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SPÓR CHIN I JAPONII
O ARCHIPELAG SENKAKU*

CHINESE-JAPANESE DISPUTE
OVER THE SENKAKU ISLANDS

It is true that the two sides maintain different views of this question. It
does not matter if this question is shelved for some time, say, ten years. Our
generation is not wise enough to find common language on this question. Our
next generation will certainly be wiser. They will certainly find a solution
acceptable to all1.

Na Morzu Wschodniochiñskim2, pomiêdzy Tajwanem a Okina-
w¹3 le¿y grupa4 piêciu ma³ych wysepek i trzech ska³, o które od

* Artyku³ przygotowany pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Rowiñskiego.
1 To prawda, ¿e obie strony pozostaj¹ przy odmiennych zdaniach w tej spra-

wie. To nie gra roli, czy ta sprawa zostanie od³o¿ona na pó�niej, na jaki� czas,
powiedzmy dziesiêæ lat. Nasza generacja nie jest wystarczaj¹co m¹dra, by znale�æ
wspólny jêzyk w tej sprawie. Nasza nastêpna generacja bêdzie m¹drzejsza. Ona
z pewno�ci¹ znajdzie rozwi¹zanie do zaakceptowanie dla wszystkich � Deng
Xiaoping o sporze o archipelag Senkaku � cytat za Chi-Kin Lo, �China�s policy toward
territorial disputes: The case of the South China Sea islands, 1989, s. 171�172.

2 �Morze Wschodniochiñskie jest jednym z trzech pó³zamkniêtych akwenów
oddzielaj¹cych kontynent chiñski od Oceanu Spokojnego (obok ¯ó³tego
i Po³udniowochiñskiego). Obejmuje obszar ok. 732 tys km2. �rednia g³êboko�æ
tego akwenu siêga 350 m. Od Oceanu Spokojnego oddzielone jest wyspami archi-
pelagu Riukiu (chin. Liu Jiou). Z Morzem Po³udniowochiñskim ³¹czy siê przez
Cie�ninê Tajwañsk¹ (na po³udnie) na pó³nocy przechodzi w Morze ¯ó³te i poprzez
Cie�ninê Koreañsk¹ ³¹czy siê z Morzem Japoñskim�, za: J. Rowiñski, Morze
Wschodniochiñskie region potencjalnego konfliktu w Azji, PISM, Warszawa, 1990.
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wielu lat toczy siê spór pomiêdzy Japoni¹ a Chinami. Wyspy s¹
obecnie kontrolowane przez Japoniê5 i nazywane Senkaku Gunto
(-shoto/Retto), ale roszczenia do nich zg³aszaj¹ Chiny6 (stanowiska
ChRL i Republiki Chiñskiej na Tajwanie s¹ zgodne), które pos³uguj¹
siê nazw¹ Diaoyu Liedao (Diao Yu Tai).

Jest to jedyny spór terytorialny (obok kwestii wytyczenia granic
morskich) pomiêdzy tymi dwoma mocarstwami Azji.

Przyczyny sporu

Spór wybuch³ w po³owie sierpnia 1970 g³ówne z przyczyn
gospodarczo-ekonomicznych i politycznych.

Obserwatorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e spór ten rozgorza³ dopiero po
opublikowaniu w grudniu 1969 roku raportu Komisji Gospodarczej
ds. Azji i Dalekiego Wschodu (ECAFE) i wyników analiz Rand
Corporation, gdzie stwierdzono, ¿e wokó³ spornego archipelagu znaj-
duj¹ siê bogate podmorskie z³o¿a ropy naftowej i gazu7.

3 Po³o¿enie geograficzne � 25°58' � 25°41'45'' N, 123°27'45'' � 124°41'30'' E,
³¹czna powierzchnia archipelagu wynosi ok. 7 km2, le¿y on oko³o 380 km na
wschód od kontynentalnej czê�ci Chin, 170 km na pó³nocny wschód od Keelung-
-Tajwan, 170 km na pó³noc od japoñskich wysp Sakisima (Sakisima Gunto)
wchodz¹cych w sk³ad archipelagu Riukiu, a 410 km na zachód od Okinawy;
wszystkie bezludne � nazwa chiñska Wuren Dao (Wyspy Bezludne) nadana
przez rybaków chiñskich.

4 Zob. za³¹cznik nr 1 � wyspy archipelagu Senkaku.
5 Administracyjnie w Ishigaki City, Okinawa prefecture.
6 W³¹czaj¹c je do Daxi Village, Toucheng Township, Yilan County.
7 Badania geologiczne prowadzono w tym regionie od 10�15 lat, inne wyka-

zywa³y na obszarze ok. 518 tys. km2 dna morskiego biegn¹cego na pó³noc od
Tajwanu w kierunku Pó³wyspu Koreañskiego � wystêpowanie ropono�nych
warstw, które wynosz¹ u wybrze¿y Korei 1500 m, a wysp Senkaku 2500 m.;
wstêpnie oblicza siê mo¿liwo�æ eksploatacji na ok. 50 tys. bary³ek z 1 km2.

Strona japoñska odwo³uje siê przy tym do wypowiedzi premiera Zhou Enla-
ia w rozmowie z premierem Kakuei Tanak¹ podczas rozmów o normalizacji
stosunków w Pekinie pod koniec wrze�nia 1972 r. Szef rz¹du chiñskiego na
pytanie dotycz¹ce tych wysepek mia³ powiedzieæ: �Nie bêdziemy siê o to tutaj
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Jednak bezpo�rednim powodem podniesienia tej kwestii by³o
porozumienie japoñsko-amerykañskie w sprawie przekazania archi-
pelagu Riukiu i wysp Senkaku Japonii. Od 1945 roku podlega³y one
administracji wojskowej USA, jednak w grudniu 1969 oba kraje
rozpoczê³y rozmowy w sprawie zwrotu Japonii tych terenów, zakoñ-
czone podpisaniem porozumienia miêdzy obu stronami z 17 maja
1971 roku na mocy którego obszary te 14 maja 1972 wróci³y pod
jurysdykcjê Japonii, co wywo³a³o gwa³towne protesty ze strony ChRL
i Tajwanu.

W³adze Republiki Chiñskiej, a nastêpnie ChRL zakwestionowa-
³y prawomocno�æ tego porozumienia stwierdzaj¹c, ¿e wysepki od
XIV wieku nale¿a³y do Chin i dopiero w latach osiemdziesi¹tych
XIX wieku zosta³y bezprawnie zagarniête przez Japoniê.

Japonia odrzuci³a te roszczenia wskazuj¹c, ¿e do po³owy 1970
sprawa przynale¿no�ci tych wysepek nie by³a w ogóle podejmowa-
na8 . Mapy i materia³y geograficzne publikowane do tego czasu na
Tajwanie i w ChRL nie kwestionowa³y ich przynale¿no�ci do Japo-
nii, okre�laj¹c je jako czasowo znajduj¹ce siê pod administracj¹ USA.
Pierwsze oficjalne stwierdzenie o przynale¿no�ci tych terenów do
Chin wystosowa³ Tajwan dopiero 16 sierpnia 1970 roku w O�wiad-
czeniu Yuanu Legislacyjnego, a ChRL, po kilku publikacjach na
³amach prasy zajê³a stanowisko 30 grudnia 1971 roku, przedstawia-
j¹c je w O�wiadczeniu MSZ ChRL9.

spieraæ. Przecie¿ to tylko mikroskopijne kropki, które nawet trudno znale�æ na
geograficznych mapach. Sta³y siê one problemem tylko dlatego, ¿e wokó³ nich
odkryto naftê�, za: J. Rowiñski, Spory graniczne i konflikty terytorialne w Azji
Wschodniej u progu XXI w., [w]: K. Gawlikowski (red.), Azja wschodnia na
prze³omie XX i XXI w., Instytut studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004.

8 Do 1970 granice na oficjalnych mapach �Republiki Chiñskiej� podobnie
jak w ChRL, nie ma nawet chiñskiej czy japoñskiej nazwy wysp Senkaku, lub
okre�lany jest jako japoñski, podobnie w podrêczniku do geografii. Zmiany na
mapach wprowadzono dopiero w 1971, zob: J. Rowiñski, Spory graniczne�

9 Ibidem, s. 128�130.
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Znaczenie archipelagu Senkaku10

Ze wzglêdu na bliskie po³o¿enie geograficzne tych terenów11

ewentualne zajêcie ich przez ChRL stanowi³oby du¿e zagro¿enie dla
systemu samoobrony Japonii12.

Od kilku wieków pe³ni³y one wa¿n¹ rolê jako punkty nawigacyj-
ne na przebiegaj¹cych niedaleko szlakach ¿eglugowych wiod¹cych
na wyspy Japoñskie oraz stanowi³y miejsce schronienia dla jedno-
stek, które znalaz³y siê w sztormach lub uleg³y awarii.

Równie wa¿ne jest ich znaczenie gospodarcze. Zak³adane wiel-
kie zasoby ropy naftowej i gazu w niedu¿ym oddaleniu od wybrze¿a
mog¹ doprowadziæ do wzrostu si³y gospodarki Japonii czy Tajwanu
zmuszonych do tej pory w ca³o�ci do importowania tych surowców
(daj¹c zw³aszcza Japonii, szans na potencjalnie w³asn¹ ropê13).
Z kolei przejêcie kontroli nad tymi wyspami przez ChRL pozwo-
li³oby znacznie wzmocniæ polityczno-wojskow¹ oraz ekonomiczn¹
pozycjê tego pañstwa w trwaj¹cym sporze wokó³ szelfu konty-
nentalnego i podmorskich z³ó¿ naftowych na Morzu Wschodnio-
chiñskim.

Wody wokó³ Senkaku stanowi¹ równie¿ rejon bogaty w produk-
ty morza: ryby, trepangi, muszle, ma³¿e oraz na wyspach: ptasie
jajka i guano-doskona³y nawóz naturalny, które do czasu odkrycia
ropy by³y g³ównym bogactwem wysp.

10 Zob: J. Rowiñski, Morze Wschodniochiñskie�
11 Pewna rola w os³onie lotniczo-morskiej po³udniowej i centralnej czê�ci

archipelagu Riukiu lub te¿ pó³nocno-zachodnich wybrze¿y Tajwanu.
12 Mo¿liwo�æ instalacji systemu wczesnego ostrzegania i budowy niewiel-

kich baz lotniczych.
13 Japonia mog³aby przyst¹piæ do ich eksploatacji (dysponuje �rodkami fi-

nansowymi i odpowiedni¹ technologi¹), równie¿ Tajwan; jednak niskie ceny
ropy i wysokie koszty podjêcia prac wydobywczych oraz spór chiñsko-japoñski
o te wyspy móg³by rodziæ okre�lone ryzyko dla ewentualnie zainteresowanych
eksploatacj¹ koncernów naftowych. Ponadto podjêcie prac wydobywczych na
pewno doprowadzi³oby do zaostrzenia sporu miêdzy dwoma mocarstwami regio-
nu i mia³oby wp³yw na �rodowisko miêdzynarodowe.
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�ci�le powi¹zane z gospodark¹ s¹ aspekty polityczne. Na pod-
stawie �Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza� z 1982
roku14  pañstwa wysuwaj¹ roszczenia do morza terytorialnego, wy-
³¹cznej strefy ekonomicznej, czy wykorzystania zasobów szelfu kon-
tynentalnego. Dodatkowo wchodz¹ w grê takie czynniki jak duma
narodowa, polityka wewnêtrzna, sposób nacisku na partnera, pre-
sti¿ i do�wiadczenie historyczne.

Stanowiska stron sporu15

Chiny
Stanowisko Chin mo¿na zawrzeæ w trzech punktach. Po pierw-

sze Chiny twierdz¹, ¿e akty odkrycia i w³adzy nad wyspami s¹
wystarczaj¹ce do posiadania tytu³u w³asno�ci. Po drugie wskazuj¹,
¿e Japonia zaakceptowa³a chiñsk¹ suwerenno�æ nad wyspami. Po
trzecie, ¿e Japonia zrzek³a siê suwerenno�ci nad archipelagiem
Senkaku na rzecz Chin. Twierdzenie o odkryciu, wykorzystywaniu
i posiadaniu archipelagu stron chiñska wspiera liczn¹ argumentacj¹
historyczn¹16.

Wed³ug strony chiñskiej Archipelag Diaoyi �od wieków by³ czê-
�ci¹ Chin� i wskazuje, ¿e ich znajomo�æ tych terenów siêga czasów
ju¿ XII wieku n.e.17 �Od zawsze� by³y one wykorzystywane przez

14 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, DzU RP, za³. do
nr 59, poz. 543 z 20.05.2002.

15 Zob. szerzej: W. Heflin, Diayou/Senkaku Islands Dispute:Japan and
China, Oceans Apart, �Asian-Pacific Law & Policy Journal�, 2000.

16 Ibidem.
17 Odkrycie, oznakowanie, próba zagospodarowania, szlak ¿eglugowy, chiñ-

skie misje do Riukiu, zapiski, opisy geograficzne � pierwsze wzmianki
z kronik Królestw Riukiu (Liu Jiou) i chiñskich (dyn. Ming)z XII i XIV w.
(w �kronikach dynastii Suei� (589�619 n.e.) � historyk Ding Quinn), ale mo¿e
te¿ chodziæ o Tajwan równie¿ nazywany Liu Jiou, 1556 cesarz dyn. Ming miano-
wa³ admira³a Hu Zongxiana dowódc¹ si³ operacyjnych, które mia³y za zadanie
zlikwidowaæ napa�ci japoñskich piratów na wyspy i wybrze¿e chiñskie.
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¿eglarzy i rybaków chiñskich jako wa¿ne punkty nawigacyjne na
drodze do wasalnego pañstwa Riukiu18. Ponadto by³y wykorzysty-
wane jako �ród³o zio³a leczniczego (shi cong young)19.

Stwierdzenie o japoñskim uznaniu w³adzy chiñskiej nad Senka-
ku Chiñczycy opieraj¹ na kilku faktach z XIX wieku, miêdzy innymi
w 1785 roku w opublikowanej w Japonii mapie u¿yto identycznego
koloru do oznaczenia Chin i wysp Senkaku, a innego do oznaczenia
Królestwa Okinawa. Z kolei rz¹dowe publikacje japoñskie- �Kom-
pletna mapa wysp Riukiu� z 1874 i �Kroniki Okinawy� z 1877 nie
zawiera³y w ogóle wysp Senkaku.

Dopiero po 1890 rz¹d japoñski zacz¹³ wyra¿aæ swoje zaintereso-
wanie wyspami20. W 1894 roku wybuch³a wojna chiñsko-japoñska.
Po klêsce Chin i okupowaniu czê�ci terytorium przez Japoniê,
w styczniu 1895 ustanowiono japoñskie znaki na wyspach Senkaku
a nastêpnie zmuszono Chiny do podpisania nierówno prawnego trak-
tatu z Shimonoseki w kwietniu 198521.

W 1931 podczas japoñskiej okupacji Tajwanu S¹d Najwy¿szy
w Tokio rozstrzygn¹³ spór o zwierzchno�æ nad Senkaku pomiêdzy kra-
jem Tajpej a prefektur¹ Okinawa na korzy�æ tego pierwszego, co we-
d³ug Chiñczyków potwierdza historyczny zwi¹zek wysp z Tajwanem.

W koñcu Chiny uwa¿aj¹, ¿e Japonia zosta³a prawnie zwi¹zana
do zwrócenia i zrzeczenia siê wszystkich praw do Senkaku po za-

18 W 1368 cesarz IIong Wu z dynastii Ming zorganizowa³ specjaln¹ misjê
na archipelag Riukiu, domagaj¹c siê wasalnego zwierzchnictwa; w 1369 r.
pierwsza misja do Chin (co dwa lata daniny lenne), arystokratyczna m³odzie¿
z Riukiu studiuje w Chinach.

19 W 1893 cesarzowa Ci Xi wyda³a specjalny edykt gwarantuj¹cy archipe-
lag Dr. Sheng Xuan-hui za zas³ugi w leczeniu jej choroby tym rzadkim zio³em,
zob. W. Heflin, op. cit., s. 4.

20 W 1894 japoñski minister spraw wewnêtrznych zwróci³ siê do prefektu-
ry Okinawa, by umie�ciæ na Senkaku japoñskie znaki graniczne, jednak zosta³
powstrzymany przez ministra spraw zagranicznych, który kaza³ czekaæ na lep-
szy moment, by nie zwracaæ uwagi Chin.

21 Art. II sekcji b przyznawa³ Japonii Tajwan wraz z przynale¿¹cymi wy-
spami � co wed³ug Chiñczyków oznacza³o m.in. Senkaku.
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koñczeniu II wojny �wiatowej. Na podstawie ustaleñ zarówno Kon-
ferencji Kairskiej (1943), Poczdamskiej (1945) jak i postanowieñ
Traktatu Pokojowego z San Francisco (1951) Japonia zrzek³a siê
wszelkich roszczeñ do Tajwanu i wysp. Ponadto artyku³ IV chiñsko-
-japoñskiego traktatu pokojowego z 1952 roku stanowi³, ¿e Japonia
jest zobligowana do zwrócenia Chinom wszelkich terytoriów, które
wcze�niej zosta³y im odebrane (w tym Senkaku wg strony chiñskiej).

Dodatkowo Chiny wskazuj¹, ¿e ju¿ w czasie zimnej wojny, kiedy
si³y USA u¿ywa³y Senkaku jako celu bombardowañ, zwróci³y siê
z pro�b¹ do rz¹du w Tajpej o zezwolenie. Co wiêcej w 1955 si³y
tajwañskie wycofuj¹ce siê z wyspy Tachen przebywa³y tymczasowo
na Senkaku i ostrzeliwa³y japoñskie statki by je odgoniæ.

Japonia
Roszczenia Japonii równie¿ zawieraj¹ siê w trzech stwierdze-

niach. Po pierwsze Japonia legalnie posiada archipelag Senkaku. Po
drugie pokojowo i ci¹gle wykonuje suwerenno�æ nad spornym tere-
nem przez ponad sto lat. W koñcu uwa¿a, ¿e Chiny uzna³y jej su-
werenno�æ.

Strona japoñska twierdzi, ¿e zdoby³a w³adzê nad archipelagiem
Senkaku w 1895 po oficjalnych rz¹dowych badaniach w latach 1887,
1892, które stwierdzi³y, ¿e tereny te s¹ niezamieszka³e i nie znalaz³y
�ladów chiñskiego w³adztwa22. Wykorzystuj¹c te informacje rz¹d
japoñski podj¹³ 14 stycznia 1895 roku decyzjê o w³¹czeniu tych

22 Obecno�æ japoñska w regionie siêga roku 1590, gdy japoñski genera³
i siogun Hidojosi podbi³ Królestwo Riukiu i narzuci³ czasow¹ zale¿no�æ lenn¹ od
Japonii; potem w 1609 japoñskie ksiêstwo Satsuma zajê³o pó³nocn¹ czê�æ archi-
pelagu, po³udniowa czê�æ zosta³a pod zwierzchnictwem króla; XVI i XVII w.
wyspy by³y dogodnym punktem dla wypraw japoñskich piratów przeciwko Tajwa-
nowi i wybrze¿om morskim kontynentu; 1871 � incydent � statek handlowy
z Riukiu rozbi³ siê u wybrze¿y Tajwanu a za³ogê wymordowano-Tokio za¿¹da³o
od w³adz mand¿urskich odszkodowania (zgodnie z protoko³em jap.-chin.
z 10.1874) przy po�rednictwie brytyjskiego pos³a w Pekinie T. Wade � strona
chiñska ust¹pi³a i uzna³a faktycznie roszczenia japoñskie do Riukiu. 1879
� formalne przy³¹czenie do Japonii, 1895 � do prefektury Okinawa.
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terenów do Japonii jako terra nullius na podstawie prawa miêdzy-
narodowego.

Pó�niej Japoñczycy wykonywali nad nimi swoj¹ zwierzchno�æ23

m.in. poprzez wynajêcie ich Takasuhiro Kodze i jego synowi24, for-
malne w³¹czenie archipelagu do japoñskiego samorz¹du lokalnego,
badania przeprowadzane przez agencje rz¹dowe, policyjnym docho-
dzeniu dot. katastrofy lotniczej na wyspie, budowê stacji meteorolo-
gicznych, wykorzystywanie jako jednej z baz rybo³ówstwa morskiego.

W 1968 amerykañska administracja, zarz¹dzaj¹ca archipelagiem
i rz¹d Okinawy przedsiêbra³y wiele wspólnych dzia³añ dot. zarz¹-
dzania i patrolowania tego obszaru. Od chwili zwrotu terenów pod
w³adzê japoñsk¹ w 1972 Japonia wykonuje swoj¹ suwerenno�æ nad
tym obszarem poprzez patrole Japoñskich Si³ Samoobrony oraz
budowê l¹dowiska dla helikopterów i latarni morskiej.

Strona japoñska wskazuje równie¿ na wydarzenia maj¹ce po-
twierdziæ uznanie suwerenno�ci Japonii nad tym obszarem przez
stronê chiñsk¹. Chiny nie zg³asza³y ¿adnych sprzeciwów wobec japoñ-
skich badañ na wyspach, ani licznych przypadków wykorzystywania
ich po 189525. Równie¿ przejêcie administracji nad tym obszarem
przez USA nie spotka³o siê ze sprzeciwem Chin26.

23 1885 � szerokie badania Uotsuri i Kabasio, ustanowiono znaki okre�laj¹-
ce ich przynale¿no�æ do Japonii, tereny morskie wokó³ wysp patrolowane przez
japoñskie okrêty.

24 W 1896 wybudowa³ sieæ komunikacyjn¹ i eksploatowa³ wyspy wynajmu-
j¹c robotników sezonowych, a po 1918 robi³ to jego syn. Dzier¿awa wygas³a
w 1926 r. i wtedy uzyska³ on prawo do ziemi i wykorzystywa³ j¹ do wybuchu
II wojny �wiatowej. Po 1958 amerykañska administracja cywilna na Riukiu
p³aci³a panu Kodze za okazjonalne u¿ywanie tych wysp np. w zwi¹zku z budow¹
poligonu wojskowego na Kobasio.

25 Np. w 1920 chiñski konsul w Nagasaki wys³a³ list do rz¹du japoñskiego
dziêkuj¹c za uratowanie chiñskich rybaków w pobli¿u Senkaku.

26 Mimo faktu, ¿e Chiny by³y zwyciêskim sojusznikiem, dopiero po 1970 r.
strona chiñska zaczê³a wskazywaæ, ¿e USA nie maj¹ prawa przekazywaæ archi-
pelagu Riukiu, gdy¿ zgodnie ze zobowi¹zaniami przysz³y status prawny powi-
nien byæ zdecydowany przez sojuszników. Senkaku nie stanowi¹ czê�ci archipe-
lagu Riukiu, a w³¹czenie ich pod administracjê USA nie wynika³o z uznania ich
za integraln¹ czê�æ Riukiu, lecz ze wzglêdów bezpieczeñstwa regionu.
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W rzeczywisto�ci chiñskie ¿¹dania pojawi³y siê po raz pierwszy,
dopiero gdy pojawi³a siê mo¿liwo�æ wydobycia ropy naftowej w tym
obszarze w latach 70.

Przebieg sporu

Podjêcie sprawy przynale¿no�ci archipelagu Senkaku, po odkry-
ciu bogatych z³ó¿ ropy naftowej i gazu w tym regionie oraz jako
bezpo�rednia reakcja na zmianê statusu prawno-administracyjnego
tych wysp, przez stronê chiñsk¹ doprowadzi³o do powstania napiêcia
w regionie.

Wszystkie strony poza przedstawianiem argumentów prawnych27,
historycznych28, administracyjnych29, geograficzno-fizycznych30

i ekonomicznych31 na rzecz swojej racji podjê³y wzmo¿on¹ wymianê
dyplomatyczn¹32. W popieranie narodowych racji w³¹czy³y siê te¿
aktywnie media i opinia publiczna.

Po pocz¹tkowych ostrych reakcjach stron, wobec braku mo¿liwo-
�ci zadowalaj¹cego rozwi¹zania tego problemu strony zmuszone
zosta³y do stopniowego wygaszenia konfliktu.

Spowodowane to by³o zarówno polepszeniem stosunków dwu-
stronnych miêdzy Japoni¹ a ChRL33, które doprowadzi³o do podpi-

27 G³ównie na podstawie Konwencji o prawie morza z 1982 r. i postanowieñ
koñcz¹cych II wojnê �wiatow¹.

28 Wskazywanie licznych dokumentów, map i zapisków geograficznych.
29 Jednostronne w³¹czanie w sk³ad w³asnego pañstwa.
30 Np. stanowisko Tajwanu: po³o¿enie geograficzne i sk³ad geologiczny

wskazuje, ¿e jest on przed³u¿eniem szelfu kontynentalnego i dalej Tajwanu.
Znajduj¹ siê na obszarze wód terytorialnych prowincji Tajwan (ok. 160 km), gdy
od Riukiu oddzielone s¹ padlin¹ morsk¹ g³êbok¹ na 2000 m.

31 Teren po³owów rybaków chiñskich z kontynentu i wysp japoñskich, bazy
postojowe w czasie sztormów, miejsca naprawy jednostek, które uleg³y awarii.

32 Liczne o�wiadczenia, protesty, noty, publikacje.
33 ChRL w 1972 r. doprowadzi³a do wyciszenia sporu, by znormalizowaæ

stosunki z Japoni¹, a potem u¿ywa³a sporu jako wygodnego pretekstu do wyst¹-
pieñ antyjapoñskich.
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sania 12 sierpnia 1978 w Pekinie Traktatu o Pokoju i Przyja�ni
pomiêdzy tymi dwoma pañstwami34, jak i próbami wspólnego roz-
wi¹zania problemu podejmowanymi g³ównie przez Japoniê a zmie-
rzaj¹cymi do podjêcia wspólnych badañ i eksploatacji obszaru35. Nie
oby³o siê jednak bez g³o�nych incydentów, które stawia³y kwestie
porozumienia i normalizacji pod znakiem zapytania36. Samo podpi-
sanie traktatu oddali³o jednak perspektywê rozwi¹zania sporu. Strona
chiñska, stanowczo odrzucaj¹c propozycje rokowañ w tej sprawie,
od³o¿y³a uregulowanie tej kwestii na czas nieokre�lony. Przywódca
ChRL, Deng Xiaoping, podczas wizyty w Japonii w pa�dzierniku
1978 roku powiedzia³: �Nasze pokolenie okaza³o siê niedostatecznie
m¹dre, aby znale�æ rozwi¹zanie tego problemu, pozostawmy wiêc go
naszym nastêpcom��. Strona japoñska próbowa³a to interpretowaæ
jako praktyczne uznanie przez Chiny jej kontroli nad tymi wysep-
kami i wej�cie konfliktu w fazê �u�pienia�. W istocie by³o to swoiste
milcz¹ce przyzwolenie na okresowe zamro¿enie status quo ante,,
jednak strona chiñska nigdy nie zmieni³a swego stanowiska i dalej
uwa¿a te tereny za ��wiête terytorium Chin�.

Incydenty

Widoczna jest tendencja do podnoszenia kwestii przynale¿no�ci
terytorialnej wysp w momentach napiêæ i nieporozumieñ miêdzy
stronami. Przejawia siê to w wystêpowaniu co jaki� czas �incyden-

34 Stronie chiñskiej bardzo zale¿a³o na tym traktacie i osi¹gnê³a go bez
konieczno�ci podwi¹zywania ze sporn¹ kwesti¹ terytorialn¹ i tym samym roz-
wi¹zywania jej, co by³oby w interesie Japonii.

35 Japoñskie próby po�redniego rozwi¹zania, np. 01.1973 r. Y. Nakasone,
minister handlu zagranicznego i przemys³u, skierowa³ do Pekinu nieoficjalne
sugestie o wspólnych badaniach i eksploatacji, potem powtarzane.

Chiñczycy ewentualn¹ zgodê uzale¿niaj¹ od wiêkszych wk³adów japoñskich
w eksploatacjê chiñskich z³ó¿ w zatoce Bohai i na Morzu Po³udniowochiñskim
oraz wystrzeganie siê Japonii przed stawianiem problemu roszczeñ terytorial-
nych wobec Chin.
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tów�37 na spornym obszarze, które jednocze�nie staj¹ siê pretekstem
do nacjonalistycznych zachowañ.

Konsekwencj¹ incydentów jest zwiêkszenie kontroli Japonii nad
archipelagiem Senkaku poprzez stopniowe zagospodarowywanie
spornych wysepek38.

Po d³ugotrwa³ym spokoju w regionie do ponownego zaognienie
sporu nast¹pi³o po w³¹czeniu siê ultranacjonalistycznych organizacji
niepañstwowych39 w latach 90. Ich skala, efekt propagandowy

36 Jeden z najg³o�niejszych � �incydent kwietniowy� � 12.04.1978 na wo-
dach terytorialnych Senkaku po raz pierwszy liczna flotylla �rybacka� ChRL
(ok. 100 chiñskich kutrów rybackich � z ró¿nych bardzo oddalonych portów,
suche sieci, przygotowane transparenty, obecno�æ wojskowych, którzy kierowali
operacj¹, uzbrojonych) � na ¿¹danie jednostki ochrony wybrze¿y Japonii by
opu�cili wywiesili transparenty, ¿e obszar jest integraln¹ czê�ci¹ Chin i zwiêk-
szyli liczbê jednostek do 200. Dzia³anie to mia³o na celu wywarcie nacisku na
w³adze japoñskie w celu przy�pieszenia rozmów na temat traktatu o przyja�ni,
ale doprowadzi³o do ich zawieszenia i ostrych protestów opinii publicznej
w Japonii. Spowodowa³o to próby bagatelizowania sprawy przez Chiñczyków,
zapewnieñ o braku premedytacji oraz wszczêcia �ledztwa oraz o�wiadczeniu
ambasady ChRL w Tokio, ¿e nie zauwa¿yli, ¿e znajduj¹ siê w 12 milowej strefie
wód terytorialnych Japonii. Nie zosta³o to podane do publicznej wiadomo�ci
w ChRL i nie ukaza³o siê w prasie, bo mo¿na by to uznaæ jako po�rednie uznanie
suwerenno�ci Japonii nad tym obszarem; zob. Rowiñski J., Morze Wschodnio-
chiñskie�

37 Ró¿nego rodzaju incydenty i �wyprawy� maj¹ miejsce od pocz¹tku sporu,
np. 2.09.1970 redakcja tajwañskiego �The China Times�- wyprawa dziennikarzy
na wyspy, 9.09.1970 � marynarze tajwañskiego kutra torpedowego zostawiaj¹
flagê kuomintangowsk¹ i napis z kamieni �niech ¿yje prezydent Czang�, 22.09.1070
� tajwañski okrêt oceanograficzny z trzema deputowanymi �Zgromadzenia Na-
rodowego� na pok³adzie dokonuje rekonesansu na wodach przybrze¿nych.

38 Prowadzone przy zachowaniu dyskrecji, umacnianie kontroli nad tymi
wyspami, np. prace badawcze prowadzone przez rz¹dowe agendy, decyzja
o budowie superszybkich kutrów rakietowych ochrony wybrze¿a, decyzja o bu-
dowie l¹dowiska dla helikopterów na Uotsuri, dla zapewnienia efektywnej kon-
troli oraz zagospodarowania wysepek.

39 14 lipca 1996 r. cz³onkowie ultranacjonalistycznej organizacji M³oda Ja-
ponia wyl¹dowali na najwiêkszej wyspie archipelagu i wznie�li tam zasilan¹
bateri¹ s³oneczn¹ latarniê wysoko�ci 5 m. Pó�niej za¿¹dali, by Agencja Bezpie-
czeñstwa Morskiego oficjalnie w³¹czy³a je do spisu �wiate³ nawigacyjnych.
W roku 1998 ta sama grupa wznios³a kolejn¹ latarniê. Wywo³a³o to sprzeciwy Chin
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i czêstotliwo�æ mo¿e doprowadziæ do zmiany obecnej, w miarê usta-
bilizowanej sytuacji. Powoduje to nasilenie siê licznych incydentów,
które s³u¿¹ interesom politycznym, zarówno zewnêtrznym jak
i wewnêtrznym40.

Wybuch nowych protestów nast¹pi³ po roku 2002, przy czym
niepokoj¹cy staje siê równie¿ fakt zaanga¿owania nie tylko pry-
watnych aktywistów41, ale równie¿ �rodków pañstwowych42 w tej
konfrontacji. Zauwa¿alny staje siê równie¿ wzrost konkuren-

zorganizowali demonstracje przy u¿yciu wynajêtych statków. Dochodzi³o do in-
cydentów z udzia³em japoñskich patrolowców. Jeden z aktywistów (David Chan)
uton¹³, gdy usi³owa³ przep³yn¹æ z ³odzi na wyspê. Ca³y zorganizowany wówczas
protest mia³, jak obecnie, wszelkie cechy medialnego show � na pok³adzie wyna-
jêtego frachtowca znajdowa³o siê 19 cz³onków za³ogi, 18 aktywistów czynnie
bior¹cych udzia³ w demonstracji i... 42 reporterów.

7 pa�dziernika 1996 r. protestuj¹cy zdo³ali nawet wyl¹dowaæ na Uotsuri
(Diaoyu), gdzie podnie�li flagi Chiñskiej Republiki Ludowej i Republiki Chin.
Tokio wystosowa³o oficjalny protest, stwierdzaj¹c jednocze�nie, ¿e nie mog³o
przeciwdzia³aæ budowie latarñ, gdy¿ stoj¹ one na gruncie prywatnym. Ja-
poñska administracja morska nie w³¹czy³a jednak obu �wiate³ do systemu
oznakowania nawigacyjnego. 23 sierpnia japoñskie patrolowce przechwyci³y
i zmusi³y do zmiany kursu piêæ kolejnych kutrów z protestuj¹cymi. Zob:
K. Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na �wiecie, Warszawa
2005, s. 186�188.

40 Zhao Suisheng, China�s Pragmatic Nationalism: Is It Manageable?, The
Washington Quarterly, Winter 2005-06, 29:1, s. 131�144.

41 Aresztowanie i deportacja grupy chiñskich aktywistów, którzy wyl¹do-
wali na Senkaku 24.03.2004r., naruszanie przez Chiny japoñskich wód teryto-
rialnych pod pretekstem badañ oceanicznych, zob. Strategic Survey 2004/5, The
International Institute for Strategic Studies, s. 370�374.

42 10.11.2004 r. chiñski okrêt podwodny klasy Han naruszy³ wody teryto-
rialne Japonii ko³o wyspy Taramajima. 16.11.2004 r. mia³y miejsce przeprosiny
ChRL, ale wcze�niej Tokio og³osi³o morsk¹ operacjê obronn¹ (wyj¹tkowo!!), zob.
The Military Balance, 2005-2006, IISS, s. 260.

W czerwcu 2005 Tajwan wysy³a fregatê (na pok³adzie prezydent Yuanu
Legislacyjnego Wang Jin-pyng i minister obrony narodowej Lee Je), na sporne
wody, po tym jak kutry tajwañskie zosta³y przepêdzone przez japoñskie ³odzie
patrolowe.

W tym samym miesi¹cu rozmowy nt. rybo³ówstwa Tajpej- Tokio bez poru-
szania spraw suwerenno�ci; rywalizacja gospodarcza, starania Japonii o otrzy-
mania sta³ego miejsce w RB ONZ, sojusz z USA, The Military Balance�, s. 260.

i reakcjê organizacji chiñskich � 26.09.1996 r. Chiñczycy z Tajwanu i Hongkongu
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cji ekonomicznej43 i politycznej44 w regionie miêdzy Japoni¹
i Chinami.

Chiny podejrzewaj¹ Japoniê o odradzanie militaryzmu45, co tylko
podsyca wzajemne animozje. Japonia z drugiej strony czuj¹c siê
zagro¿ona46, zmierza do stopniowego znoszenia ograniczeñ, które
nak³ada na ni¹ art. 9 konstytucji47. Co gorsza ¿adna ze stron nie
wydaje siê chêtna do ustêpstw i wykorzystuje propagandowo wszel-
kie napiêcia do budowania spo³ecznego poparcia dla swojej stanow-
czej polityki48.

43 Rz¹d J. Koizumiego � 03.2005 og³osi³, ¿e pomoc gosp. dla Chin zakoñczy
siê do 2008 (Olimpiada w Pekinie), Strategic Survey�, s. 374.

44 Sprzeciw wobec prób zniesienia zakazu sprzeda¿y broni do Chin przez
UE, The Military Balance�

45 Pogorszenie stosunków ChRL-Japonia � protesty i wyst¹pienia antyja-
poñskie � domaganie siê przez Tokio oficjalnych przeprosin, coroczna wizyta
premiera Kuizumi w �wi¹tyni Yakazuni (pomnik ofiar wojny) � Chiny odbieraj¹
jako odrodzenie japoñskiego militaryzmu � zob: The Military Balance�, s. 260.

46 Modernizacja i reforma chiñskich si³ zbrojnych �g³ówn¹ spraw¹ bezpie-
czeñstwa w Azji (np. próby nowych pocisków miêdzykontynentalnych wystrzeli-
wanych z ³odzi podwodnych (SLBM).

Chiny � nie najlepsze stosunki z Tajwanem, dalsze zwiêkszanie ilo�ci poci-
sków wycelowanych w Tajwan (do 2006 ok. 1000), w odpowiedzi Tajwan testuje
nowe systemy obrony (które wejd¹ jednak w u¿ycie dopiero w 2012), Chiny-
planuj¹ wystrzeliæ nowe satelity i zbudowaæ swój w³asny satelitarny system
nawigacyjny.

Japonia � nazwanie Chin jako mo¿liwego zagro¿enia w japoñskiej �Natio-
nal Defence Program Guidline for FY 2005 and After�, zob. The Military Balan-
ce..., s. 260�262.

47 Debata obronna w Japonii � art. 9 konstytucji-ograniczaj¹cy u¿ycie si³
samoobrony poza terytorium a naciski na udzia³ w misjach i aspiracje do RB,
np. Iraq Rekonstrucion Special Measures Law w 09.2003 upowa¿niaj¹cy Japa-
nese Ground Self Defence Forces (JGSDF) do udzia³u w niewojskowej misji
w Samawah.

Udzia³ w æwiczeniach w Tajlandii (Cobra Gold 2005) 2-13.05.2005 � pierw-
szy raz si³y l¹dowe wziê³y udzia³ w wielostronnych æwiczeniach wojskowych,
ibidem.

48 Dwustronne relacje dalej pod wp³ywem popularnej w Chinach wrogo�ci
do Japonii(akcje listów internetowych w Chinach,) oficjalne skargi Chin na
podrêczniki japoñskie-nieprawdziwe; Japonia � ogólnoparlamentarne poparcie
dla bardziej ostrego odpowiadania Chinom, zob.: Strategic Survey�
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Perspektywy

Sytuacja w regionie mimo, wydawa³oby siê, braku chêci wspó³-
pracy z obu stron jest do�æ stabilna. Obie strony sporu manifestuj¹,
pos³uguj¹c siê w tym celu organizacjami nacjonalistycznymi, zainte-
resowanie archipelagiem Senkaku (Diaoyu), lecz nie podejmuj¹ kro-
ków, które mog³yby przekszta³ciæ zamro¿ony spór w gor¹cy zatarg
lub nawet konflikt graniczny. Owa stonowana postawa jest rezulta-
tem kilku czynników: po pierwsze, jak dot¹d nie potwierdzi³y siê
doniesienia o przebogatych z³o¿ach ropy naftowej, które jakoby mia³y
zalegaæ pod dnem morskim w obrêbie szelfu kontynentalnego, po-
nadto wzajemne silne powi¹zania gospodarcze miêdzy stronami
w razie ewentualnego konfliktu mog³yby zachwiaæ ich gospodarka-
mi, a wrêcz zatrzymaæ w rozwoju (Chiny) lub pogr¹¿yæ w stagnacji
(Japonia). ¯adna ze stron, daj¹c pierwszeñstwo rozwojowi gospodar-
czemu49, nie mo¿e sobie na to pozwoliæ.

S³abn¹ca pozycja i rola polityczna Tajwanu50, bêdzie raczej
sk³aniaæ go do podjêcia wspó³pracy, która umo¿liwi³aby mu dalszy
rozwój, gdyby potencjalne z³o¿a ropy okaza³y siê rzeczywistymi.
Problemem mo¿e jednak okazaæ siê wspó³zawodnictwo ChRL-Taj-
wan, kto bardziej stanowczo broni �narodowych interesów�. Spra-
wia to, ¿e wszelkie ustêpstwa staj¹ siê trudniejsze i bardziej kosz-
towne51 .

49 R. Sutter, China and Japan: Trouble Ahead?, The Washington Quarter-
ly, Autumn 2002, 25:4, s. 37�49; J. Kurlantzick, China: Economic Power, Politi-
cal Enigma, The Washington Quarterly, Summer 2002, 25:3, s. 59�67.

50 Za³o¿enie, ¿e obecna i przysz³a miêdzynarodowa pozycja Tajwanu
w decyduj¹cej mierze zale¿eæ bêdzie od jej potencja³u ekonomicznego � nie-
dobór surowców energetycznych g³ównym problemem dla rozwoju gospodarki
wyspy.

51 Jak s³usznie wskazuje prof. Rowiñski du¿¹ rolê odgrywa tu opozycja
oraz zbli¿ony spór dot. dwóch archipelagów na Morzu Po³udniowochiñskim (Pa-
racele i Spratly). Ustêpstwa w tej sprawie mog³yby byæ niebezpiecznym prece-
densem w wa¿niejszej sprawie Paraceli i Spratly.
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Dla Japonii jest to problem pierwszoplanowy. Bezpo�rednio
zwi¹zany z kwesti¹ bezpieczeñstwa strategicznego Japonii52. Tutaj
znowu potencjalne z³o¿a ropy mog¹ siê okazaæ czynnikiem o¿yw-
czym dla jej gospodarki53. Równie¿ czynnik emocjonalny ma nieba-
gatelne znaczenie54.

W najlepszej sytuacji jest ChRL, która mo¿e spokojnie czekaæ
a¿ rozwój gospodarczy umo¿liwi jej dalsz¹ rozbudowê si³ zbrojnych
w regionie. Wydaje siê jednak, ¿e wtedy priorytetem bêdzie Morze
Po³udniowochiñskie. Nale¿y wszak¿e zwróciæ uwagê na fakt, ¿e Chiny
sta³y siê od paru lat importerami energii (mimo w³asnych bogatych
�róde³) i zdobycie nowego du¿ego �ród³a kluczowego surowca mo¿e
doprowadziæ do zmiany postawy.

Podsumowuj¹c warto wspomnieæ nie tylko o wzajemnych rela-
cjach miêdzy poszczególnymi stronami sporu, ale równie¿ na ewen-
tualne koszty wszelkich rozstrzygniêæ si³owych. Na pewno nie pozo-
stanie obojêtna �wiatowa opinia publiczna oraz najwiêksza potêga
wojskowa na �wiecie i w regionie, czyli USA. Dla nich obecna sytu-
acja jest bardzo wygodna i umo¿liwia rozgrywanie w³asnych intere-
sów ze wszystkimi stronami.

52 Hipotetyczne przejêcie przez ChRL (wcze�niej konieczne rozwi¹zanie
sprawy Tajwanu) oznacza³oby pogorszenie pozycji strategiczno-obronnych wysp
japoñskich. Powsta³aby jako�ciowo nowa sytuacja wojskowa i powsta³oby bezpo-
�rednie zagro¿enie dla Tajwanu. Dalsza ewentualna reunifikacji Tajwanu da³a-
by ChRL mo¿liwo�æ kontroli nad najwa¿niejszymi szlakami ¿eglugi morskiej
³¹cz¹cych Japoniê z krajami Azji Po³udniowo-Wschodniej, Po³udniowej oraz re-
jonem Bliskiego Wschodu, (liniami komunikacyjnymi maj¹cymi ¿yciowe znacze-
nie dla Tokio).Powsta³aby równie¿ nowa sytuacja nad wytyczeniem granic mor-
skich na Morzu Wschodniochiñskim, co u³atwi³oby realizacjê chiñskich planów
kontroli nad archipelagami Morza Po³udniowochiñskiego.

53 Zasoby ropy naftowej, których Japonia jest pozbawiona � 100% importu-
je � co jest g³ównym obci¹¿eniem finansowym handlu zagranicznego.

54 Po�rednio zwi¹zany z japoñsko-radzieckim sporem terytorialnym o tzw.
kwestiê �pó³nocnych terytoriów�.

Ustêpstwa w kwestii Senkaku, który po efektywn¹ kontrol¹ musia³oby
po�rednio podwa¿yæ �zasadno�æ� japoñskich roszczeñ rewindykacyjnych wobec
Rosji.



218 Micha³ Wangrat

Z tych powodów najbardziej prawdopodobne jest dalsze trwanie
konfliktu w �u�pieniu�, mimo nawet okresowego podgrzewania at-
mosfery dla realizacji partykularnych interesów.
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CHINESE-JAPANESE DISPUTE
OVER THE SENKAKU ISLANDS

SUMMARY

The Senkaku Islands, or Diaoyutai Islands are a group of dispu-
ted, uninhabited five small volcanic islands and three rocky out-
croppings. The islands are located roughly northeast of Taiwan, due
west of Okinawa, and due north of the end of the Ryukyu Islands
in the East China Sea. They are currently controlled by Japan, but
also both the People�s Republic of China and the Republic of China
(Taiwan) claim that these islands fall under their respective sove-
reign jurisdiction.

Historically, the islands are of insignificant economic value be-
sides the rich fishing stock. They were mainly used as safe harbor
for local fishers or navigation points so that till 1970 sovereignty
over them wasn�t discussed or questioned. However, a study by the
United Nations Economic Commission for Asia and the Far East
(UNECAFE) published in 1969 suggested that the seabed of the
East China Sea could be one of the richest oil and gas-deposit areas
in the region. It became apparent that the acquisition of territorial
sovereignty over these islands might legitimise future claims to the
adjacent territorial sea, and possibly to justify the creation of an
exclusive economic zone under the United Nations Convention on
the Law of the Sea (UNCLOS). The direct reason for the dispute
was however the fact of giving the administration over the Riukiu
islands and Senkaku back to Japan (in 1972) from temporary US
military administration after the WW II. Japan declined the Chine-
se claims and pointed out that till the mid 1970 no such claims were
laid. Additionally for both sides military (due to location it is an
important point in Japanese self defence system) and political (need
to show the power of the countries at realizing their national inte-
rests, claims of sovereignty over the islands raised the spirit of
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nationalism in both countries used by politicians) meaning of the
disputed territory became clear.

The claims of both sides use a variety of historical, law and
other reasons. The Chinese argumentation is trying to show that its
acts of prior discovery, use, and ownership of the islands are suffi-
cient to grant it legal title and argues about the legal treaties
regarding these territories asserting that Japan specifically ceded
the islands to China after World War II. On the other side Japan
concentrate on the facts that it claims legal possession of the islands
and peacefully and continuously exercised sovereignty over the is-
lands for over one hundred years also the different interpretation of
the treaties is represented.

Both sides present extensive documentary evidence and histo-
rical arguments to prove title to the islands and appear unwilling
to negotiate any compromise.

The national pride and political interest have resulted in num-
ber of protests, incidents and quarrels over these territories started
mainly by Chinese nationalists to support bad feelings against Ja-
pan or to make a pressure on Japanese government.

However the situation in the region, despite the lack of coope-
ration in this matter is stabile.

The economic concurrence between the countries and their need
for mineral resources make the dispute stay open and to be used in
the right time (as bargain by China) but it doesn�t change the fact
that Japan is exercising authority over the islands. Additionally the
other disputes these countries have with their neighbors make it
more difficult to achieve a sati factionary result because it could
influence them as the sign of weakness.

It is highly possible that the dispute will stay unsolved and
without causing broader tensions will be used in particular cases
according to the political interests of both sides.


