byli w stanie
rozci¹gn¹æ nad peryferiami imperium. Zmiany te uzale¿nione przede
wszystkim by³y od wewnêtrznej sytuacji pañstwa, od jego spoisto�ci
i si³y centralnego o�rodka w³adzy. Chiñscy w³adcy adaptowali ró¿ne,
jak wspomniano ju¿ wcze�niej, metody wp³ywu na peryferia kraju,
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ale wybór ten zale¿a³ przede wszystkim od kondycji wewnêtrznej
imperium. Zjednoczone pod rz¹dami silnych w³adców i prê¿ne go-
spodarczo Chiny realizowa³y politykê nie stroni¹c od u¿ycia si³y,
chocia¿ czyni³y to raczej pow�ci¹gliwie, próbuj¹c te same efekty
wymusiæ gro�bami jej u¿ycia i wielop³aszczyznowym naciskiem.
W okresach niepokojów spo³ecznych, klêsk nieurodzaju i konfliktów
wewnêtrznych chiñscy cesarze czê�ciej odwo³ywali siê do dyploma-
cji, argumentów ekonomicznych, kulturowych, a nawet z dziedziny
etyki. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e pierwsi w³adcy kolejno nastêpuj¹cych po
sobie dynastii wykazywali siê wielk¹ ¿ywotno�ci¹ i energi¹, która
pozwala³a im przej¹æ i skonsolidowaæ w³adzê, uporz¹dkowaæ sprawy
pañstwa, nieraz te¿ rozszerzyæ granice imperium. Du¿o gorzej jed-
nak spisywali siê zazwyczaj ich nastêpcy. Upraszczaj¹c sprawê
� po�wiêcali coraz wiêcej uwagi pa³acowym intrygom, a coraz mniej
sprawom pañstwa. Witalno�æ dynastii osi¹ga³a swój kres, jej pano-
wanie wchodzi³o w etap schy³kowy a kraj pogr¹¿a³ siê w kryzysie,
co skutkowa³o tak¿e oczywi�cie os³abieniem lub te¿ zanikiem kon-
troli nad peryferiami.

Odwo³uj¹c siê do spojrzenia na strategiê bezpieczeñstwa Chin
w kategorii takich w³a�nie, nastêpuj¹cych po sobie cykli, M. Swaine
i A Tellis stwierdzili, i¿ kryzys pañstwa chiñskiego trwaj¹cy od po-
³owy XIX po po³owê wieku XX wpisywa³ siê w siêgaj¹c¹ tysi¹ce lat
wstecz tradycjê powtarzaj¹cych siê faz si³y i s³abo�ci imperium18.
W okresie tym by³o ono zbyt s³abe by utrzymaæ kontrolê nad otocze-
niem. Tak¿e metody i w ogóle podej�cie do polityki zagranicznej
nacechowane by³o spojrzeniem z perspektywy w³asnej niemocy.
Porównuj¹c t¹ sytuacjê z wcze�niejszymi okresami wewnêtrznej de-
grengolady cesarstwa da siê zaobserwowaæ podobny nacisk stosowany
w dyplomacji na argumenty z dziedziny etyki, co podtrzymywaæ mia³o
wizjê Chin jako bytu przynajmniej moralnie i cywilizacyjnie przewy¿-
szaj¹cego ��wiat barbarzyñców�, je�li owa wy¿szo�æ wydawa³a siê byæ

18 M. Swaine, A Tellis, op. cit.
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kwestionowana w p³aszczy�nie politycznej i w warstwie kultury
materialnej19. Jednak procesy modernizacyjne i gwa³towny rozwój
gospodarki, które zapocz¹tkowa³y reformy Deng Xiaopinga, zapo-
cz¹tkowane w koñcu lat 70. sprawi³y, ¿e jak siê wydaje, okres tego
�d³ugiego kryzysu� dobieg³ koñca. Chiñskie imperium odrodzi³o siê
pod przywództwem nowej dynastii komunistycznych w³adców, któ-
rzy, tak jak ich wielcy poprzednicy w historii, po okresie wewnêtrz-
nych niepokojów skonsolidowali w³adzê i przywrócili kontrolê nad
peryferiami kraju. Chiñska potêga w regionie Azji Wschodniej od¿y-
wa, a wraz z ni¹ powraca chiñska pewno�æ siebie. Niezwykle wiêc
trafne i wa¿ne wydaje siê postawione przez wspomnianych ju¿ wy¿ej
M. Swaina i A Tellisa pytanie: czy wraz z powrotem na arenê miê-
dzynarodow¹ silnych Chin zaobserwujemy równie¿ zmianê stosowa-
nej przez nie strategii? Czy dotychczasowe za³o¿enia prowadzonej
przez nie polityki zagranicznej odzwierciedla³y tylko ich wewnêtrz-
n¹ s³abo�æ, a wraz ze wzrostem potêgi wcielaæ one zaczn¹ w ¿ycie
strategiê �silnego pañstwa�20.

Czynniki determinuj¹ce strategiê ChRL

Aby zrozumieæ strategiê polityki zagranicznej dowolnego kraju
nale¿y spróbowaæ spojrzeæ na �wiat oczyma jego elity politycznej.
Nale¿y zidentyfikowaæ czynniki kszta³tuj¹ce jej postrzeganie �rodo-
wiska miêdzynarodowego i w³asnej w nim pozycji. Moim zdaniem
w przypadku Chin najbardziej znacz¹ce elementy konstytuuj¹ce ten
swoisty �narodowy punkt widzenia� to spu�cizna historyczna, utrzy-
muj¹ca siê od wielu lat wysoka stopa wzrostu gospodarczego oraz
specyficzny, pozostaj¹cy ci¹gle pod wp³ywem marksizmu sposób dia-
gnozowania sytuacji miêdzynarodowej.

19 Szerzej na ten temat [w:] Ch. Yu Shih, China�s just world, Londyn 1993.
20 M. Swaine, A Tellis, op. cit.
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Poczucie dziedzictwa historycznej wielko�ci, w sensie tak poli-
tycznym, kulturalnym jak i szeroko pojêtym cywilizacyjnym jest
w Kraju �rodka uderzaj¹ce. Chiñczycy przekonani s¹ o swojej wy-
j¹tkowo�ci i o specjalnej roli, jak¹ ma do wype³nienia ich kraj
w �wiecie. Uczucia te id¹ w parze z silnym kompleksem, zwi¹zanym
z dotkliwym upokorzeniem ze strony pañstw Zachodu i ubogiego
kiedy� krewnego � Japonii, jakie przyniós³ wiek XIX i XX. W tle za�
nale¿y mieæ ci¹gle przed oczyma trwaj¹cy od prawie 30 lat, nies³ab-
n¹cy, nie notowany na tak¹ skalê w dziejach ludzko�ci (chodzi mniej
o tempo, raczej o zasiêg i rozmiar populacji uczestnicz¹cej w tym
procesie) rozwój gospodarczy. Stanowi on fundament wewnêtrznej
spoisto�ci targanego wieloma problemami spo³ecznymi kraju. Jest
równie¿ ostatecznym i najsilniejszym �ród³em legitymizacji partii
rz¹dz¹cej (KPCh � bez w¹tpienia chiñskiej, ju¿ chyba jednak nieco
na wyrost zwanej komunistyczn¹). Powszechne odczucie poprawia-
j¹cej siê sytuacji ekonomicznej i widome oznaki wzrostu znaczenia
kraju na arenie miêdzynarodowej powoduj¹ wzrost pewno�ci siebie,
która niekiedy zaczyna przybieraæ postawê arogancji. Co wa¿ne,
z uwagi na poczucie wyj¹tkowej spu�cizny historycznej, wzrost do-
brobytu i potêgi Pañstwa �rodka jest w oczach spo³eczeñstwa natu-
ralny, oznacza powrót na nale¿ne mu miejsce w �wiecie, podczas gdy
na Zachodzie przyjmuje siê to z zaskoczeniem, czêsto niedowierza-
niem i pow¹tpiewaniem. Chiñczycy dumni s¹ z osi¹gniêæ swego kraju
i s¹ prze�wiadczeni, ¿e czeka go �wietlana przysz³o�æ.

Zasygnalizowane powy¿ej elementy chiñskiej to¿samo�ci na po-
cz¹tku XXI wieku stanowi¹ podglebie dla rozwoju nowego, dynamicz-
nego i pewnego siebie nacjonalizmu, zarówno w�ród elit jak i w skali
masowej. Odczucia te w po³¹czeniu z wspomnianym ju¿ wcze�niej
kompleksem upokorzenia i silnym w spo³eczeñstwie resentymentem
zw³aszcza wobec Japonii, mog¹ stworzyæ wybuchow¹ mieszankê�

W ostatecznym rozrachunku jednak strategia polityki zagra-
nicznej ChRL formu³owana jest na podstawie skrupulatnej analizy
sytuacji miêdzynarodowej.
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Diagnoza �rodowiska miêdzynarodowego

Chiñscy badacze, podobnie jak ich zachodni koledzy (o czym
mowa by³a w rozdziale 2), rozwa¿aj¹c zmiany zachodz¹ce w global-
nej dystrybucji potêgi i bogactwa w historii poszukuj¹ odpowiedzi
kompleksowych, systemowych. Zapoznanie siê z rezultatami ich badañ
u³atwia nam znacznie znakomita praca M. Pillsbury: China debates
the future security enviroment, prezentuj¹ca szerok¹ panoramê po-
gl¹dów przedstawicieli chiñskiej doktryny. Jednym z fundamental-
nych za³o¿eñ chiñskich badaczy jest istnienie relatywnie trwa³ych
struktur ³adu miêdzynarodowego � zhanlue shijie geju ( ).
Podlegaj¹ one zmianom raz na kilkadziesi¹t lat w wyniku narasta-
nia sprzeczno�ci pomiêdzy najwa¿niejszymi aktorami spo³eczno�ci
miêdzynarodowej, co nieuchronnie prowadzi do wojny (rozumianej
tu jako swego rodzaju katalizatora przemian struktury)21. Prof. Chen
Qimao, by³y prezydent Szanghajskiego Instytutu Studiów Miêdzy-
narodowych, zwróci³ uwagê, ¿e owe wielkie przemiany systemu miê-
dzynarodowego zachodz¹ce w wyniku konfrontacji mocarstw status
quo i potêg wschodz¹cych podsumowywane by³y tradycyjnie na
wielkich konferencjach, na których wykuwano zrêby nowego ³adu.
Przytoczyæ by tu mo¿na kongresy w Osnabruck i Münster, Wiedniu,
Wersalu, Ja³cie i Poczdamie. Nic podobnego nie zdarzy³o siê jednak
po zakoñczeniu Zimnej Wojny. Nie dosz³o do wynegocjowania no-
wych zasad postêpowania, nie dokonano te¿ podzia³u stref wp³ywów
mocarstw. Autor stwierdza wiêc wyra�nie, ¿e walka o kszta³t nowe-
go ³adu miêdzynarodowego pomiêdzy g³ównymi potêgami dopiero
siê rozpoczyna22.

Konsensus wokó³ pogl¹du, i¿ wej�cie �wiata w XXI wiek, obok
globalizacji w wymiarze ekonomicznym przynios³o zaostrzenie ry-

21 Y. Zheng, Shijie xiang hechu qu?, s. 25; autor zapozna³ siê za po�rednic-
twem: M. Pillsbury, op. cit.

22 Ch. Qimao, The Transitional Era: Roots of Turbulence and Features of
International Affairs, SIIS Journal 1, nr. 2 (1994), s. 15�32; autor zapozna³ siê
za po�rednictwem: M. Pillsbury, op. cit.
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walizacji miêdzy wielkimi mocarstwami o potêgê, bogactwo i wp³y-
wy, zaowocowa³ w Chinach rozwojem badañ potêgometrycznych. Nie-
zwyk³¹ popularno�æ zdoby³ sobie termin zonghe guoli ( )
� comprehensive national power (CNP). W najszerszym ujêciu ozna-
cza on kombinacjê wszystkich strategicznych zasobów pañstwa, ma-
terialnych i niematerialnych. Obejmuje elementy identyfikowane na
zachodzie tak z tzw. tward¹ jak i miêkk¹ potêg¹, a wiêc poza si³¹
gospodarcz¹ i wojskow¹ uwzglêdnia te¿ takie dziedziny jak kultura,
nauka, dyplomacja czy zasoby naturalne � �...CNP jest organiczn¹
sum¹ ró¿nych si³, którymi rozporz¹dza pañstwo w danym przedziale
czasowym. Jest baz¹ dla istnienia i rozwoju wszystkich pañstw, jest
te¿ podstaw¹, na której �wiatowe potêgi opieraj¹ swoje wp³ywy
miêdzynarodowe�23. Jego korzenie intelektualne siêgaj¹ czasów naj-
dawniejszych, gdy¿ ju¿ w staro¿ytno�ci chiñscy stratedzy doradzali
kompleksow¹ ocenê si³ i s³abych punktów wroga przed wydaniem
mu wojny. Badania nad metodami pomiaru zonghe guoli maj¹ byæ
przejawem naukowego podej�cia do diagnozy strategicznej i znala-
z³y gor¹ce poparcie w kierowniczych krêgach pañstwa (ich rozwój
wspiera³ zw³aszcza Deng Xiaoping). Twórc¹ samego terminu jest
prawdopodobnie p³k Huang Shuofeng24. Powsta³o wiele metod mie-
rzenia CNP, jednak najbardziej znane s¹ indeksy Akademii Nauk
Wojskowych (AMS) i Chiñskiej Akademii Nauk Spo³ecznych (CASS).

Wracaj¹c jednak do meritum, przedstawiciele chiñskiej doktry-
ny zgadzaj¹ siê wprawdzie, ¿e najsilniejszym uczestnikiem przewi-
dywanej rywalizacji mocarstw s¹ Stany Zjednoczone. Jednak kluczo-
wym za³o¿eniem le¿¹cym u podstaw stawianej przez nich diagnozy
sytuacji miêdzynarodowej jest pogl¹d, i¿ przewaga USA nad innymi
uczestnikami systemu miêdzynarodowego systematycznie maleje.

23 Shijie zhuyao guojia zonghe guoli bijiao yanjiu, pod red. Wang Songfena,
Changsha 1996, s. 25.

24 H. Shuofeng, Zonghe guoli lun, s. 94; autor zapozna³ siê za po�rednic-
twem: M. Pillsbury, op. cit.
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Z perspektywy Pekinu �wiat nieuchronnie zmierza w kierunku ³adu
wielobiegunowego, w którym Ameryce przys³ugiwaæ mo¿e co najwy-
¿ej status primus inter pares. Pogl¹d ten uzasadniany jest w du¿ej
mierze na gruncie ideologii marksistowskiej, gdzie Stany Zjednoczo-
ne � g³ówne mocarstwo imperialistyczne � niejako skazane s¹ na
upadek w toku procesu historycznego. Jednak co najmniej od po-
cz¹tku lat 80. badacze chiñscy wspieraj¹ to stanowisko wynikami
opisanych powy¿ej badañ potêgometrycznych, z których wynika, ¿e
mierzony przy pomocy indeksów CNP udzia³ USA w globalnej dys-
trybucji potêgi i wp³ywów systematycznie maleje. Te same badania
dowodziæ maj¹ sta³ego wzrostu miêdzynarodowej roli ChRL, a pro-
gnozy na najbli¿sze dziesiêciolecia wskazuj¹ na trwa³o�æ tej tenden-
cji (a¿ po wyrównanie wska�ników potêgi USA i CHRL, w najbar-
dziej optymistycznych i ma³o realnych scenariuszach nawet ju¿ oko³o
2020 roku, choæ najczê�ciej mowa jest o 2 po³owie stulecia).

Podstawowe za³o¿enia strategii
polityki zagranicznej ChRL

W poprzednim rozdziale próbowa³em, oczywi�cie w sposób zwiê-
z³y, a wiêc si³¹ rzeczy skazany na uproszczenia, przybli¿yæ czytelni-
kowi podstawow¹ siatkê pojêciow¹, sposób rozumowania jak i pod-
stawowe za³o¿enia jakimi pos³uguj¹ siê chiñskie elity w³adzy
w my�leniu o wielkiej strategii polityki zagranicznej. Podstawowym
pytaniem, jakie nasuwaæ siê powinno po jego lekturze, jest � do
jakich wniosków prowadz¹ one kierownictwo ChRL? Otó¿, po pierw-
sze, postrzega ono chwilê obecn¹ jako moment wielkiej dziejowej
szansy ChRL � zhanlue jiyuqi ( ), która powinna wykorzy-
staæ okres stabilno�ci regionalnej i braku powa¿niejszych zagro¿eñ
dla bezpieczeñstwa pañstwa do rozbudowy potêgi i bogactwa, nim
globalna rywalizacja o CNP nie przybierze na sile. Nale¿y wiêc
maksymalnie wzmocniæ i wyd³u¿yæ trend rozwoju ekonomicznego
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poprzez szeroko zakrojon¹ integracjê z gospodark¹ �wiatow¹, przy
wykorzystaniu zachodniej technologii i zagranicznego kapita³u
(w tym drugim przypadku niekoniecznie ju¿ zachodniego, olbrzymia
czê�æ inwestycji nap³ynê³a bowiem na kontynent z Hong Kongu,
Tajwanu i od diaspory chiñskiej w Azji Po³udniowo-Wschodniej
� huaqiao � , nie wspominaj¹c ju¿ o Japonii).

W takim w³a�nie duchu ukszta³towana zosta³a przez Deng Xia-
opinga polityka otwarcia kraju na �wiat. Jej pocz¹tkowe sukcesy
(niezwykle wysoka stopa wzrostu gospodarczego, wzrost znaczenia
kraju na arenie miêdzynarodowej) wsparte opisywanymi ju¿ progno-
zami �wietlanej przysz³o�ci by³y �ród³em wielkiego optymizmu w³adz
chiñskich z jednej strony, ale te¿ wzrostu obaw pañstw ca³ego regio-
nu przed coraz wyra�niej rysuj¹cym siê nad Azj¹ Wschodni¹ cie-
niem rosn¹cej potêgi Kraju �rodka. Odczucia s¹siadów podsycane
by³y w latach 90. przez agresywn¹ postawê ChRL (np. zachowanie
w konflikcie o sporne archipelagi na Morzu Po³udniowochiñskim lub
w trakcie tzw. kryzysu w Cie�ninie Tajwañskiej w 1995�1996). Tak
asertywna i agresywna postawa dyplomacji chiñskiej sprowokowa³a
powrót zainteresowania Stanów Zjednoczonych regionem, wstrzy-
ma³a realizacjê planów ograniczenia si³ amerykañskich w Azji, do-
prowadzi³a te¿ do koalicji zaniepokojonych s¹siadów, szukaj¹cych
protekcji USA. Ca³kowite niezrozumienie demokratycznego mecha-
nizmu w³adzy na Tajwanie uwidocznione w bezpardonowych gro�-
bach u¿ycia si³y, przyczyni³o siê te¿ do odwrotnych od zamierzonych
skutków w trakcie wyborów prezydenckich na Tajwanie w 1996
roku. Jasne sta³o siê, ze dotychczasowe za³o¿enia polityki zagranicz-
nej nie sprawdzi³y siê. Potrzebna by³a nowa koncepcja. I to w³a�nie
od koñca lat 90. mo¿na zaobserwowaæ krystalizacjê za³o¿eñ nowej
strategii polityki zagranicznej, która w pe³ni realizowana jest przez
ChRL obecnie. Opiera siê ona na podej�ciu po�rednim, akcentuje
pozamilitarne �rodki oddzia³ywania, charakteryzuj¹c siê szerokim
wachlarzem stosowanych technik i kompleksowym potraktowaniem
sfery politycznej, wojskowej, ekonomicznej i kulturalnej. Przede
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wszystkim jednak nowa koncepcja dyplomacji ChRL za podstawowy
cel stawia sobie z³agodzenie szerz¹cej siê na pocz¹tku lat 90.w�ród
s¹siadów (i szerzej, w ca³ym �wiecie) opinii o chiñskim zagro¿eniu
� �China threat�. Przeciwstawia mu za to �peaceful rise�, pokojowy
wzrost.

Jak ju¿ wspomniano powy¿ej, w kierownictwie kraju panuje
przekonanie (wspomagane badaniami potêgometrycznymi), ¿e �wia-
towa hegemonia USA wkrótce zacznie zmierzchaæ. Oczywi�cie nie
nast¹pi to nagle. Chodzi o d³ugofalowy trend wzglêdnego s³abniêcia
Ameryki w stosunku do szybko rozwijaj¹cych siê gospodarek azja-
tyckich. Pekin przyj¹³ wiêc pozycjê wyczekuj¹c¹, staraj¹c siê nie
ustawiaæ konfrontacyjnie w stosunku do bêd¹cych u szczytu potêgi
USA. Koncepcjê tê wyra¿a byæ mo¿e najpe³niej s³ynna formu³a Deng
Xiaopinga, tzw. doktryna 24 znaków: �Obserwowaæ spokojnie, zabez-
pieczyæ nasz¹ pozycjê, dzia³aæ ostro¿nie, skrywaæ nasze mo¿liwo�ci
zyskuj¹c czas, nie afiszowaæ siê z nasz¹ potêg¹ i nie aspirowaæ do
przywództwa�25. S³owa te wyra¿aj¹ przekonanie le¿¹ce u podstawy
wspó³czesnej strategii miêdzynarodowej ChRL � czas gra na korzy�æ
Pañstwa �rodka.

Chiñczycy wyci¹gnêli te¿ prawdopodobnie wnioski z opisywa-
nych ju¿ badañ nad przemianami struktur ³adu miêdzynarodowego
(zhanlue shijie geju). Przyk³ad Niemiec i Japonii z pierwszej po³owy
XX wieku pokazuje, ¿e mocarstwo wschodz¹ce powinno unikaæ kon-
frontacji z potêgami status quo i przyj¹æ jak najmniej agresywn¹
postawê. Polityka za� pe³nego otwarcia na �wiat i wspó³pracy
z mo¿liwie najszersz¹ gam¹ partnerów wynika chyba, do pewnego
stopnia, z obaw przed wyizolowaniem ChRL, tak wra¿liwej przecie¿
na krytykê w dziedzinach praw cz³owieka, wolno�ci mediów czy
udzia³u obywateli w sprawach publicznych. Wydaje siê, ¿e chiñskie
kierownictwo, przewiduj¹c mo¿liwo�æ przysz³ej rywalizacji z USA,
próbuje zawczasu zapobiec zastosowaniu przez adwersarza warian-

25 W oryginale sformu³owana w sierpniu 1991 r.
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tu strategii powstrzymywania, której u¿yto ze znanym skutkiem
wobec aspiruj¹cego do globalnego przywództwa ZSRR. Warto przy
tym zwróciæ uwagê na nagminne stosowanie przez chiñsk¹ dyplo-
macjê taktyki linkeage-³¹czenia wielu pozornie niezwi¹zanych ze
sob¹ kwestii, w celu uzyskania koncesji w dziedzinach niezwi¹za-
nych bezpo�rednio z tematem negocjacji. Np. zwi¹zanie kwestii po-
litycznych z gospodarczymi, zw³aszcza kwestii inwestycji i dostêpu
do rynku z pohamowaniem krytyki miêdzynarodowej za stan posza-
nowania praw cz³owieka.

Podstawowymi celami nowej chiñskiej strategii polityki zagra-
nicznej w skali globalnej s¹:

� utrzymanie stabilno�ci wewnêtrznej za wszelka cenê, legity-
mizacja systemu politycznego i w³adz na arenie miêdzynarodowej,
 a wiêc po�rednio tak¿e w oczach samych Chiñczyków;

� poszukiwanie jak najszerszego pola wspó³pracy z ka¿dym chêt-
nym partnerem zagranicznym, przy jednoczesnym ograniczaniu pola
mo¿liwej konfrontacji � kwestie sporne s¹ czêsto odk³adane ad ca-
lendas graecas (zw³aszcza z USA);

� pog³êbianie wspó³pracy z s¹siadami w duchu �b¹d� dla swego
s¹siada przyjacielem, niech czuje siê bezpieczny i niech bogaci siê
dziêki tobie�. mulin, anlin, fulin; ( );

� reunifikacja kraju poprzez inkorporacjê Tajwanu bez stosowa-
nia si³y;

� wykorzystywanie wspó³pracy z UE i Rosj¹ jako przeciwwagi
dla dominacji USA;

� wype³nienie postzimnowojennej pró¿ni w Azji Centralnej,
Ameryce £aciñskiej i Afryce (dyplomacja surowcowa).

Spróbujemy teraz przyjrzeæ siê, jak omówione powy¿ej za³o¿enia
realizowane s¹ w praktyce na skalê regionaln¹.
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Nowa strategia w dzia³aniu

Polityce wobec azjatyckich s¹siadów przy�wieca jak wspomnia-
³em has³o: mulin, anlin, fulin ( ). Jego realizacj¹ w prak-
tyce jest zakrojona na szerok¹ skalê dyplomatyczna ofensywa wdziê-
ku, rozwiniêta przez Pekin z du¿¹ zrêczno�ci¹. W jej ramach odby³
siê szereg wizyt chiñskich oficjeli najwy¿szego szczebla w stolicach
po³udniowo-wschodniej Azji maj¹cych dowie�æ powagi i szacunku
z jakimi w³adze ChRL traktuj¹ nawet najmniejszych partnerów (choæ-
by Laos, czy Kambod¿a). Oczywi�cie nigdy nie przybywali oni
z pustymi rêkoma. Obok drobnych, choæ propagandowo znacz¹cych
podarunków (np. 30 wozów stra¿ackich w trakcie wizyty w Kambo-
d¿y premiera Wen Jiabao w 2006 roku), w teczkach pekiñskich
wys³anników przyje¿d¿a³y gotowe do podpisania bilateralne umowy
znosz¹ce bariery handlowe. By³y one nieraz niezwykle korzystne dla
partnerów z ASEAN, otwieraj¹c chiñski rynek dla ich eksportu
i przewiduj¹c jednocze�nie d³u¿sze okresy ochronne dla ruchu towa-
rowego w drug¹ stronê. Polityka wci¹gania s¹siadów we wspó³pracê
ekonomiczn¹ i uzale¿nianie ich od wielkiego rynku Kraju �rodka,
czêstokroæ ze znacznymi ustêpstwami ze strony Pekinu, ma s³u¿yæ
podbudowaniu od dawna lansowanej z odwo³aniem do kart wielo-
wiekowej historii tezy, ¿e los pañstw po³udniowo-wschodniej Azji
jest nierozerwalnie zwi¹zany z losem Chin. Ma ich przekonaæ nie
tylko o tym, ¿e chiñski �pokojowy wzrost� nie stwarza dla nich
zagro¿enia, lecz tak¿e, ¿e w d³ugiej perspektywie bêdzie on dla nich
niezwykle korzystny.

Integraln¹ czê�ci¹ tej strategii jest te¿ d¹¿enie do wyciszania
i zamra¿ania (nie rozwi¹zywania) sporów terytorialnych. Przyjêcie
deklaracji o sposobie zachowania na Morzu Po³udniowochiñskim
w 2002 roku jest typowym przyk³adem wspomnianej ju¿ tendencji
do odk³adania spraw spornych na bli¿ej nieokre�lon¹ przysz³o�æ.
Jednocze�nie ChRL rozwija wspó³pracê w zakresie badañ i organi-
zacji zasobów podmorskich tego akwenu z wybranymi z pañstw
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ASEAN (zw³aszcza z Filipinami � prezydent Gloria Arroyo podpisa-
³a w Pekinie separatystyczny protokó³ na temat zasad eksploatacji
zasobów dna morskiego), co rodzi podejrzenia, ¿e chodzi o rozcz³on-
kowanie wystêpuj¹c¹ do tej pory jednym frontem koalicjê pañstw
ASEAN w tej kwestii, w my�l zasady � divide et impera.

Pekin dba przy tym o wizerunek odpowiedzialnego gracza regio-
nalnego, który podejmuje decyzje uwzglêdniaj¹c interesy partnerów.
�wiadczyæ mo¿e o tym chocia¿by decyzja o powstrzymaniu siê od
dewaluacji yuana w trakcie kryzysu 1997 roku, odebrana przez
partnerów niezwykle pozytywnie (zw³aszcza na tle decyzji Tokio
o dewaluacji yena i drakoñskich �rodków rekomendowanych przez
MFW). Pekin stara siê przekonaæ partnerów o tym, ¿e realia gry
o sumie zerowej nale¿¹ do przesz³o�ci, ¿e na wzro�cie jego potêgi
ekonomicznej wygraæ mog¹ wszyscy. W d³u¿szej wiêc perspektywie
liczy na stworzenie sytuacji, w której dzia³anie przeciw Chinom
sta³oby siê dla s¹siadów absolutnie nieop³acalne (a pamiêtaæ nale¿y,
¿e wiêkszo�æ z nich jest w takiej czy innej formie zwi¹zana szerok¹
gam¹ porozumieñ z Waszyngtonem). Niejako uwieñczeniem tej po-
lityki by³o podpisanie w 2004 roku w Vientiane umowy o stworzeniu
strefy wolnego handlu z ASEAN do 2010 roku. Gdyby realizacja
porozumienia dosz³a do skutku Pekin uzyska³by potê¿ne narzêdzie
wp³ywu na gospodarkê ca³ego regionu. Pojawiaj¹ siê nawet g³osy, ¿e
na d³u¿sz¹ metê chiñska strategia wobec pañstw Azji Po³udniowo-
Wschodniej mog³aby doprowadziæ do stworzenia jakiej� nowoczesnej
wersji znanego z historii systemu zale¿no�ci wobec Pañstwa �rodka
� pax sinica. Wiêkszo�æ zachodnich analityków odrzuca tak¹ mo¿li-
wo�æ, przewiduj¹c raczej zadzia³anie znanego z europejskiej historii
mechanizmu równowagi si³, a wiêc budowy koalicji s³abszych graczy
regionalnych przeciw ewentualnej hegemonii, Utrzymuj¹ oni, ¿e
powtórzenie archaicznego wariantu z g³êbokiej przesz³o�ci jest nie-
prawdopodobne w realiach XXI wieku. Pamiêtaæ jednak nale¿y, jak
s³usznie zauwa¿y³ D. C. Kang26, ¿e w odró¿nieniu od realiów euro-

26 Zob. D. C. Kang, Getting Asia Wrong, International Relations, Vol. VI.
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pejskich w Azji Wschodniej historycznie ugruntowan¹ tradycj¹ rela-
cji dominuj¹cej potêgi z pozosta³ymi uczestnikami systemu miêdzy-
narodowego jest tzw. bandwagoning. Mo¿e siê wiêc okazaæ, ¿e wyso-
ki stopieñ integracji gospodarczej da³by Pekinowi taki stopieñ kon-
troli nad polityk¹ pañstw regionu, ¿e móg³by sobie pozwoliæ na
og³oszenie swego rodzaju nowej doktryny Monroe, podpartej ideolo-
gicznie teori¹ azjatyckich warto�ci i oporu przeciw narzucanemu
si³¹ konsensusowi waszyngtoñskiemu.

Strategia budowania dobros¹siedzkich stosunków w najbli¿szym
otoczeniu przynios³a Chinom niew¹tpliwie wiele sukcesów. Cieniem
na jej przysz³o�æ k³adzie siê jednak kwestia stosunków ChRL
� Tajwan. Od czasu wspomnianej ju¿, niefortunnej i nieskutecznej
próby interwencji w wybory prezydenckie na wyspie w 1996 roku
linia polityki Pekinu wobec �zbuntowanej prowincji� uleg³a znacznej
korekcie. Jak siê wydaje, kierownictwo ChRL wyci¹gnê³o wnioski
z gorzkiej lekcji, jak¹ by³o niew¹tpliwie pojawienie siê w Cie�ninie
po raz pierwszy od lat 70. amerykañskiej VII floty. Do tej pory USA
nigdy nie zadeklarowa³y ostatecznie, jak¹ postawê przyjm¹ w wy-
padku konfliktu, celowo pozostawia³y w tej kwestii du¿¹ dozê nie-
pewno�ci zapewniaj¹c sobie woln¹ rêkê. Pojawienie siê amerykañ-
skich lotniskowców w Cie�ninie Tajwañskiej w 1996 roku mo¿e byæ
wiêc traktowane jako b³¹d dyplomacji chiñskiej wywo³any najpraw-
dopodobniej pod wp³ywem nacisku kompleksu militarno-przemys³o-
wego ChAL-W.

Wnioski jakie wyci¹gniêto w Pekinie z tych wydarzeñ przekuto
w now¹ politykê �kija i marchewki�, przy czym, jak s³usznie zauwa-
¿y³ tajwañski analityk-prof. Lin Chung-Ping27, przys³owiowy kij,
którym dotychczas czêsto potrz¹sano (casus 1996 r.), schowano teraz
skrzêtnie za plecami. Nowa linia polityczna charakteryzuje siê wiêc
naciskiem na pozamilitarne �rodki oddzia³ywania. Z jednej strony

27 L. Zhong Bin, China�s emerging grand strategy: Dominating East Asia
without fighting, wyst¹pienie na University of West Bohemia, Pilzno, Republika
Czeska, 31 pa�dziernika 2006 (kopia w posiadaniu autora), s. 5.
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uchwalono bowiem akt antysecesyjny � ASL28, z drugiej jednak
wystosowano zarówno do w³adz, jak i z ich pominiêciem � bezpo-
�rednio do mieszkañców wyspy (ewidentny przyk³ad wyci¹gniêcia
wniosków z kampanii prezydenckiej 1996 r.) ca³y szereg ofert
o charakterze ekonomicznym, kulturalnym i naukowym (m.in. nie-
zwykle ciep³o przyjête na wyspie otwarcie rynku dla tajwañskich
producentów owoców, u³atwienia w dziedzinach komunikacji, kon-
taktów naukowych, stypendia i obni¿ki czesnego dla studentów
z wyspy, tanie kredyty dla tajwañskiego biznesu i uproszczenia pro-
cedur inwestycyjnych i wiele, wiele innych). Wykonano te¿ prze³o-
mowy gest wobec dawnego wroga � Guomindangu (Kuomintangu),
doprowadzaj¹c do zaskakuj¹cej wizyty i rozwijaj¹c w Pekinie czer-
wony dywan przed jego przewodnicz¹cego Lian Chanem w 2005
roku oraz zapraszaj¹c innego opozycyjnego polityka z wyspy, lidera
partii PFP Jamesa Soonga. Ich wizyty zsynchronizowano oczywi�cie
z og³oszeniem opisywanych wy¿ej ofert dla mieszkañców wyspy.
Wszystko po to by zademonstrowaæ tajwañskim wyborcom jak ma³o
op³acalne jest dla nich popieranie proniepodleg³o�ciowego prezydenta
Chen Shui -Biena (Chen Shuibien). Je�li do³¹czymy do tego fanta-
styczny z propagandowego punktu widzenia podarunek � pandy dla
zoo w Taipei29, widaæ jaki dystans dzieli obecn¹ politykê Pekinu wobec
wyspy od czasu æwiczeñ rakietowych w cie�ninie w 1996 roku.

Powy¿ej zaprezentowano podstawowe za³o¿enia polityki ChRL
w regionie Azji Wschodniej. Czas teraz zaj¹æ siê ich rosn¹cym zaan-
ga¿owania w Azji Centralnej oraz nabieraj¹c¹ dynamiki wspó³prac¹
z Pakistanem, Myanmarem, i Iranem. Oczywi�cie w przypadku sto-
sunków na linii Pekin � Islamabad nadal okre�lona rolê odgrywa
czynnik indyjski, ale pod tym wzglêdem w polityce ChRL wobec

28 Anti Secession Law � kontrowersyjny akt uchwalony na 10 zje�dzie
Ogólnochiñskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, ratyfikowany
14 marca 2005 r. Stwierdza wyra�nie, i¿ w wypadku og³oszenia przez wyspy
niezale¿no�ci de iure ChRL rezerwuje sobie prawo u¿ycia si³y dla powstrzyma-
nia �secesji�.
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subkontynentu nast¹pi³y bardzo znacz¹ce zmiany zmierzaj¹ce do
poprawy i rozwoju stosunków z N. Delhi. Wzmo¿ony ruch dyploma-
tyczny i inwestycyjny na kierunku zachodnim jest z perspektywy
chiñskiej napêdzany przede wszystkim skokowo rosn¹cym zapotrze-
bowaniem na surowce energetyczne. To w³a�nie bezpieczeñstwo
energetyczne jest w znacznej mierze przyczyn¹, dla której chiñscy
plani�ci postuluj¹ coraz czê�ciej rozszerzenie strefy uznawanej za
obszar bezpo�rednich interesów ChRL, a dotyczy to w pierwszym
rzêdzie Oceanu Indyjskiego i wp³ywa na politykê Pekinu wobec
pañstw nad nim usytuowanych.

Do 1993 roku Chiny nale¿a³y do eksporterów ropy naftowej.
Gwa³towny rozwój ekonomiczny kraju, oparty na modelu eksporto-
wym przy skupieniu siê na wytwórczo�ci w energoch³onnych dziedzi-
nach przemys³u, zaowocowa³ dramatycznym wzrostem zapotrzebowa-
nia na ten surowiec. W 2003 roku chiñska konsumpcja (6,5 mln
bary³ek dziennie) przekroczy³a zapotrzebowania Japonii i tym sa-
mym kraj znalaz³ siê na drugim, po USA, miejscu w rankingu zu-
¿ycia. Co wiêcej, wzrasta ono stale w zastraszaj¹cym tempie - �red-
nio o milion bary³ek na dzieñ rocznie. W 2006 roku Chiny by³y
odpowiedzialne za 40% �wiatowego wzrostu zapotrzebowania na ropê
naftow¹30. Dzi� prawie 60% zapotrzebowania pokrywane jest przez
import z pañstw Bliskiego Wschodu (g³ównie z rejonu Zatoki Per-
skiej). W sumie 80% sprowadzanej ropy transportowane jest przez
Cie�ninê Malakka. Taki stan rzeczy znajduje wyraz w staraniach
Chin o zdobycie wygodnych przyczó³ków na Oceanie Indyjskim, które
zapewniæ mog³yby im mo¿liwo�æ ochrony morskich szlaków zaopa-
trzenia. Takie jest �ród³o porozumieñ zawartych niedawno z Pakista-

29 Sprezentowanie tych dwóch, sympatycznych sk¹din¹d zwierz¹t, by³o za-
graniem równie korzystnym propagandowo, co sprytnym. Zgodnie bowiem
z obowi¹zuj¹cym w ChRL prawem, zwierzêta te mog¹ byæ za granicê jedynie
wypo¿yczane, a wiêc przyjêcie ich na w³asno�æ przez zoo w Taipei by³oby
z symbolicznego punktu widzenia jednoznaczne.

30 Raport o stanie �wiata 2006 Instytutu Worldwatch, zob. http://
www.worldwatch.org/.
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nem i Myanmarem, które zapewniæ mog³yby im mo¿liwo�æ lepszej
ochrony i monitoringu ruchu na morskich szlakach zaopatrzenia31.

Obok jednak prób zdobycia lepszej pozycji w okolicach tego
najwa¿niejszego na mapie �wiatowych szlaków ¿eglugowych punktu
jakim jest Cie�nina Malakka, Pekin, zdaj¹c sobie sprawê z w³asnej
wra¿liwo�ci bêd¹cej konsekwencj¹ polegania na tym �w¹skim gar-
dle� �wiatowego transportu morskiego, niezwykle aktywnie poszu-
kuje metod zabezpieczenia sobie dostaw wêglowodorów drog¹ l¹do-
w¹. Chodzi nie tylko o mo¿liwe zaburzenia przepustowo�ci cie�niny
ze wzglêdu na ewentualny zamach czy gro�nych rozmiarów zjawi-
sko piractwa, ale te¿ o ryzyko wynikaj¹ce z przyczyn politycznych.
Nieprzypadkowo bowiem wielkie zaanga¿owanie w tym rejonie prze-
jawia najwiêksza morska potêga �wiata-USA (poprzez porozumienia
o wykorzystaniu instalacji nadbrze¿nych i wspó³pracy marynarek
wojennych zawarte z wieloma pañstwami rejonu, np. Singapurem).

Na tak zarysowanym tle lepiej mo¿na te¿ zrozumieæ wzrost
aktywno�ci chiñskiej dyplomacji i biznesu w Azji Centralnej. Zacz¹æ
wypada oczywi�cie od najwiêkszych i najwa¿niejszych inwestycji
i porozumieñ, a wiêc od sektora energetycznego. W 2004 roku naj-
wiêkszy chiñski koncern petrochemiczny CNPC i pañstwowa ka-
zachska firma KazMunaiGaz, podpisa³y pod patronatem w³adz po-
rozumienie o budowie ruroci¹gu ³¹cz¹cego pola naftowe w okolicach
Atasu z punktem odbioru w Alashankou, na granicy chiñskiego
regionu autonomicznego Xinjiang. Inwestycjê ukoñczono w listopa-
dzie 2005 roku. D³ugi na prawie 1000 km i zdolny do przesy³u ok.
20 mln ton ropy rocznie ropoci¹g stanowi milowy krok na drodze do
dywersyfikacji dostaw energii dla ChRL (lub dróg eksportu dla

31 W pierwszym przypadku dotycz¹ one inwestycji Pekinu, tej budowy wiel-
kiego portu prze³adunkowego w strategicznie po³o¿onym Gwadar, na wybrze¿u
Belud¿ystanu. W umowie podkre�lono perspektywê przysz³ej wspó³pracy mary-
narek obu stron. W drugim przypadku chodzi o instalacje w pobli¿u kluczowej
Cie�niny Malakka, na wydzier¿awionych od Myanmaru Wyspach Kokosowych
oraz Hianggyi. Budowane tam stacje radarowe nadaj¹ siê idealnie do monitoro-
wania ¿eglugi we wschodniej czê�ci Oceanu Indyjskiego.
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uzale¿nionego dotychczas zbyt mocno od infrastruktury rosyjskiej
Kazachstanu)32 i jest najwiêkszym ukoñczonym projektem obrazuj¹-
cym aktywno�æ Chin w Azji Centralnej. Przedsiêwziêcie to stanowi
jednak tylko wierzcho³ek góry lodowej, na jak¹ sk³adaj¹ siê szerokie
inwestycje infrastrukturalne chiñskiego biznesu (drogi, koleje, sieci
przesy³u no�ników energii, np. tylko CNPC zainwestowa³o w Ka-
zachstanie do 2003 r. 5 mld dolarów33) oraz szeregi realizowanych
obecnie kontraktów na dostawy ropy i gazu ziemnego (najwa¿niejsi
poza Kazachstanem kontrahenci to Turkmenistan i Iran). W pla-
nach jest np. otwarcie licz¹cego 3000 km d³ugo�ci ruroci¹gu z Turk-
menistanu. Jednak import wêglowodorów, chocia¿ priorytetowy, nie
jest jedynym celem chiñskiej aktywno�ci regionalnej. Chiny traktuj¹
ten obszar jako potencjalny rynek zbytu, a wymiana handlowa ro-
�nie tak szybko, ¿e formu³uje siê nawet ambitne plany 50-krotnego
zwiêkszenia obrotów wzajemnych w ci¹gu 10 lat � realne czy nie,
wskazuje to na skalê zjawiska. Coraz czê�ciej us³yszeæ te¿ mo¿na
o projektach rewitalizacji �jedwabnego szlaku�. Tym razem chodzi-
³oby jednak nie o jedwab, lecz o potok tanich chiñskich towarów
przemys³owych skierowany ku Europie.

Dla uzupe³nienia przedstawionego powy¿ej obrazu chiñskiej stra-
tegii polityki regionalnej brakuje w oczywisty sposób poruszenia kwe-
stii koreañskiej czy obszerniejszej prezentacji korekt w wieloletniej
polityce wobec Indii i pañstw buforowych (przede wszystkim Nepalu)
oraz Japonii. Osobnego potraktowania domaga³aby siê te¿ problematy-
ka stosunków chiñsko-rosyjskich. Wszystkie te jednak kwestie zmusze-
ni jeste�my pomin¹æ z uwagi na ich wymagaj¹c¹ d³u¿szego wywodu
specyfikê i przekonanie autora, ¿e takowy wywód kwalifikowa³by siê
prawdopodobnie do osobnej, zbli¿onej rozmiarami publikacji.

32 Dane techniczne zaczerpniête z publikacji prasowych, np. artyku³u
w China Daily, dostêpne na: http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-05/25/
content_600060.htm.

33 N. Swanstrom, Chinese bussines Iinterests in Central Asia: a quest for
dominance, Central Asia � Caucasus Analyst, 18.06.2003, http://www.caciana-
lyst.org/view_article.php?articleid=1495.
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Wnioski

Próbuj¹c ogarn¹æ wizjê chiñskiej strategii polityki zagranicznej
nale¿y przede wszystkim zwróciæ uwagê na znaczenie jakie Pekin
przywi¹zuje do tworzenia wizerunku stabilnego i odpowiedzialnego
uczestnika tak regionalnego, jak i globalnego systemu miêdzynaro-
dowego. Temu celowi s³u¿y³y takie posuniêcia dyplomatyczne jak
np. zachowanie w trakcie kryzysu azjatyckiego w 1997 roku, czy
wyj¹tkowo umiarkowana postawa zaprezentowana w trakcie roz-
mów 6-stronnych w Pekinie. Taki zamiar przy�wieca te¿ skokowo
rosn¹cemu zaanga¿owaniu ChRL w pomoc humanitarn¹ i misje
pokojowe ONZ.

Nowa chiñska strategia polityki zagranicznej doprowadzi³a do
wzglêdnego uspokojenia nastrojów w najbli¿szym s¹siedztwie (w tym
tak¿e w ostatnim 1,5 roku wobec Japonii). Gospodarki pañstw Azji
Po³udniowo- Wschodniej i Centralnej coraz silniej wi¹¿¹ siê z rozpê-
dzon¹ ekonomi¹ ChRL. Tym samym kraje te staj¹ siê coraz bardziej
zainteresowane podtrzymaniem cudu gospodarczego Pañstwa �rod-
ka, a ich rz¹dom coraz trudniej jest podejmowaæ decyzje bez uwzglêd-
niania potencjalnej reakcji Pekinu (dotyczy to tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim coraz silniej uzale¿nionego ekonomicznie od ChRL- Taj-
wanu). Wp³ywy Chin w regionie rosn¹ z roku na rok, jednak ich
stonowana i wstrzemiê�liwa polityka zagraniczna wzbudza u s¹sia-
dów coraz wiêcej zrozumienia i respektu, a nie jak wcze�niej, lêku
(symbolizowanego na pocz¹tku lat 90. przez has³o �China threat�).
Pog³êbiaj¹ siê instytucjonalne zwi¹zki ChRL z ASEAN. Pekin udo-
wodni³ te¿, ¿e bez jego udzia³u nie da siê osi¹gn¹æ jakiegokolwiek
postêpu w rozwi¹zywaniu problemów Pó³wyspu Koreañskiego. Sys-
tematycznie ro�nie jego presti¿ na arenie miêdzynarodowej, a dyplo-
macja chiñska odgrywa coraz wiêksz¹ rolê w tak nawet odleg³ych
regionach �wiata jak Afryka czy Ameryka £aciñska.

Podsumowuj¹c � nowa strategia polityki zagranicznej ChRL
okaza³a siê wielkim sukcesem. Jej wielk¹ si³¹ jest zniuansowanie,
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elastyczno�æ, szeroka gama zastosowanych �rodków, a przede wszyst-
kim wielka zrêczno�æ, z jak¹ integruje szereg sektorowych, z osobna
mniej znacz¹cych komponentów. Wra¿enie jej elegancji i komplekso-
wo�ci wynika byæ mo¿e po czê�ci z wiêkszego ni¿ na Zachodzie
nacisku na stosowanie metod oddzia³ywania po�redniego, niew¹tpli-
wie jednak charakteryzuje j¹ d¹¿enie do poszukiwania ca³o�ciowych,
dotykaj¹cych sedna problemów rozwi¹zañ. Byæ mo¿e racjê mia³ prof.
Harry R. Yagger stwierdzaj¹c: � W porównaniu z tradycjami orien-
talnymi zachodnie czarno � bia³e my�lenie s³abo nadaje siê do rozu-
mowania w kategoriach strategicznych. Zachód przehandlowa³ do-
k³adno�æ odpowiedzi za ich prostotê�34 .

Zauwa¿yæ te¿ nale¿y, ¿e strategia ta przys³u¿y³a siê w znacz-
nym stopniu do stabilizacji regionalnej. Wyst¹pi³ w tym przypadku
niezwykle pozytywny element sprzê¿enia jej celów z diagnoz¹ jaka
sta³a u podstaw jej sformu³owania. Bowiem je�li zak³ada siê wzglêd-
nie niski poziom ryzyka powa¿niejszej konfrontacji w regionie i trak-
tuje siê to jako podstawow¹ przes³ankê do skupienia siê na pomna-
¿aniu bogactwa i potêgi, to logiczn¹ konsekwencj¹ takiego rozumo-
wania jest d¹¿enie do dalszego wzmacniania owej regionalnej stabi-
lizacji. Tak te¿ w³a�nie, jak siê wydaje, rozumuje chiñskie kierow-
nictwo i polityka ChRL od d³u¿szego czasu podporz¹dkowana jest
w równym stopniu partykularnym interesom politycznym, co hamu-
j¹cym ich realizacjê d¹¿eniem do obni¿enia ryzyka wybuchu powa¿-
niejszego konfliktu do absolutnego minimum (w mniemaniu chiñ-
skim to minimum wytyczaj¹ granice podstawowych interesów egzy-
stencjalnych pañstwa, jak np. integralno�æ terytorialna, która obej-
muje te¿ kwestiê Tajwanu). Wydaje siê wiêc to tendencja niezwykle
obiecuj¹ca, a jej utrzymanie �wiadczy³oby, ¿e Pekin rzeczywi�cie jest
w stanie przyj¹æ na siebie odpowiedzialn¹ rolê w ramach istniej¹ce-
go systemu miêdzynarodowego. Byæ mo¿e wiêc pojawiaj¹ce siê tak

34 Zob. H. R. Yager, Strategic theory for the 21st century, �The Letort Pa-
pers�, luty 2006.
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w Chinach jak i na Zachodzie g³osy o nieuniknionej w przysz³o�ci
konfrontacji �wschodz¹cego smoka� z potêg¹ Ameryki nigdy siê nie
ziszcz¹? Dla dobra nas wszystkich, nale¿a³oby mieæ na to wielk¹
nadziejê.
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CHINESE REGIONAL STRATEGY

SUMMARY

With a staggering growth of Chinese economy seeming a per-
manent feature of the years to come, the question of enhancement
of the Peoples Republic of China regional posture and its influence
over the whole international system is becoming one of the major
challenges of our time. In recent years many notable authors have
observed a success of Chinese officials efforts to improve the rela-
tions with the neighbours and all the major world powers. Starting
from the role played by China in the regional security architecture
of East Asia and its historical background, this paper analyzes the
latest developments in Chinese policy towards the region in the
broader context and tries to identify the China�s strategy and its
potential risks and benefits for the international community. The
author argues that in spite of potential drawbacks the process of
gradual integration of PRC into the existing world order have moved
dramatically ahead and tries to explain the intentions hidden be-
hind Beijing�s regional and global political initiatives.


