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Abstract

Article “Russia and China in the Central Asia. Cooperation or competition” is ded-
icated to the important problem of the Russia and China foreign policy in Central 
Asia. In the article the geopolitical situation of Central Asia at the present stage is 
analyzed. Special attention on the author is paid to interaction of Russia and China 
with the region’s countries. Author describes general trends of Russia and China 
policy. It contains the analysis of basic coincidence of strategic interest of Russia 
and China and basic imaginations of Central Asia among the Russian and Chinese 
political elite. Special attention on the author is paid to historical process who cre-
ate the basic interest and imaginations. Author esteemed historical features of Rus-
sia–China relations in the region ant try to predict the future relationship between 
Russia and China in the Central Asia. 
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Аннотация

Статья «Россия и Китай в Средней Азии. Сотрудничество или соперни-
чество» посвящена важной проблеме внешней политики России и Китая 
в Центральной Азии. В статье проанализирована геополитическая ситуация 
на настоящем этапе. Особое внимание автор обращает на взаимодействие 
России и Китая со странами региона. Автор описывает общие тенденции по-
литики России и Китая. Статья содержит также анализ основных совпаде-
ний стратегических интересов России и Китая, а также основных вообра-
жений о Центральной Азии у российской и китайской политических элит. 
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Особое ударение автор ставит на исторический процесс, который ведет 
к формированию основных интересов и воображений. Автор учел особен-
ности исторические особенности российско-китайских отношений в реги-
оне и попытался предсказать будущие отношений между Россией и Китаем 
в Центральной Азии.
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Przemiany, które zachodzą w ostatnich latach na obszarze Azji Środko-
wej, powodują, iż region ten ponownie staje się centrum zaintereso-

wania światowej polityki. Aktywność chińska w regionie związana z dą-
żeniami do budowy tzw. nowego szlaku jedwabnego wiążącego chińskich 
producentów z europejskimi i bliskowschodnimi rynkami sprawia, że 
w najbliższej przyszłości można oczekiwać daleko idącej rekonstrukcji sto-
sunków polityczno-ekonomicznych w Azji Środkowej. Ten peryferyjny do 
tej pory region światowej polityki, którego znaczenie wiązano jedynie z za-
sobami surowców energetycznych, może stać się regionem tranzytowym, 
„centralnym”, w którym będą krzyżowały się trasy transportowe prowa-
dzące z Azji Północno-Wschodniej do Europy i na Bliski Wschód. Coraz 
większa obecność gospodarcza i polityczna Chin w regionie prowokuje do 
stawiania pytań o reakcję Rosji na chińską aktywność. Azja Środkowa była 
obszarem rosyjskiej ekspansji i kolonizacji i przez wiele dziesięcioleci re-
gion ten pozostawał pod bezpośrednimi rosyjskimi wpływami polityczny-
mi i kulturowymi. Celem artykułu jest próba analizy historycznych relacji 
rosyjsko-chińskich w regionie i na tej podstawie wnioskowanie o możli-
wych współczesnych liniach aktywności politycznej Rosji i Chin w Azji 
Środkowej. Konflikt pomiędzy tymi potęgami mógłby bowiem doprowa-
dzić do destabilizacji regionu (wciąż zagrożonego wpływami fundamenta-
listów islamskich oraz niestabilnością polityczno-społeczną) i do pojawie-
nia się na mapie świata kolejnego obszaru będącego źródłem globalnych 
zagrożeń. Współpraca pomiędzy Rosją a Chinami może natomiast do-
prowadzić do stabilizacji i rozwoju gospodarczego krajów Azji Środkowej, 
a tym samym wpłynąć na uspokojenie sytuacji i włączenia Azji Środko-
wej (a w tym także w dalszej perspektywie i Afganistanu) do światowej 
gospodarki. Dlatego też próba historycznej analizy kontaktów rosyjsko-
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-chińskich w regionie może pomóc przy próbach przewidywania politycz-
nej przyszłości Azji Środkowej. 

Samo określenie Azja Środkowa nie ma jednoznacznej definicji. W lite-
raturze przedmiotu funkcjonują dwa sposoby rozumienia tego pojęcia. Po 
pierwsze jako „klasyczna Azja Środkowa”, która pod względem geograficz-
nym stanowi wyżynno-górski obszar Azji centralnej rozciągający się na 
wschodzie, aż do gór Wielki Chingan, rzeki Huang He i Gór Sino-Tybetań-
skich, a na południu dochodzi go górnego biegu rzeki Indus. Region ten 
obejmuje byłe republiki radzieckie Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, 
Turkmenistan i Uzbekistan, zachodnie prowincje Chin (Tybet, Mongolia 
Wewnętrzna, Sinkiang, Ningxia), Mongolię oraz Afganistan1. Niekiedy do 
określenia granic „klasycznej Azji Środkowej” stosuje się ujęcie kulturowo-
-religijne przyjmując, iż Azja Środkowa to obszar historycznie zamieszki-
wany przez ludy koczownicze pochodzenia tureckiego (oraz Afgańczyków 
i Tadżyków) będące wyznawcami islamu. W tym wypadku Azję Środko-
wą tworzą byłe republiki radzieckie, Afganistan oraz zachodnia prowincja 
Chin – Sinkiang. Po drugie w obiegu naukowym, a zwłaszcza w pracach 
politologicznych, Azja Środkowa rozumiana jest jako „nowa Azja Środko-
wa”, która składa się z pięciu byłych republik poradzieckich2. Taki sposób 
konceptualizacji pojęcia Azja Środkowa jest użyteczny dla rozważań poli-
tologicznych, choć nie jest on do końca precyzyjny i zgodny z rzeczywisto-
ścią etniczną i geograficzną. Mimo wszelkich proszeń i związanych z tym 
konsekwencji ten drugi sposób rozumienia terminu Azja Środkowa upo-
wszechnił się we współczesnej publicystyce, a także w dyskursie politolo-
gicznym i operując terminem Azja Środkowa ma się na myśli obszar zaj-
mowany obecnie przez Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan 
i Uzbekistan. 

Przez ostanie 130 lat większa część Azji Środkowej znajdowała się pod 
dominacją rosyjską czy też radziecką. Zmieniło się to w 1991 r., kiedy to 

1 Co ciekawe do takiego geograficznego rozumienia Azji Środkowej uciekają się nie-
którzy rosyjscy publicyści usiłując wyznaczyć granice eurazjatyckiego heartlandu będą-
cego sferą dominacji Rosji (por. A. Dugin 2000). 

2 Nieco węższy sposób konceptualizacji Azji Środkowej przyjął prof. Zygmunt Łu-
kawski, który w pracy poświęconej historii Azji Środkowej pisał, iż jest to obszar zaj-
mowany przez republiki radzickie: Turkmenie, Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgizję (por. 
Z. Łukawski, 1996, s. 19). 
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proces rozpadu ZSRR przyczynił się do powstania w regionie niepodle-
głych państw. Wydarzenie to wprowadziło ten do tej pory raczej odizolo-
wany od świata region, w serce światowej polityki i rywalizacji międzyna-
rodowej. Azja Środkowa przyciąga dziś uwagę badaczy, gdyż w ostatnich 
latach w debatach politycznych i akademickich upowszechnił się obraz re-
gionu jako kluczowego dla światowej polityki ze względu na swoje położe-
nie geopolityczne oraz właściwości geoekonomiczne (surowce energetycz-
ne). Upowszechniło się również przekonanie, iż z powodu odmiennych 
interesów państw zainteresowanych odgrywaniem decydującej roli na 
tym obszarze mamy do czynienia z nową „wielką grą” o podział sfer wpły-
wów. Uznano, iż to właśnie tutaj dochodzi do krzyżowania się interesów, 
m.in. Rosji, Turcji, Unii Europejskiej, Iranu, Chin, a także USA. Szczegól-
nie mocno wzrosło zainteresowanie światowej opinii publicznej proble-
mami regionu w wyniku ataków terrorystycznych na World Trade Center 
w 2001 r. w Nowym Jorku i amerykańskiej interwencji zbrojnej w Afgani-
stanie. Amerykańska wojna z terrorem w Afganistanie, prowadzona przy 
użyciu baz wojskowych usytuowanych na obszarze Azji Środkowej, zwró-
ciła uwagę międzynarodowej opinii publicznej na ten region jako na ob-
szar o wyjątkowym geopolitycznym znaczeniu. Obszar, który stanowi po 
pierwsze istotne zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa, a po drugie 
stanowi ważne źródło surowców energetycznych. Uznano zatem, iż jest to 
region generujący największe konflikty geopolityczne oraz wyzwania dla 
bezpieczeństwa nie tylko regionalnego, ale także i światowego.

Na obecnym etapie rozwoju regionalnych stosunków szczególnie dwa 
zewnętrzne podmioty mocno wpływają na sytuację w regionie prowadząc 
aktywną politykę. Są to Rosja i Chiny, które są krajami posiadającymi wie-
lowiekowe związki z regionem. Relacje między tymi dwoma graczami 
w dużym stopniu wpływają na sytuację w regionie, a podejmowane przez 
nich działania mogą wpływać na stabilizację regionalnych stosunków lub 
też przyczynić się do zwiększenia napięć w regionie. Analizując strategicz-
ne interesy obydwu państw, a także sposób postrzegania Azji Środkowej 
z perspektywy Chin i Rosji można wysunąć tezę, iż kraje te są naturalny-
mi przeciwnikami w regionie, którzy będą ze sobą rywalizować o wpływy, 
wykorzystując każdą możliwość, aby osłabić pozycję przeciwnika. Oby-
dwa państwa roszczą sobie pretensje do zwierzchnictwa nad Azją Środko-
wą i odmiennie definiują miejsce tego regionu na mapie świata. 
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Rola Azji Środkowej w polityce Rosji

Zainteresowanie Rosji regionem jest wynikiem dziewiętnastowiecznej ko-
lonizacji. Od tego czasu Azja Środkowa stała się ważnym elementem ro-
syjskiej przestrzeni polityczno-gospodarczej i integralną częścią impe-
rium rosyjskiego. W okresie istnienia państwa radzieckiego region ten 
został zintegrowany z pozostałymi częściami imperium, a ludność uległa 
wpływom rosyjskiej kultury. Po rozpadzie ZSRR rosyjskie elity polityczne 
starały się utrzymać rosyjską dominację w dawnych republikach radziec-
kich, obawiając się utraty dotychczasowych przewag i statusu mocarstwa. 
Bardzo szybko w dyskusjach dotyczących roli i miejsca Federacji Rosyj-
skiej w świecie pojawiły się koncepcje odwołujące się do eurazjatyzmu. 
Wskazywano na „tradycyjną” przynależność Azji Środkowej do rosyjskiej 
przestrzeni etnicznej, kulturowej i politycznej. Popularność eurazjatyzmu 
wśród elit politycznych przyczyniła się do rozprzestrzenienia się przekona-
nia o tym, iż Rosja nie może utracić wpływów w regionie, gdyż stanowiło 
by to dla niej prawdziwą geopolityczną katastrofę i wyrzeczenie się geopo-
litycznej tradycji państwowości rosyjskiej. Dla dużej części rosyjskich elit 
Azja Środkowa stanowi cześć „eurazjatyckiego” świata, którego osią jest 
Rosja, a utrzymanie jedności świata „eurazjatyckiego” jest warunkiem ro-
syjskiej mocarstwowości. 

Zainteresowanie Azją Środkową wśród elit rosyjskich społeczno-poli-
tycznych wynika zarówno z przyczyn symbolicznych, jak i pragmatycz-
nych. W sferze mitologiczno-ideologicznej Azja Środkowa postrzegana jest 
jako ważna część przestrzeni eurazjatyckiej, na której naturalnym domi-
nantem jest Rosja stanowiąca osobny region i specyficzny ład kulturowo-
-etniczny – Eurazję położoną między Europą a Azją „właściwą”. W bar-
dziej „realistycznej” wersji zwraca się uwagę, iż aby Rosja mogła na powrót 
stać się globalnym graczem konieczne jest utrzymanie jej dominacji na ob-
szarach byłego ZSRR. Wypchnięcie Rosji z Europy (kraje nadbałtyckie, 
Białoruś, Ukraina, Mołdawia), Kaukazu (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia) 
oraz Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan) będzie skutkowało pomniejszeniem roli Rosji w świecie. 

Azja Środkowa jest więc dla Rosji regionem ważnym z punktu wiedze-
nia swoistej mitologii narodowej i historycznych resentymentów. Jest też 
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obszarem ważnym z punktu widzenia interesów gospodarczych i związa-
nych z bezpieczeństwem. Po pierwsze Rosja jest zainteresowana utrzyma-
niem swojej obecności w Azji Środkowej, gdyż region ten stanowi ważne 
źródło potencjalnych zagrożeń dla jej bezpieczeństwa narodowego. Nie-
stabilność tych regionów i słabość państw skutkuje wzrostem fundamen-
talizmu islamskiego, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, a w tym 
przemytem narkotyków, niebezpiecznych substancji oraz nielegalną mi-
gracją. Władze rosyjskie za konieczną uważają ścisłą współpracę regio-
nalną i wypracowanie wspólnej strategii polityki emigracyjnej, a także 
wspólne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości i terroryzmowi 
(Donaldson, Nogee, 2009, s. 193–194; Freire, 2009, s. 131–135; Кузмина, 
2007, s. 122). Po drugie utrata kontroli nad liniami transportującymi su-
rowce naturalne z Azji Środkowej jest uważana w Federacji Rosyjskiej jako 
bezpośrednie zagrożenie dla interesów państwa. Rosyjscy stratedzy uwa-
żają, że jeżeli drogi transportowe i rurociągi z byłych republik radzieckich 
do państw zainteresowanych w pozyskiwaniu surowców będą przechodzi-
ły przez terytorium Rosji oraz rosyjskie porty, to większość obszaru byłe-
go ZSRR pozostanie w politycznej zależności od Rosji, a zyski pochodzące 
z cargo pozostaną w Rosji i posłużą do modernizacji kraju i infrastruktury 
technicznej. Jeżeli zaś powstaną nowe drogi transportowe omijające Rosję 
(z Azji Środkowej, przez region kaspijsko-czarnomorski, do Turcji i Morza 
Śródziemnego), to straci ona monopol na dostawy bogactw naturalnych 
obszaru Eurazji, na którym od wieków dominowała, a tym samym stra-
ci dostęp do zasobów mogących posłużyć do modernizacji zarówno Ro-
sji, jak i całego regionu (Donaldson, Nogee, 2009, s. 194–195; Freire, 2009, 
s. 135–137; Кузмина, 2007, s. 122; Borodin, 2005, s. 76).

Stąd stałe zaangażowanie polityczne Rosji w ten region. Z punktu wi-
dzenia rosyjskich władz Azja Środkowa ma istotne znaczenie geopolitycz-
ne i geoekonomiczne, dlatego za szczególnie ważne uważa się utrzymanie 
kontroli nad tym bogatym w surowce energetyczne regionem. W przypad-
ku Rosji rzecz idzie nie o jakiś abstrakcyjny kawałek globalnej przestrzeni, 
ale o ważnej części byłego Związku Radzieckiego. Jest to obszar 4 mln km2 
zamieszkały przez ponad 50 mln ludzi, z których ponad 7 mln to etniczni 
Rosjanie. Dlatego też strategia polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej 
wobec tego regionu zakłada, iż należy działać w taki sposób, aby: 1) nie 
dopuścić do utworzenia w Azji Środkowej alternatywnych systemów bez-
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pieczeństwa bez uczestnictwa Rosji i przeciwstawienie się próbom wpro-
wadzenia do regionu baz wojskowych państw trzecich; 2) doprowadzić 
do zwiększenia wpływów rosyjskiego kapitału w kluczowych gałęziach 
gospodarki krajów Azji Środkowej, zabezpieczenie funkcjonowania bez 
przeszkód korytarzy transportowych i komunikacyjnych, a w tym przede 
wszystkim dróg transportu surowców energetycznych; 3) w wielostronny 
sposób zabezpieczyć prawa i interesy Rosjan zamieszkujących Azję Środ-
kową, utrzymanie pozycji języka rosyjskiego i kultury narodów Rosji; 
4)  konsolidacja wielostronnych struktur z uczestnictwem Rosji i zapew-
nienie jej kluczowego znaczenia w zapewnieniu stabilności i bezpieczeń-
stwa na południowych granicach regionu (Чернявский, 2010, s. 61–62). 

Rola Azji Środkowej w polityce Chin

Z chińskiej perspektywy Azja Środkowa stanowi ważny element chiń-
skiej historii i tradycyjną sferę wpływów. Chińskie relacje z Azją Środkową 
mają wielowiekową historię sięgającą głębokiej starożytności i uważa się, 
że walka z plemionami koczowniczymi graniczących z Chinami od pół-
nocy i północnego zachodu to czynnik o olbrzymiej doniosłości, przewi-
jający się przez całe dzieje Chin (Rodziński, 1992, s. 39). Oba regiony Chi-
ny i Azja Środkowa przez wiele wieków były połączone dzięki rywalizacji 
i wojnom, a także istnieniu dróg handlowych oraz religijnym i etnicznym 
związkom. Od II w. p.n.e. do ok. XV w. funkcjonował słynny szlak handlo-
wy określany mianem jedwabnego szlaku, który prowadził od Chin przez 
Azję Środkową do Europy, łącząc te regiony wzajemnymi interesami i wy-
mianą handlową. 

Chińczycy, prowadzący osiadły tryb życia w wioskach i utrzymujący 
się z uprawy roli, zawsze mieli intensywne kontakty z ludami prowadzący-
mi koczowniczo-pasterski tryb życia i zamieszkującymi niechińskie regio-
ny przylegające do Chin szerokim łukiem, od Mandżurii, przez Mongolię 
i Turkiestan po Tybet. W różnych okresach potęgi i ekspansji imperium 
chińskie, podobnie jak i dziś Chińska Republika Ludowa, obejmowa-
ło swym panowaniem tzw. Azję Wewnętrzną. Wielokrotnie także Chiny 
były obiektem najazdów ludów koczowniczych i broniły się przed najaz-
dami „barbarzyńców” z Azji Wewnętrznej, budując olbrzymie umocnie-
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nia obronne. Wielki Mur Chiński, wyznaczający terytorialny zakres pań-
stwa chińskiego i oddzielający je od „barbarzyński koczowników, sięgał 
na zachodzie do rzeki Huang Ho. W swoim najdalej wysuniętym na za-
chód punkcie sięgnął (za czasów dynastii Han), tzw. Lumen Pass czy też 
Jade Gate, położonym we wschodniej części obecnej chińskiej prowincji 
Gansu. Ze względu na swoje znacznie i położenie na szlaku handlowym, 
Azja Środkowa była wielokrotnie obszarem chińskiej ekspansji. Chiń-
scy władcy starali się opanować wschodnią część Azji Środkowej przede 
wszystkim dlatego, aby uwolnić swoje zachodnie granice od ciągłych na-
padów, a także dlatego, iż liczyli na zyski wynikające z kontroli nad słyn-
ną „drogą jedwabiu”. Obszar ten był obiektem chińskiej ekspansji poli-
tycznej i militarnej oraz widownią walk ludów stepowych pochodzenia 
tureckiego z  dominacją chińską. Chińczycy często wykorzystywali jed-
ne plemiona koczowników przeciwko innym, zawierali sojusze i starali się 
włączyć „barbarzyńców” w obręb cywilizacji chińskiej (podobnie jak czy-
nili to Rzymianie w Europie). Struktura państwowa koczowniczych ple-
mion zawsze była krucha i niestała, ulegając łatwo rozbiciu przy wzroście 
potęgi innych plemion, co doprowadzało z kolei do powstawania nowych 
konfederacji plemiennych oraz państw na stepach. Rząd chiński prowa-
dził zawsze politykę wykorzystywania waśni i starć międzyplemiennych 
w niezmiennym celu doprowadzenia do największego możliwie osłabienia 
swoich sąsiadów. Główną kością niezgody między Chinami a koczowni-
kami były napady rabunkowe i najazdy koczowników oraz kwestia pano-
wania nad tzw. Rejonami Zachodnimi (dzisiejszy Sinkiang) oraz kontrola 
dróg handlowych na północ i południe od gór Tian-shan. Historia Chin 
obejmuje zatem zarówno Chińczyków, jak i nie-Chińczyków z Azji Środ-
kowej, a tacy mieszkańcy Azji, jak Mongołowie, Ujgurowi, Tybetańczycy 
i Mandżurowie zaliczani są do mniejszości narodowych, które współtwo-
rzą Chińską Republikę Ludową. 

Szczególnie ważną rolę w chińskim podboju Azji Środkowej odegrały 
dwie dynastie: Han (206 p.n.e.–220 n.e.) i Tang (618–907). Hanowie i Tan-
gowie po zapewnieniu Chinom jedności politycznej zabrali się do posze-
rzania zakresu ekspansji chińskiej władzy politycznej w sąsiednich regio-
nach, szczególnie w Azji Środkowej. W epoce dynastii Han chińscy cesarze 
uznali, iż najistotniejszym problemem politycznym państwa są stosun-
ki z  jego sąsiadami koczowniczymi na północy i północnym zachodzie. 
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Plemiona koczownicze dokonywały napadów rabunkowych na wszyst-
kie prowincje chińskie północne i północno-zachodnie. Wojska chińskie 
wtargnęły w głąb ziem koczowniczych i zdobyły w 119 r. p.n.e. teren zwa-
ny „korytarzem Gansu”, który umożliwiał najlepsze dotarcie na zachód 
i dalszą ekspansję w tym kierunku. Wtedy także dokonano przedłużenia 
Wielkiego Muru Chińskiego ku zachodowi, tak, że sięgnął on aż do Dun-
huangu (dziś jest to miasto lezące w zachodniej części prowincji Gansu na 
granicy z prowincją Sinkiang). Ekspansja, która potem nastąpiła dopro-
wadziła do rozciągnięcia kontroli chińskiej nad dwiema głównymi trasa-
mi karawan, wiodących poprzez Azję Środkową na północ oraz na połu-
dnie od gór Tian-shan. Zagarnięte tereny stały się Rejonami Zachodnimi 
państwa chińskiego, a ich podbój spowodował ożywienie handlu oraz na-
wiązanie ważnych kontaktów z krajami położonymi jeszcze dalej na za-
chodzie. Pozycje Chin w regionie wzmacniano przez zakładanie kolonii 
kupców chińskich w miastach tego obszaru (Rodziński, 1992, s. 90–92). 
Władza cesarska nad Rejonami Zachodnimi nie była trwała i wraz z kry-
zysem państwa tereny zamieszkałe przez plemiona koczowników usamo-
dzielniały się. W okresie kryzysu dynastii Han i jej upadku plemiona ko-
czownicze zrzuciły chińskie zwierzchnictwo, które zostało przywrócone 
dopiero za czasów dynastii Tang. Za panowania drugiego cesarza dyna-
stii Tang wojska chińskie zaczęły przekraczać granice kraju, zmierzając 
we wszystkich kierunkach, ale nade wszystko docierały coraz dalej w Azji 
Środkowej, tak że w końcu chińskie prefektury znalazły się za zachód od 
Pamiru. W połowie VII w. (648 r. n.e.) w Rejonach Zachodnich została 
ustanowiona niezachwiana władza Tangów. Od tego czasu wschodnie ob-
szary Azji Środkowej, czy też inaczej mówiąc Rejony Zachodniej, będące 
rozległym obszarem obejmującym stepy Ili na północ od gór Tian-shan le-
żące na południe od nich pustynię i oazy Kaszgarii, traktowane były, nie-
zależnie od rzeczywistego panowania chińskiego, jako jeden z obszarów 
podległych Synowi Niebios. Co ciekawe, w osiągnięciu swoich celów przez 
dynastię Tang bezcenny okazał się sojusz z plemionami ujgurskimi. 

Dynastii Tang nie udało się utrzymać długo panowania nad Azją Środ-
kową. W 751 r. wojska arabskie zadały armii chińskiej druzgocącą klęskę 
w bitwie pod Allachem (obecnie północna Kirgizja), a władza chińska roz-
sypała się. Chiny utraciły swoją pozycję na tych terenach, nie odzysku-
jąc jej aż do panowania obcej dynastii mandżurskiej Qing, która odegra-
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ła największą rolę w budowie chińskiego panowania na Azją Środkową. 
Dynastia ta, rządząca z Pekinu chińskim imperium, dokończyła podboju 
Mongolii, Azji Wewnętrznej (chiński Turkiestan) i Tybetu. Zdając sobie 
sprawę z tego, że peryferia imperium muszą znajdować się pod kontro-
lą, bo inaczej się je traci. Mongolskie plemiona żyjące na Zachód od Man-
dżurii utrzymywano pod kontrolą za pomocą administracyjnego sytemu 
Qiungów i przy pomocy religijnej sekty Żółtych Czapek koncentrującej się 
wokół dalajlamy w Lahsie. Uczyniło to Tybet kluczem do władzy w Mon-
golii i skłoniło Qingów do ulokowania wojsk w Lhasie. Na zachodzie dy-
nastia Qing miała do czynienia z niepewnymi rubieżami zamieszkiwany-
mi przez wojownicze i ekspansywne ludy koczownicze, które mogły stać 
się siłą zagrażającą panowaniu Qingów w Chinach. Żeby się przeciwstawić 
temu zagrożeniu wojska Qiungów wyruszyły szlakami znanymi z podbo-
jów okresu dynastii Han i Tang i w latach pięćdziesiątych XVIII w. ujarz-
miły ludy żyjące na obszarze podbijając chanat dżungarski, którego tery-
torium zostało włączone do Chin jako Sinkiang. Mandżurowie uznali za 
niezbędne opanowanie sąsiedniej Kaszgarii leżącej na południe od Tien-
-shan. W XIII w. i tam ustanowiono władzę Qingów, a dynastia ta posze-
rzyła terytorium cesarstwa daleko poza jego dotychczasowe granice (Fair-
bank, 1996, s. 137–138). 

Północno-zachodnie peryferia zawsze stanowiły problem dla central-
nych władz w Pekinie. Jest to bowiem olbrzymie terytorium oddalone od 
politycznych i ekonomicznych centrów Chin. Od czasów dynastii Han 
Chiny musiały walczyć z ruchami separatystycznymi i rebeliami, które 
wybuchały przeciw dominacji chińskiej. Natężenie walk i siły ruchów se-
paratystycznych były różne podczas rządów poszczególnych dynastii (tak 
samo jak zmieniała się rzeczywista władza chińska w regionie), ale gene-
ralnie ruchy te zawsze kierowały się tą samą ideą – ustanowić niepodległe 
królestwo (państwo), które pod względem swego statusu będzie równe im-
perium chińskiemu i jego władcy w Pekinie. Region ten nigdy nie był pro-
wincją, w której centralnym władzom w Pekinie udałoby się ustabilizować 
swoją władzę. Region ten do XXI w. znajdował się po władzą różnorodnych 
sił politycznych, takich jak: Chorezmijczycy, imperium Achemenidów, lud 
Yueczy, imperium Xiongnu, państwo Xianbei, Królestwo Kuszanów, ka-
ganat rourański, chińską dynastię Han, chińskie państwa Liang oraz Qin, 
chińską dynastię Tang, imperium tybetańskie, kaganat ujgurski, wagant 
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Kara-Kitan, imperium mongołów, chińską dynastię Yuan, kaganat czaga-
tajski, Mogulistan, kagant dżungarski, chińską dynastię Qing, Republi-
kę Chińską i wreszcie Chińską Republikę Ludową. Chiny były więc tylko 
jedną z wielu sił, które starały się podporządkować swojej władzy plemio-
na koczownicze zamieszkujące obszary Azji Środkowej. Władza chińska 
w tym regionie była jednak zazwyczaj nietrwała i dopiero w XIX w. Chiń-
czykom udało się zdobyć bardziej trwałe panowanie we wschodniej części 
Azji Środkowej. Dziś region ten także przysparza władzom w Pekinie wie-
le problemów związanych przede wszystkim z antychińskimi wystąpienia-
mi miejscowej ludności; ale tak jak i było to w przeszłości władze chiń-
skie uważają, że dominacja w Sinkiangu stanowi klucz dla bezpieczeństwa 
i stabilności Chin (por. Hao, Liu, 2012). 

W przypadku Chin postrzeganie Azji Środkowej, interesy, polityka 
i strategia wobec regionu zmieniała się w ostatnich dekadach i wciąż prze-
chodzi ewolucję. Zmiana sytuacji międzynarodowej spowodowana upad-
kiem ZSRR, zmiana pozycji Chińskiej Republiki Ludowej na arenie mię-
dzynarodowej związana z gwałtownym rozwojem gospodarczym, nowe 
wyzwania z zakresu bezpieczeństwa i gospodarki, to wszystko spowodo-
wało, iż władze chińskie nie określiły definitywnie swojej strategii wobec 
regionu (Zhao, 2007, s. 137). Niemniej jednak można wskazać na pew-
ne charakterystyczne elementy decydujące o sposobie postrzegania Azji 
Środkowej w Chinach oraz zidentyfikować strategiczne interesy tego kraju 
w regionie. Chiny dysponują swoistą makrokoncepcją swojej polityki za-
granicznej, mocno zakorzenioną w chińskiej kulturze politycznej. Jak się 
wskazuje w literaturze przedmiotu zawsze kiedy państwo chińskie rosło 
w siłę w jej polityce zagranicznej przewagę uzyskiwała „chińskocentrycz-
na” koncepcja świata wywodząca się jeszcze z okresu panowania dynastii 
Zhou. Idea ta związana jest z przedstawieniem Chin jako kraju położone-
go centralnie w stosunku do „czterech mórz”. Stąd też pochodzi tradycyj-
ne określenie Chin jako Państwa Środka (zhōng guó) leżącego w centrum 
świata („pod niebem”). Cesarz Chin sprawujący rządy w Państwie Środka, 
sprawuje rządy „pod niebem” i jest władcą wszystkiego co znajduje się „pod 
niebem”. W oficjalnej chińskiej tradycji Państwo Środka traktowano jako 
centrum świata (Pod Niebem), a chiński cesarz – jako jej głowa jednoczą-
cy ziemie leżące między „czterema morzami”. Państwo Środka jawiło się 
tym miejscem, w którym, zgodnie z chińską kosmologią, panuje harmo-
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nia pomiędzy dwiema podstawowymi siłami świata „in” i „jang”. Osią-
gnięcie takiej harmonii stanowi cel zarówno wszystkich działań, jak i cel 
historycznego rozwoju. Im dalej od centrum i od „kulturowych” wpły-
wów chińskiej kultury, tym harmonia ta jest zakłócona (Воскресенский, 
Лузянин, 2004, s. 388). 

Doktryna o cesarzu Chin, jako „Synu Niebios” panującym ze swego tro-
nu usytuowanego w centrum świata nad wszystkim, co znajduje się „pod 
niebiosami” zapewniając ład i harmonię legła u podstaw filozofii konfu-
cjańskiej, będącej ważną częścią chińskiej tradycji i jedną z podstawowych 
elementów chińskiej kultury politycznej. Chińczycy postrzegali świat jako 
następujące po sobie koła, w środku których znajdowały się Chiny i ich ce-
sarz – władca wszystkiego, co znajdowało się pod niebem. Chiński cesarz 
– Syn Nieba i nosiciel „mandatu Nieba” jest jedynym uprawomocnionym 
władcą, który wprowadza porządek, ład i harmonię na ziemi. Sprawując 
władzę zapewnia harmonię między społeczeństwem a kosmosem. Przy-
znawano mu prawo i obowiązek do rozprzestrzeniania swojego „błogo-
sławionego wpływu” z „centrum ziemi” na cały świat, łącznie z tym za-
mieszkanym przez „barbarzyńców”. Co ciekawe, w konfucjańskiej filozofii 
polityki można spotkać się z ideą, że „miłość bliźniego” nie rozciąga się na 
„barbarzyńców” z powodu ich „etycznej niedoskonałości”, i w środkach 
oraz  metodach stosowanych wobec nich można było się do nich odno-
sić, jak do dzikich zwierząt i ptaków. Warto też przypomnieć, iż w konfu-
cjańskich sentencjach można spotkać się z twierdzeniami, iż „prawdziwy” 
władca niczego nie uważa za „zewnętrzne”, a także, że Syn Nieba sprawu-
je władzę na całym obszarze Pod Niebem, który obejmuje nie tylko Chi-
ny, ale cały świat składający się z centralnie usytuowanej „wyspy” chiń-
skiej kultury oraz otaczających ją „mórz” barbarzyńskich peryferii, przy 
czym to co „zewnętrzne” stanowi część „chińskiego świata”, kiedy wejdzie 
w kontakt z tym, co „wewnętrzne” (Корсун, 2001, s. 174–176).

Wydawałoby się, iż chińskocentryczne wyobrażenia o peryferiach le-
żących wokół Chin, a w tym wyobrażenia o „środkowo-azjatyckich pery-
feriach” należą do przeszłości związanej z kulturą polityczną cesarskich 
Chin. Jednakże wraz ze wzrostem znaczenia Chin na arenie światowej 
Chińczycy zaczęli powracać do tradycyjnych idei politycznych obecnych 
w kulturze tego kraju. Związane to było nie tylko ze specyfiką „pamięci hi-
storycznej”, narodową psychologią, ale także z koniecznością poszukiwa-
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nia idei, która mogłaby legitymizować dzisiejsze władze chińskie i integro-
wać wielonarodowe państwo z dominacją Chińczyków Han. Na przełomie 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wśród badaczy dziejów Chin 
pojawiła się teza, że państwowość chińską budowały wszystkie narody za-
mieszkujące na obszarze cesarskich Chin (przy czym terytorium cesar-
skich Chin rozumiano bardzo szeroko). Teza ta spowodowała m.in. wzrost 
badań nad historią narodowości, które żyją po obu stronach granic Chin 
z jej sąsiadami, a w tym badań narodów środkowoazjatyckich. W swoich 
badaniach chińscy historycy starali się dowieść, że narody te w przeszło-
ści znajdowały się albo bezpośrednio pod władzą cesarzy chińskich, albo 
w  sferze ich wpływów. Dopiero w późniejszym okresie terytoria te pod 
wpływem agresji państw europejskich zostały utracone przez Chiny. M.in. 
w pracach poświęconych narodowi kazachskiemu pojawiła się teza, iż Ka-
zachowie byli tradycyjnymi poddanymi cesarzy chińskich i zawsze znaj-
dowali się w strefie ich wpływów (Воскресенский, Лузянин, 2004, s. 395).

Otwartym pytaniem pozostaje czy takie poglądy i tradycyjne chiń-
skie przekonanie o Azji Środkowej jako „strefie wpływów chińskiego im-
perium” mają wpływ na politykę prowadzoną przez Pekin. Władze chiń-
skie coraz częściej odwołują się do nacjonalizmu i „tradycyjnej” dominacji 
Chin w Azji. Władze chińskie nie kryją swoich ambicji uczynienia z Chin 
głównego ośrodka polityczno-gospodarczego w Azji. Nacjonalizm i odwo-
ływania się do tradycji chińskiego imperium często służy władzom w Pe-
kinie do legitymizowania swojej polityki i mobilizacji politycznej. Pogląd, 
że Azja Środkowa stanowi „tradycyjną” strefę wpływów chińskich, może 
służyć legitymizacji polityki Pekinu wobec Azji Środkowej; i to zarówno 
w przypadku dławienie ruchów separatystycznych Ujgurów, jak i w przy-
padku zwiększanie swoich wpływów w poradzieckich republikach środ-
kowoazjatyckich, gdzie Pekin ma swoje strategiczne interesy, które pragnie 
realizować. 

Sama jednak analiza roli „historycznej pamięci” w procesach kształ-
towania kierunków polityki zagranicznej nie jest wystarczająca. Obecne 
zainteresowanie Chin regionem ma bowiem przede wszystkim wymiar 
pragmatyczny. Chińska Republika Ludowa przez wiele lat była samowy-
starczalna w zakresie zaspokajania swych potrzeb na energię. Jeszcze na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. zajmowała 
znaczące miejsce wśród eksporterów ropy naftowej. Pod koniec wieku ta 
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sytuacja zaczęła się gwałtownie zmieniać i Chiny z eksportera przerodzi-
ły się w wielkiego importera surowców energetycznych. Zmiana ta była 
konsekwencją gwałtownego rozwoju gospodarczego i obecnie zużycie np. 
ropy naftowej stawia Chiny na drugim miejscu w świecie (po USA) jako 
największego konsumenta surowców energetycznych. Uważa się, iż popyt 
na nośniki energii w Chinach będzie stale rósł. Chińskie zapotrzebowanie 
na energię znajduje swoje przełożenie na relacje tego mocarstwa z innymi 
krajami i politykę bezpieczeństwa energetycznego Chin. Większość surow-
ców energetycznych, a przede wszystkim ropy naftowej, jest dostarczana 
do Chin z Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej. Te szlaki transpor-
towe są patrolowane przez siły morskie USA, co godzi w ambicje Pekinu 
(Szczurowski, 2013, s. 248–249). Dlatego też Chiny wielką wagę przywią-
zują do budowy relacji z krajami Azji Środkowej, które mogą stać się waż-
nym źródłem surowców energetycznych, których zasoby i trasy przesyło-
we będą pod kontrolą Pekinu lub ich sojuszników. Pozwoliłoby to Chinom 
częściowo uniezależnić się od dostaw z Bliskiego Wschodu i realizować 
swoje ambicje mocarstwowe. 

Większość badaczy podziela pogląd, że dzisiejsze strategiczne intere-
sy Chin w regionie to: bezpieczeństwo, relacje gospodarcze, energetyka 
(Zhao, 2007, s. 137). Bezpieczeństwo dotyczy kwestii zabezpieczenia dłu-
giej granicy z państwami Azji Środkowej (ponad 1700 km z Kazachsta-
nem, około 1000 km z Kirgistanem i około 450 z Tadżykistanem). Bezpie-
czeństwo zachodnich granic i ich stabilność zawsze stanowiła priorytet dla 
chińskiej polityki. Współcześnie problem bezpieczeństwa zachodniej gra-
nicy wiąże się także z zagrożeniem terrorystycznym ze strony fundamen-
talistycznych ruchów islamskich w Sinkiangu, prowincji zamieszkiwanej 
przez muzułmańskich Ujgurów, którzy w swej historii wielokrotnie wystę-
powali przeciw chińskiej dominacji. Ruch „Wschodni Turkiestan”, którego 
najważniejsze organizacje to obecnie Islamski Ruch Wschodniego Turkie-
stanu oraz Organizacja Wyzwolenia Wschodniego Turkiestanu, domaga-
jący się utworzenia w regionie Sinkiangu niepodległego państwa Ujgurów, 
organizuje ataki na chińskie instytucje rządowe, milicjantów i osiedlającą 
się ludność chińską. Ruch ten jest traktowany przez władze w Pekinie jako 
zagrożenie dla państwa. Drugi obszar strategicznych interesów Chin w re-
gionie to energia, która od 2001 r. stała się głównym obszarem zaintereso-
wania chińskiej dyplomacji. Związane to było ze wzrostem wewnętrznego 
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popytu na energię oraz zmianą sytuacji międzynarodowej w wyniku ata-
ków terrorystycznych z 11 września 2001 r. W latach dziewięćdziesiątych, 
w związku z szybkim wzrostem gospodarczym, Chiny stały się wielkim 
importerem surowców energetycznych i dlatego też zwróciły swoją uwagę 
na bogaty w zasoby region Azji Środkowej. Władze chińskie uznały, iż za-
bezpieczenie dostępu do surowców energetycznych stanowi priorytet dla 
państwa, a Azja Środkowa jest potencjalnym źródłem surowców. Władze 
chińskie postanowiły dokonać dywersyfikacji źródeł dostaw i zapewnić so-
bie dostęp do złóż surowcowych. Korzystając z bliskości geograficznej oraz 
zasobności regionu władze chińskie zaangażowały duże środki finansowe 
w budowę infrastruktury transportowej z Azji Środkowej, starając się za-
pewnić sobie stabilne dostawy surowców energetycznych. Po trzecie Chiny 
mają, poza energetyką, także i inne interesy ekonomiczne w regionie. Wy-
miana handlowa Chin z Azją Środkową to niecały 1% całej wymiany han-
dlowej Chin, ale z perspektywy władz w Pekinie wymiana ta ma ogrom-
ne znaczenie z punktu widzenia rozwoju północno-zachodnich prowincji 
państwa, zwłaszcza zaś Sinkiangu. Prowincja ta leży daleko od industrial-
nych centrów współczesnych Chin. Sinkiang jest bliższy Azji Środkowej, 
z którą posiada granicę długą na ponad 3000 km, co czyni z Azji Środko-
wej naturalny obszar wymiany handlowej i wymiany doświadczeń kultu-
rowych. Ponadto Azja Środkowa odgrywa olbrzymią rolę dla Chin jako 
obszar, przez który przebiegają potencjalne drogi handlowe łączące Chi-
ny ze światem zewnętrznym, a zwłaszcza z Europą. Należy także pamię-
tać, iż rynek środkowoazjatycki nie jest w pełni rozwinięty. Azja Środkowa 
stanowi region bliski Chinom politycznie, ekonomicznie i geograficznie 
i władze chińskie nie kryją, iż ich strategicznym zamiarem jest zwiększe-
nie swoich wpływów gospodarczych w przylegających do Chin obszarach 
Azji Środkowej i Azji Południowo-Wschodniej (Zhao, 2007, s. 139–148).

Chiny postrzegają Azję Środkową jako tradycyjny region współpracy 
handlowej, mocno związany z chińskimi wpływami. Współczesne stra-
tegiczne interesy Chin w regionie związane są takimi elementami, jak: 
1. uzyskanie możliwości uczestnictwa w eksploatacji środkowoazjatyckich 
złóż surowców energetycznych; 2. zmiana kierunków eksportu surowców 
środkowoazjatyckich z zachodu na wschód; 3. zabezpieczenie swojej obec-
ności wojskowej w regionie, aby przeciwdziałać wspieraniu separatystycz-
nych ruchów Ujgurów i uczestnictwo w budowie nowych dróg transpor-
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towych. Szczególną rolę w chińskiej polityce zagranicznej przypisuje się 
przede wszystkim problemom dostępu do środkowoazjatyckich zasobów 
surowcowych i stworzeniu nowych tras przesyłowych, które zapewniłyby 
dywersyfikacje dostaw surowcowych dla Chin, a także zapewniłoby obec-
ność chińskich inwestycji w regionie (Вертлиб, 2008, s. 57; Swanström, 
2005, s. 569–584).

Historyczne uwarunkowania  
rosyjsko-chińskich relacji w regionie

Oba kraje, Rosję i Chiny, dzieli wizja Azji Środkowej. Dla Rosji Azja Środ-
kowa to ważna część Eurazji, regionu, na którym państwowość rosyjska 
i rosyjska kultura powinny odgrywać dominującą rolę. Jest to region będą-
cy integralnym elementem rosyjskiej cywilizacji. Dla Chin Azja Środkowa 
to tradycyjny obszar wpływów będący częścią „chińskiej strefy”. Obydwa 
państwa różnią także interesy geopolityczne w regionie związane z kon-
trolą nad zasobami surowcowymi. Wydaje się zatem, iż konflikt jest wpisa-
ny we współczesne chińsko-rosyjskie relacje w regionie i jest tylko kwestią 
czasu kiedy te sprzeczności ujawnią się i doprowadzą do otwartej konfron-
tacji o wpływy w regionie. Jednakże analizując historyczne relacje w re-
gionie pomiędzy Chinami i Rosją można dostrzec, iż niezależnie do ist-
niejących konfliktów i sprzeczności we wzajemnych relacjach dominowała 
pragmatyczna współpraca. Oba państwa, szczególnie zaś Rosja, potrafiły 
pragmatycznie podejść do problemów Azji Środkowej i często decydowa-
ły się na współpracę, widząc w tym większą korzyść dla siebie niż z rywa-
lizacji. Także na obecnym etapie wzajemnych stosunków dwustronnych 
wszelkie konflikty zostały „zamrożone”, a pragmatyczna współpraca prze-
waża nad wszelkimi konfliktami. 

Analizując relacje rosyjsko-chińskie w regionie warto przyjrzeć się jak 
kształtowały się one w ujęciu historycznym. Historycznie rzecz biorąc Azja 
Środkowa była ostatnim terytorium, które zostało zaanektowane przez 
imperium rosyjskie. Do dziewiętnastego wieku Rosja miała. tylko spora-
dyczne interesy w tym regionie. Niemniej jednak relacje Rosji z regionem 
Azji Środkowej mają długowiekową historię i sięgają okresu Księstwa Mo-
skiewskiego, którego władcy utrzymywali kontakty z środkowoazjatycki-
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mi chanatami. Pierwotnie rolę pośrednika pomiędzy Rosją a Azją Środko-
wą odgrywli władcy Złotej Ordy, za pośrednictwem której Ruś Moskiewska 
nawiązywała pierwsze kontakty z regionem Azji Środkowej. Rosyjscy ba-
dacze zwracają uwagę, iż momentem przełomowym dla kontaktów obu re-
gionów było włączenie w skład Księstwa Moskiewskiego chanatów kazań-
skiego i astrachańskiego (1552–1554). Od tego momentu państwo rosyjskie 
nawiązuje trwałe relacje ze środkowoazjatyckimi chanatami. Pierwszy po-
seł bucharski przybył do Moskwy w 1589 r., a od 1670 r. zostały nawiąza-
ne relacje z Chiwą. Kontakty te miały przede wszystkim charakter wy-
miany towarowej i  do końca XVIII w. monarchia Romanowów stała się 
głównym partnerem handlowym dla Azji Środkowej. Rosyjskie elity poli-
tyczne i wojskowe zdawały sobie sprawę ze znaczenia Azji Środkowej, jako 
obszaru umożliwiającego dostęp do Indii i Chin. Wraz ze wzmacnianiem 
się imperium rosyjskiego coraz bardziej zwracały one swoją uwagę na zie-
mie położone na wschodzie. 

Od czasów Piotra I coraz częściej wśród elit rządzących Rosją poja-
wia się przekonanie o konieczności podporządkowania Azji Środkowej 
(Арапов, 2002, s. 8). To wówczas, pod rządami cara Piotra I, Rosja stała 
się nowoczesnym państwem i potęga militarną, silniejszą niż jakikolwiek 
jej azjatycki sąsiad. Rosnąca dysproporcja oznaczała, że rosyjska penetra-
cja w głąb kazachskich stepów jest tylko kwestią czasu i determinacji władz 
rosyjskich. Na początku XVIII w. Azja Środkowa była obszarem pozba-
wionym jednolitego ośrodka politycznego. Na jej terytorium istniały trzy 
duże ośrodki polityczne: chanat Buchary, Chiwy i Kokandy, ale na całym 
terytorium regionu koczowały niezależne plemiona turkmeńskie i kazach-
skie. Obszar ten był polem rywalizacji o wpływy cesarstwa rosyjskiego 
oraz Persji (LeDonne, 1997, s. 93; Кузмина, 2007, s. 12–14; Арапов, 2002, 
s. 9–10). Azja Środkowa stanowiła południowy „front” ekspansji cesar-
stwa rosyjskiego. Głównym rywalem Rosji na południu była Persja, z któ-
rą przez cały XVII w. Rosja rywalizowała o wpływy na Kaukazie, a także 
częściowo w Azji Środkowej (LeDonne, 1997, s. 100–104). Obszarem ry-
walizacji był rosyjsko-perskiej był jednak przede wszystkim Kaukaz, gdzie 
Rosjanie koncentrowali swoje wysiłki militarne na walkę z Persją i Turcją. 
Dlatego też rosyjskie zainteresowanie i zaangażowanie w Azji Środkowej 
było, sporadycznie aż do XIX w. Niemniej jednak od czasu kiedy za rządów 
Piotra I Rosja znacząco wzmocniła swoją pozycję Rosjanie stopniowo an-
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gażowali się politycznie i militarnie w regionie. Ludy zamieszkujące Azję 
Środkową nie były w stanie oprzeć się kolonizacji i ekspansji rosyjskiej. 

Aneksja Azji Środkowej odbywała się stopniowo i można ją podzielić 
na dwa wyraźne etapy. Pierwszy był dłuższy i bardziej stopniowy (1730– 
–1848). Na etapie tym Rosjanie podporządkowali sobie większą część Ka-
zachstanu, dochodząc do linii rzeki Syr-Darii. Drugi etap, mający miejsce 
w latach 1864–1884, związany był z oponowaniem reszty ziem zamieszki-
wanych przez plemiona kazachskie oraz z podbojem ziem dzisiejszego Uz-
bekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Oba te etapy różni-
ły się od siebie stosowanymi sposobami aneksji. Pierwszy oznaczał mniej 
lub bardziej pokojową aneksję terytorium Kazachów i przypominał, do 
pewnego stopnia, rosyjski pochód na Syberię czy też amerykańską koloni-
zację Dzikiego Zachodu (por. Łukawski, 1996, s. 213–217). W drugim eta-
pie Rosjanie zastosowali środki militarne, aby opanować resztę Azji Środ-
kowej, a ich aktywność przypominała europejskie podboje kolonialne.

Rosyjska ekspansja na południe motywowana była różnorodnymi przy-
czynami, począwszy od chęci obrony przed napadami koczowniczych ple-
mion na ziemie rosyjskie, aż po dążenie do opanowania drogi lądowej do 
Indii. Rosyjska ekspansja na terytoria Azji Środkowej stała się szczególnie 
intensywna od czasu, kiedy Rosja doznała upokarzającej klęski w wojnie 
krymskiej (1853–1856). Zatrzymana na Morzu Czarnym i na Bałkanach, 
z podważonym w Europie autorytetem, Rosja skierowała swoją ekspansję 
na południe i wschód, gdzie była w stanie w krótkim czasie podporządko-
wać sobie duże terytoria. „Zwrot ku Azji” miał do pewnego stopnia służyć 
kompensacji niepowodzeń, jakie państwo carów doznało w Europie pod-
czas wojny krymskiej i demonstracji, że jest w stanie zagrozić brytyjskiej 
dominacji. Pochód Rosji w głąb Azji był także związany z włączeniem się 
Rosji do „wielkiej gry” (great game) między mocarstwami europejskimi 
o  podział wpływu w świecie i chęć powstrzymania pochodu Brytyjczy-
ków w głąb Azji. Europejskie mocarstwa w XIX w. (zwłaszcza w jego dru-
giej połowie), skupiły swoją politykę na ekspansji kolonialnej. Największe 
posiadłości kolonialne posiadała w XIX w. Anglia, której ekspansja w tym 
okresie skupiła się na terenach Azji i Afryki. Ostateczna decyzja o pod-
jęciu przez Rosję wysiłku kolonizacji Azji Środkowej była zatem głównie 
efektem chęci powstrzymania brytyjskiej ekspansji w Azji. „Wielka Gra” 
pomiędzy Anglią a Rosją zakończyła się w 1907 r., kiedy to Rosja dołączy-
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ła do angielsko-francuskiego (i antyniemieckiego) aliansu entente cordia-
le. Do tego jednak czasu Azja Środkowa znalazła się w rękach Rosji, Iran 
(Persja) został podzielony przez Rosję i Anglię na sfery wpływów; Afgani-
stan zaś został mniej lub bardziej neutralnym buforem pomiędzy dwoma 
imperiami. Rosja skierowała swoją uwagę na zachodnie Chiny (Dżungarię, 
Kaszgarię), a Brytyjczycy zainteresowali się Tybetem (Trenin, 2007, s. 77). 

Po rewolucji bolszewickiej nowe władze przy pomocy siły zbrojnej do-
prowadziły do ponownej konsolidacji rozpadającego się imperium. Peryfe-
ria państwa radzieckiego, którym przyznano formalną autonomię, zaczęły 
być wykorzystywane przez bolszewików do oddziaływania na najbliższe 
otoczenie i zwiększania swoich wpływów w świecie. W przypadku Azji 
Środkowej władze radzieckiego wykorzystywały ją do wspierania anty-
kolonialnych ruchów w Afganistanie i Indiach. Republiki środkowoazja-
tyckie miały być przykładem dla innych państw Trzeciego Świata przy-
datności i uniwersalnej wartości doktryny komunistycznej niezależnej od 
warunków kulturowych i religijnych. Od połowy lat pięćdziesiątych Ro-
sja zaangażowała się w geopolityczną rywalizację z Zachodem na obszarze 
Bliskiego Wschodu. Wykorzystując konflikt arabsko-izraelski oraz arabski 
nacjonalizm Rosjanie rzucili wyzwanie USA i państwom zachodnioeuro-
pejskim w regionie będącym głównym źródłem wydobycia ropy naftowej 
w świecie. Jedną z konsekwencji tej rywalizacji stała się radziecka inwazja 
na Afganistan. Wojna w Afganistanie (1979–1989) oraz islamska rewolucja 
w Iranie zmieniła geopolityczną pozycję Azji Środkowej w świecie. Region 
ten, z roli radzieckiego „przedmurza” przeciw zachodniemu kolonializmo-
wi i „neoimperializmowi” stał się obszarem zagrożonym przez wpływy 
państw muzułmańskich. Z perspektywy islamskich aktywistów nadszedł 
czas, aby dokonać reislamizacji terytoriów, które zostały utracone na rzecz 
rosyjskiego i radzieckiego państwa. Rosja w Azji Środkowej znalazła się 
w defensywie, zagrożona przez islamski fundamentalizm (Trenin, 2007, 
s. 78).

Wkraczając do Azji Środkowej Rosja zderzyła się z interesami chiński-
mi w regionie. Skutkował to tym, iż w relacjach rosyjsko-chińskich po-
wstały dwa zapalne punkty: Mandżuria oraz kraj turkiestański. Rosyjska 
ekspansja w Azji Środkowej (tzw. kraj turkiestański) doprowadziła do ko-
lizji interesów Rosji i Chin. Inkorporacja Kazachstanu stworzyła dla Rosji 
możliwość kontynuacji ekspansji w kierunku gór Tien-Szan i opanowa-
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nia dróg handlowych wiodących z Chin przez Azję Środkową, określa-
nych jako jedwabny szlak. Rosyjskie podboje w Kazachstanie i opanowa-
nie basenu jeziora Bałchasz umożliwiły Rosji dostęp do chanatów Buchary, 
Chiwy i Kokandu, a także wyjście na będące w sferze wpływów chińskich 
Dżungarię oraz północną Kaszgarię. Po klęsce w wojnie krymskiej Ro-
sjanie podjęli decyzję o ekspansji na obszary Azji Środkowej. Wojska ro-
syjskie rozpoczęły ekspedycje przeciwko Chiwie, Bucharze i Kokandowi. 
W 1854 r. została założona twierdza Wiernyj (obecnie Ałmaty), a w 1865 r. 
wojska rosyjskie wkroczyły do centrum chanatu Kokandy – Taszkientu. 
Wraz z sukcesami militarnymi i politycznymi wśród rosyjskich wojsko-
wych pojawiały się nawet opinie, iż Rosja powinna wkroczyć do Kaszgarii 
i przekształcić ten region w rosyjski protektorat. 

Rosyjskim planom podboju Azji Środkowej sprzyjały okoliczności, 
środkowoazjatyckie chanaty osłabione konfliktami wewnętrznymi i wza-
jemną rywalizacją stały się łatwym celem podbojów. Ponadto w latach 
sześćdziesiątych rządząca Chinami mandżurska dynastia Qing znalazła 
się pod presją mocarstw zachodnioeuropejskich oraz powstań anyman-
dżurskich. W Azji Środkowej największym wyzwaniem dla władz chiń-
skich stały się antychińskie powstania muzułmańskiej ludności Kaszgarii 
i Dżungarii. Antychińskie wystąpienia w miastach Kucza, Urumczi, Tur-
fan i innych doprowadziły do utraty przez Pekin kontroli nad zachodnimi 
prowincjami państwa Mandżurów. Na obszarach ogarniętych antychiń-
skimi powstaniami zaczęły kształtować się samodzielne państewka, któ-
re wkrótce zostały zjednoczone pod władzą Jakuba Bega. Jakub Beg, chcąc 
uniezależnić się od Chin, szukał wsparcia w Moskwie i zawarł z Rosjana-
mi umowę, na mocy której zajęli oni całą dolinę rzeki Ili. Jednocześnie 
jednak Beg zaczął nawiązywać kontakty z przeciwnikami Rosji – Brytyj-
czykami i Turkami. Zwrócił się o pomoc do Turcji, którą uważał za lide-
ra świata muzułmańskiego, a także do Brytyjczyków, którzy postanowili 
wesprzeć go przeciw Rosjanom (LeDonne, 1997, s. 189). Rosjanie zagrożeni 
przez Brytyjczyków postanowili nie osłabiać Chin przez aneksję kolejnych 
terytoriów. Rosjanie uznali, iż dalsze osłabienie Chin nie leży w ich inte-
resie. Było to działanie tym bardziej racjonalne, iż Chiny, po rozgromie-
niu powstania tajpingów, rozpoczęły proces reform i odzyskiwania utraco-
nych terytoriów. Zarządcą zachodnich prowincji Chin został mianowany 
generał Tso Tsung-t’tang, który przywrócił chińskie panowanie nad re-



  74   A r t y k u ł y    G o s p o d A r k A

gionem. Generał Tso domagał się ustanowienia bezpośrednich rządów Pe-
kinu na zachodnich terenach, zasiedlenia tych obszarów chińskimi osad-
nikami i ustanowienia silnej infrastruktury militarnej, która oparłaby się 
zewnętrznej ekspansji. W 1881 r. Rosjanie zwrócili iliński kraj Chinom. 
Pekin uzyskał kontrolę nad wschodnią częścią Azji Środkowej, która zo-
stała przekształcona w chińską prowincję Sinciang (Xinjiang). Stabilizacja 
zachodnich prowincji Chin oraz zaprzestanie przez Rosjan podboju Azji 
Środkowej ustabilizowało relacje w tej części świata i zakończyło się po-
działem wpływów w Azji Środkowej pomiędzy Rosją a Chinami. 

W 1917 r. rosyjskie imperium rozpadło się i wycofało się ze swoich „sfer 
wpływów”. Miejsce Rosji carskiej zajęła Rosja radziecka ze swoją specy-
ficzną ideologią oraz strategią eksportu rewolucji i „zrewolucjonizowa-
nia” wschodu poprzez specjalnie utworzoną organizację pod nazwą Ko-
mintern. W sytuacji chaosu wewnętrznego w Chinach i wojny domowej 
w  Rosji region Azji Środkowej był obszarem aktywności różnorodnych 
samozwańczych „komendantów polowych”, takich jak: Andriej Bakicz, 
baron Roman von Ungern-Sternberg, Grigorij Siemionow, Boris Annen-
kow i  inni, a  jednocześnie obszarem aktywnej działalności Kominter-
nu, którego zadaniem było przygotowywanie w regionie politycznej ko-
niunktury dla wywołania „powstań narodowych”. Jedną z nich stała się 
rewolucja mongolska przeprowadzona przy pomocy grupy mongolskich 
rewolucjonistów i siłami Armii Czerwonej, która w 1921 r. siłą zajęła Mon-
golię ustanawiając tam rządy komunistyczne. Sukcesy Armii Czerwonej 
w Azji Środkowej mogły wskazywać, iż bolszewikom uda się podporząd-
kować cały region, łącznie z północnymi prowincjami chińskimi (Mongo-
lia Zewnętrzna) oraz zachodnimi (Sinkiang). W 1921 r. jednostki Armii 
Czerwonej wkroczyły na terytorium chińskie w celu likwidacji pozosta-
łości białych wojsk dowodzonych przez Andrieja Bakicza. Jednakże sytu-
acja w Sinkiangu była bardziej złożona niż w Mongolii, co spowodowa-
ło, iż Moskwa wycofała się z realizacji wariantu mongolskiego, uznając 
iż w interesie Rosji radzieckiej jest utrzymanie jednolitych Chin. Rosja-
nie obawiali się działań Wielkiej Brytanii, która tradycyjnie chciała wyko-
rzystać muzułmańskie ruchy w Azji Środkowej dla realizacji swoich celów 
(Воскресенский, Лузянин, 2004, s. 392). 

W latach 1931–1934 w Sinkiangu wybuchło antychińskie powstanie 
muzułmańskich narodów Azji Środkowej (Ujgurów, Kazachów, Tadży-
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ków, Kirgizów). Powstanie zagroziło chińskiemu panowaniu w regionie, 
a jego przywódcy dążyli do ustanowienia niezależnego muzułmańskiego 
państwa. Władze w Moskwie zastanawiały się jak wykorzystać sytuację 
w regionie. Z jednej strony ruchy chińskich muzułmanów były oficjalnie 
uznane za „część rewolucyjnego procesu” i z punktu widzenia ideologii 
państwa radzieckiego należało je wesprzeć. Z drugiej jednak strony władze 
radzieckie obawiały się, iż ruchy muzułmańskie są wspierane przez Wiel-
ką Brytanię dążącą do rozpadu Chin i oderwania od nich północno-za-
chodnich prowincji. Ponadto obawiano się, iż sukces powstania chińskich 
muzułmanów może wpłynąć destabilizująco na cały region. Dlatego też 
w 1933 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) opowiedziało się za utrzymaniem 
Sinkiangu w państwie chińskim i na pomoc chińskim oddziałom wojsko-
wym wysłano oddziały Armii Czerwonej. Kolejna fala antychińskich po-
wstań w regionie miała miejsce w 1944 r., kiedy to na obszarze Sinkiangu 
proklamowano powstanie Wschodnio-Turkiestańskiej Republiki Rewolu-
cyjnej. W odróżnieniu od 1933 r. władze radzieckie tym razem okazały 
swoją pomoc militarną i polityczną. Część rosyjskich badaczy uważa, iż 
antychińskie ruchy w 1944 r. były inspirowane przez władze w Moskwie, 
które utworzyły w Ałma-acie specjalny sztab do kierowania działaniami 
militarnymi na obszarze WTR przeciw rządowym oddziałom chińskim 
(Воскресенский, Лузянин, 2004, s. 393). Sytuacja zmieniła się w 1945 r., 
kiedy to ZSRR na konferencji jałtańskiej przyjął zobowiązanie do przy-
stąpienia do wojny przeciwko Japonii. Rosja i Chiny stały się sojusznika-
mi i podpisały porozumienie o przyjaźni i współpracy, zgodnie z którym 
Rosja zobowiązywała się odstąpić od swojej taktyki wspierania ruchów se-
paratystycznych w Sinkiangu. Po pokonaniu Japonii ZSRR i Chiny przy-
stąpiły do uregulowania problemu Sinkiangu. W czerwcu 1946 r. w Urum-
czi podpisano porozumienie między rządem Chin a przedstawicielami 
Wschodnio-Turkiestańskiej Republiki, na mocy którego rząd WTR uległ 
samorozwiązaniu, a sama republika zakończyła swoje istnienie. Tym sa-
mym polityczne i terytorialne status quo w regionie zostało utrzymane. 
Po zwycięstwie komunistów w wojnie domowej i po utworzeniu w 1949 r. 
Chińskiej Republiki Ludowej władze ZSRR oficjalnie poinformowały 
nowe władze Chin, iż nie będą wspierać separatystycznych ruchów w Sin-
kiangu, który powinien pozostać w składzie Chin. Do czasu pogorszenia 
się w latach sześćdziesiątych wzajemnych stosunków ZSRR i ChRL Ujgu-
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rzy, Kazachowie, Kirgizi, Uzbecy i Tadżycy mieszkający na obszarze Sin-
kiangu utrzymywali kontakty ze swoimi współplemieńcami zamieszkują-
cymi sąsiednie republiki radzieckie; mieli prawo do przekraczania granicy 
bez wiz i oficjalnych przepustek. Na początku lat sześćdziesiątych w wy-
niku chińskich prześladowań w Sinkiangu wiele mieszkańców tego regio-
nu uciekło z Chin i osiedliło się w radzieckich republikach Azji Środkowej. 
Gwałtowne pogorszenie się stosunków radziecko-chińskich spowodowa-
ło, iż obie części Azji Środkowej zostały od siebie odizolowane. W 1963 r. 
w wyniku pogorszenia się stosunków rosyjsko-chińskich granica została 
zamknięta. Do czasu normalizacji stosunków w połowie lat osiemdziesią-
tych władze chińskie obawiały się, iż władze ZSRR będą starały się oddzia-
ływać na Sinkiang wykorzystując „kartę ujgurską” przeciw Pekinowi. Dla-
tego też władze chińskie czyniły wszystko, aby wzmocnić swoją dominację 
w regionie i zneutralizować wszelkie zagrożenie związane z ruchami sepa-
ratystycznymi. Sinkiang, a także graniczący z tą prowincją Tybet stały się 
obiektem polityki sinizacji mającej na celu utwierdzenie chińskiego pano-
wania (Воскресенский, Лузянин, 2004, s. 394). Niemniej jednak zarów-
no Tybet, jak i Sinkiang pozostały dla władz w Pekinie regionami zagrożo-
nymi przez niepokoje, wystąpienia miejscowej ludności i wzrost nastrojów 
separatystycznych. 

Chiny i Rosja w Azji Środkowej –  
rywalizacja czy współpraca?

Analizując historię „klasycznej” Azji Środkowej można dostrzec, że region 
ten zawsze był przedmiotem ekspansji różnorodnych aktorów zewnętrz-
nych. Zamieszkującym ten region ludom koczowniczym z rzadka udawało 
się stworzyć własne niepodległe państwa. Były to jednak twory efemerycz-
ne. Nie były one w stanie uzyskać stabilności i politycznej niezależności. 
Region ten był obszarem rywalizacji między, Persją a Chinami, Turkami 
a Chinami, a także między Rosją a Chinami. Kiedy w XIX w. rosnące w siłę 
imperium rosyjskie wkroczyło na tereny Azji Środkowej ustabilizowało się 
polityczne status quo w regionie. Rosja i Chiny podzieliły się sferami wpły-
wów. Azja Środkowa została podzielona na „Zachodni Turkiestan” będą-
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cy domeną rosyjską, oraz na „Wschodni Turkiestan”3, który przypadł Chi-
nom. W „Zachodnim Turkiestanie” utworzono pięć republik radzieckich 
– Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan oraz Turkmenistan, 
a  we „Wschodnim Turkiestanie” władze chińskie utworzyły prowincję 
Sinkiang – oficjalnie nazywaną Ujgurski Region Autonomiczny Xinjiang. 
Rozpad Związku Radzieckiego zakłócił to status quo. Pięć radzieckich re-
publik uzyskało autonomię i rozpoczęło proces budowy własnej państwo-
wości. Niepodległość „Zachodniego Turkiestanu” spowodowała także in-
tensyfikację ruchów separatystycznych we „Wschodnim Turkiestanie”. 

Korzystając z zaistniałej sytuacji regionem zainteresowali się także ze-
wnętrzni gracze, którzy niegdyś zostali wyparci z Azji Środkowej przez 
Rosję i Chiny – Turcja, USA, a także Wielka Brytania. Podobnie jak mia-
ło to miejsce w dziewiętnastym wieku rozpoczęła się rywalizacja o kon-
trolę nad regionem, dlatego też w literaturze przedmiotu rozpowszechniła 
się metafora „nowej wielkiej gry” odnośnie sytuacji w Azji Środkowej. Pa-
trząc na historię regionu można dojść do wniosku, że ta „nowa wielka gra” 
potoczy się podobnie jak i stara, tj. podziałem wpływów pomiędzy Rosję 
a Chiny. Zarówno Rosja, jak i Chiny zdają sobie sprawę z tego, iż ich wpły-
wy mogą zostać zagrożone przez obcych aktorów geopolitycznych i starają 
się działać na rzecz raczej regionalnej współpracy i wzajemnego poszano-
wania swoich interesów w regionie. 

Rosja, która przez wiele lat dominowała w regionie dąży do odbudowy 
swojej pozycji międzynarodowej i chciałaby mieć większy wpływ na sytu-
ację w regionie i rządy poszczególnych państw. Rosji zależy na tym, aby jej 
południowe granice były bezpieczne, stabilne, a w krajach Azji Środkowej 
rządziły elity polityczne bliskie Rosji i utrzymujące z tym państwem wię-
zi polityczno-ekonomiczne. Nie ma natomiast mowy o jakiejkolwiek „re-
sowietyzacji” byłych azjatyckich republik Związku Radzieckiego. W przy-
padku Chin kraj ten dąży do tego, aby zapewnić sobie stabilne zaplecze 
surowcowe oraz silną obecność w regionie, który jest uważany za „trady-
cyjny” obszar wpływów chińskich. W interesie chińskim pozostaje także 

3 Termin „West Turkiestan” został wprowadzony w osiemnastym wieku przez rosyj-
skich uczonych dla opisania obszaru Azji Środkowej będącego pod dominacją chińską. 
Był to termin geograficzny pozwalający odróżnić „chińską Azję Środkową” od pozostałej 
części Azji Środkowej, która stała się obiektem ekspansji rosyjskiej. 
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stabilizacja regionu i zapewnienie sobie życzliwości regionalnych elit poli-
tycznych. Obydwa kraje, Rosja i Chiny, wydają się zdawać sobie sprawę, iż 
regionalna rywalizacja pomiędzy dwoma mocarstwami na obszarze Azji 
Środkowej może przynieść jedynie wzrost niestabilności. Niezależnie od 
istnienia sprzecznych interesów i prób realizacji własnych zamierzeń wy-
daje się, iż zarówno władze rosyjskie, jak i chińskie pogodziły się z istnie-
jącym status quo i starają się działać na rzecz utrzymania stabilności w re-
gionie zdając sobie sprawę, iż leży to w interesie obydwu partnerów. 

Relacje rosyjsko-chińskie, na ich obecnym etapie rozwoju, można okre-
ślić jako „pragmatyczną współpracę”. Oba państwa stoją przed istotnymi 
wyzwaniami, zarówno o wewnętrznym, jak i zewnętrznym charakterze, 
przy czym te wewnętrzne mają większą wagę. W przypadku Chin pro-
blemem jest wyczerpywanie się dotychczasowego modelu rozwojowego. 
Nowe chińskie władze muszą znaleźć sposób na utrzymanie tempa wzro-
stu i zaspokojenie rosnących potrzeb bogacących się Chińczyków. Rosja 
stoi przed koniecznością modernizacji gospodarki i odejścia od modelu 
oil rentier economy. Kompleksowa modernizacja gospodarcza, społeczna, 
a także polityczna wydaje się być warunkiem utrzymania przez Rosję swo-
jego miejsca w świecie. Obydwa państwa, skoncentrowane na problemach 
wewnętrznych, nie są skłonne angażować się we wzajemną rywalizację. 
Tym bardziej że w stosunkach międzynarodowych stoją przed nimi pro-
blemy, których rozwiązanie może stać się kluczowe dla ich przyszłego sta-
tusu. Chiny starają się umocnić swoją pozycję w regionie Azji i Pacyfiku. 
Konflikty terytorialne z sąsiadami, Japonią i państwami ASEAN, zmiana 
polityki USA, które ogłosiły obszar Azji i Pacyfiku głównym polem zain-
teresowania i aktywności międzynarodowej, powodują, iż Chiny koncen-
trują się na próbie utrzymania swojej pozycji w regionie. Nie są zaintereso-
wane rywalizacją na dwóch frontach i sporami z Rosją o dość peryferyjny 
dla interesów chińskich region Azji Środkowej. Rosja stoi w obliczu zmian 
na światowych rynkach gazu związanych z tzw. rewolucją łupkową, któ-
ra doprowadziła do spadku cen i zwiększonej rywalizacji na europejskim 
rynku. Ponadto Rosja próbuje wcielić w życie projekty integracyjne, które 
pozwoliłyby na częściową reintegracje niektórych byłych republik radziec-
kich. Procesy integracyjne, takie jak np. powołanie do życia Organizacji 
Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym oraz Eurazjatyckiej Unii Gospo-
darczej, są uwikłane w wewnętrzne sprzeczności i nie wiadomo czy zakoń-
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czą się powodzeniem. Jest to dla Rosji obecnie największe wyzwanie i nie 
dysponuje ona ani środkami, ani możliwościami aby angażować się w ry-
walizację o region Azji Środkowej. Obydwa państwa są obecnie zaangażo-
wane w rozwiązywania innych problemów i żadnemu z ich nie jest na rękę 
budowanie dwustronnego napięcia wokół Azji Środkowej. Jednak zależy 
im na tym, aby żaden inny regionalny czy globalny gracz nie wypchnął ich 
z sfer wpływów w Azji Środkowej wykorzystując wewnętrzne kłopoty Ro-
sji i Chin. Dlatego też starają się ze sobą współpracować i nie bez przyczy-
ny nowy chiński przywódca na pierwszą podróż zagraniczną udał się do 
Moskwy. Wydaje się, iż ustalone pod koniec XIX w. status quo dotyczące 
podziału sfer wpływów w Azji Środkowej jest wciąż na rękę zarówno Mo-
skwie, jak i Pekinowi i oba kraje będą działać na rzecz jego utrzymania. 

Trzeba jednak pamiętać, iż jest to równowaga dość chwiejna. Oba pań-
stwa mają ambicje mocarstwowe i chciałyby odgrywać wielką rolę w prze-
strzeni międzynarodowej. Wydaje się, iż rosyjskie władze wciąż nie mogą 
pozbyć się „kompleksu supermocarstwa” i za wszelką ceną próbują rywa-
lizować na arenie międzynarodowej z USA, aby pokazać swoje znacze-
nie. Dając priorytet interesom globalnym i wizerunkowi partnera USA na 
arenie międzynarodowej, Rosjanie zaniedbują swoje regionalne interesy 
albo poświęcają je w imię „celów wyższych”. Świadectwem tego był m.in. 
szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (wrzesień 2013 r.) w Biszke-
ku, na którym Rosjanie za swój największy sukces dyplomatyczny uznali 
poparcie przez członków SZOW rosyjskiego plany wobec Syrii i rozwiąza-
nia problemu syryjskiej broni chemicznej. Jednocześnie jednak na tym sa-
mym szczycie nie udało się stworzyć mechanizmów finansowania rozwoju 
Azji Środkowej. Rosjanie ograniczyli się do zablokowania pomysłu powoła-
nia specjalnego banku rozwoju dla państw SZOW. Rosjanie obawiali się, że 
w takim banku dominującą rolę będą odgrywać Chiny, ze względu na swo-
je możliwości finansowe, spychając Rosję do roli młodszego partnera. Tym-
czasem Chiny, wspierając rosyjskie inicjatywy na arenie międzynarodowej, 
co nic władz w Pekinie nie kosztuje, jednocześnie w pragmatyczny sposób 
zwiększają swoje wpływy w regionie i starają się maksymalnie zabezpie-
czyć swoje interesy. Prezydent Chin Xi Jinping po swoim wyborze na szefa 
państwa odwiedził wszystkie państwa regionu, obiecując finansową pomoc 
i podpisując kontrakty na zwiększenie dostaw surowców energetycznych. 
W Turkmenistanie uzyskał zapewnienie, że dostawy gazy do Chin zostaną 
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podwojone, a ze swojej strony zapewnił, że Pekin wybuduje całą infrastruk-
turę potrzebną do zwiększenia dostaw. W Kazachstanie podpisał porozu-
mienie odnośnie uczestnictwa chińskich firm naftowych w eksploatacji 
kazachskich złóż naftowych i modernizacji kazachskiego przemysłu zwią-
zanego z wydobyciem i przetwarzaniem surowców energetycznych. Z pre-
zydentem Nazarbajewem rozmawiał o  podwojeniu wzajemnej wymiany 
handlowej (już teraz Chiny są dla Kazachstanu największym partnerem 
handlowym). Z prezydentem Kirgistanu podpisał porozumienie o budowie 
kolejnych dróg łączących Kirgistan z Chinami, zwiększających możliwość 
wymiany handlowej. W 2014 r., przemawiając w Astanie na Uniwersytecie 
im. Nurusłana Nazarbajewa, Xi Jinping zaproponował krajom Azji Środko-
wej stworzenie strefy ekonomicznej współpracy wokół wielkiego lądowego 
szlaku handlowego łączącego Chiny i Azję z Europą oraz Bliskim Wscho-
dem. Odbudowanie pozycji Azji Środkowej poprzez otworzenie handlowe-
go jedwabnego szlaku było i jest marzeniem wielu środkowoazjatyckich li-
derów. Tym razem plany te zostały przełożone na konkretne propozycje. 
Xi Jinping zapowiedział stworzenie sieci dróg, które zwiążą Azję Środko-
wą z Chinami i pomogą stworzyć korytarz transportowy od Pacyfiku po 
Atlantyk. Obiecał także chińską pomoc w kształceniu środkowoazjatyckich 
kadr administracyjno-państwowych na prestiżowych chińskich uniwersy-
tetach. Podpisanie na początku 2016 r. chińsko-irańskiego porozumienia 
o współpracy gospodarczej jeszcze zwiększyło zainteresowanie Chin stabi-
lizacją regionu i zwiększeniem w nim swojej obecności. 

Chińska przewaga nad Rosją w Azji Środkowej polega dziś na tym, iż 
Pekin dysponuje olbrzymimi środkami finansowymi, które czynią go je-
dynym aktorem zdolnym zapewnić krajom środkowoazjatyckim sfinan-
sowanie programów rozwojowych. Kredyty i inwestycje w infrastrukturę 
czynią Pekin najważniejszym partnerem dla regionu. Rosja takich środ-
ków nie posiada. Ponadto Chiny starają się prowadzić pragmatyczną poli-
tykę, zdając sobie sprawę z wewnętrznych trudności swojego kraju. Krok 
po kroku starają się realizować swoje interesy najpierw regionalne, a do-
piero potem globalne. Rosja nie posiada takich możliwości, jak Pekin. Po-
nadto rosyjskie elity polityczne żyją wciąż w cieniu supermocarstwa i nie 
potrafią się uwolnić do myślenia o Rosji, jako o kraju, w którym pierwszeń-
stwo mają globalne, a nie regionalne interesy. Angażując się w rywalizację 
globalną Rosjanie stopniowo tracą pozycję w regionach takich, jak Kaukaz 
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i Azja Środkowa. Zamiast poświęcić siły na reformy wewnętrzne i stopnio-
wą odbudowę pozycji na obszarze byłego ZSRR, elity polityczne Federa-
cji Rosyjskiej trwonią zasoby państwa na realizację mrzonek o globalnym 
mocarstwie. Sankcje nałożone przez państwa Zachodu na Rosję w związ-
ku z wojną domową na Ukrainie i aneksją Krymu przez Federację Rosyjską 
wywołało kłopoty gospodarcze, zmuszając Rosję do ograniczenia aktyw-
nej polityki zagranicznej. Federacja Rosyjska nie może obecnie pozwolić 
sobie na nadmierną „asertywność” w stosunkach z Chinami i zmusza wła-
dze rosyjskie do ustępstw w Azji Środkowej na rzecz Chin. 
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