
Zagadnienie wielobiegunowości i multilateralizmu jest szero-
ko dyskutowane w dyskursie na temat ocen, opisu i predykcji 
systemu stosunków międzynarodowych. Również w Chińskiej 
Republice Ludowej, zyskującej na znaczeniu międzynarodo-
wym, takie dyskusje zostały podjęte. W przestawionym tekście, 
opartym o analizę dyskursu1, przedstawiono główne zagadnienia 
związane z percepcją obu wskazanych problemów w chińskich 
dyskusjach na temat stosunków międzynarodowych. Autor sta-
rał się odpowiedzieć na pytania dotyczące zdefiniowania i użycia 
obu pojęć w chińskich debatach oraz oficjalnych dokumentach 
Komunistycznej Partii Chin, przedstawieniu analiz pojęć w ana-
lizie ilościowej i jakościowej (trzy wybrane teksty) oraz omówie-
niu kontekstu przedstawionych debat i opinii. W tekście wyżej 
wymienione zagadnienie omówiono na przykładzie referatów                                           
z kolejnych Zjazdów KPCh (XV – XVIII Zjazd) oraz wybranych 
tekstów z dwumiesięcznika Studia problemów międzynarodowych. 
Periodyk ten będący publikacją Chińskiego Instytutu Proble-
mów Międzynarodowych (Guoji wenti yanjiu suo) podległego bez-
pośrednio Ministerstwu Spraw Zagranicznych w sposób najpeł-
niejszy przekazuje opinie i oceny chińskich kół decyzyjnych.

Problemy i ustalenia definicyjne

Definiowanie systemu międzynarodowego przez pryzmat „po-
larności” rozpoczęto w Chinach w 1987 r., kiedy w publikacji 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Przegląd dyplomatyczny 
1987 r. uznano, iż siła ekonomiczna Japonii prędzej czy później 
przerodzi się w siłę polityczną a ta miała stanowić wyzwanie dla 
istniejącego układu bipolarnego2. W trakcie rozpadu systemów 
komunistycznych w Europie Środkowej, w marcu 1990 r. Deng 
Xiaoping uznawał, że Chiny w nowej sytuacji zajmą miejsce 
jednego z biegunów3.

Mimo iż liderzy używali terminu wielobiegunowości, do pu-
blicznych dyskusji trafił on dopiero pod koniec 90. XX wieku. 
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W celu lepszego zrozumienia należy podjąć próbę zdefiniowa-
nia aparatu pojęciowego, jakim operuje się w chińskim dyskur-
sie o stosunkach międzynarodowych. Z uwagi na charaktery-
stykę języka chińskiego i jego wysokotekstowość zagadnienie 
to staje się niezwykle złożone. Mimo iż w dyskusjach końca 
lat 80. XX wieku pojęcie wielobiegunowości było używane, to 
za pioniera wprowadzenia tego pojęcia uznaje się profesora Ye 
Zichenga pracującego na Uniwersytecie Pekińskim. W 1997 r. 
przedstawiono chińską wersję pojęcie określając ją jako duoji-
hua . Użyte w pojęciu ji oznacza kres, szczyt, biegun 
czy wręcz ostateczność, ale interpretowane jest również jako 
nieskończoność4. Przyrostek hua z kolei oznacza zmianę, 
proces, reformę, poprawę, wpływ na bieg wydarzeń oraz prze-
gląd5. Zatem już w samym chińskim pojęciu świat multipolarny 
oznaczał zmianę i dostosowanie chińskiej polityki do „innych 
biegunów” w stosunkach międzynarodowych. W opinii Ye Zi-
chenga winno być interpretowane jako dostosowanie chińskiej 
dyplomacji i zacieśnianie relacji z innymi państwami np. z Ro-
sją czy Francją w celu uniemożliwienia Stanom Zjednoczonym 
budowy świata jednobiegunowego. Zatem u podstaw wpro-
wadzania pojęcia wielobiegunowości rozumiana była ona jako 
element zapewnienia równowagi sił i opór przeciw hegemonii 
Stanów Zjednoczonych – co sugerował Ye Zicheng6. W kolej-
nym tekście opublikowanym na łamach „Światowej Gospo-
darki i Polityki” profesor Ye wskazał kilka istotnych punktów                                                                                                                   
w dyskusjach nad teoretycznymi problemami zdefiniowania 
wielobiegunowości w stosunkach międzynarodowych. W no-
wym postzimnowojennym rozdaniu istotą siły miały być deter-
minanty międzynarodowej moralności i atrakcyjność kultury, 
które bezpośrednio determinowały siłę a co za tym idzie two-
rzenie się mocarstwa (bieguna)7. Istotnym było tu zdefiniowanie 
„biegunowości”, a to było pochodną zdefiniowania „centrów 
siły”, które rozpoznawalne były dzięki swojej sile gospodar-
czej, polityczno-dyplomatycznej, wojskowej (z bronią atomo-
wą włącznie), powierzchni i wielkości zasobów ludzkich oraz 
atrakcyjności kulturowej8.

Kolejnym czynnikiem determinującym procesy wielobiegu-
nowości były: globalizacja i różnorodność (duoyang hua ). 
Użyte tu yang oznacza kształt, formę zachowania lub wygląd9. 
Z drugiej jednak strony we wspomnianych procesach funkcjo-
nowały trzy formy biegunowości: świat unipolarny, bipolarny 
i wielobiegunowy. O ile w pierwszych dwóch podstawowym 
problemem była kwestia hegemonii objawiająca się głównie                 30
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w rywalizacji, w tym przede wszystkim wyścigu zbrojeń, to 
w świecie wielobiegunowym podstawowym stawały się wspól-
ne globalne problemy. Zatem procesy multipolarne po upadku 
Związku Radzieckiego zakładały współpracę nie rywalizację10.

W odróżnieniu od pojęcia wielobiegunowości pojęcie multi-
lateralizmu wprowadzone zostało przez Qin Yaqinga, profesora 
z Chińskiego Instytutu Dyplomatycznego w 2001 r. i określono 
je jako duobian zhuyi . Użyte tu bian oznacza granice, 
skraj oraz stronę, przyrostek zhuyi oznacza – „izm”, czyli 
zbiór zasad czy wręcz ideologię11. Qin Yaqing wskazywał, iż mul-
tilateralizm będzie opisywany w kategoriach dyplomacji wielo-
stronnej, w której nadal państwo będzie podstawowym aktorem, 
jako regionalny multilateralizm, globalny multilateralizm, wielo-
stronna struktura instytucjonalna, wspólne zasady i normy oraz 
procedury w procesie decyzyjnym. Warto podkreślić, iż prócz 
definicji przedstawionej przez Johna Ruggie Qin Yaqing wspierał 
się definicją reżimu ustaloną przez Stephana Krasnera w pracy 
z 1983 r. pt. International Regimes12. Zainteresowania nową formą 
opisu relacji międzynarodowych wynikało przede wszystkim                
z sytuacji po rozpadzie świata bipolarnego. Chociaż, jak zauważał 
Qin Yaqing pierwowzoru multilateralizmu powinniśmy doszuki-
wać się w pokoju westfalskim z 1648 r., Kongresie Wiedeńskim 
z 1815 r. czy też formowaniu się systemu Narodów Zjednoczo-
nych po II wojnie światowej. W zakresie definiowanych pro-
blemów związanych z multilateralizmem odnotowano problem 
tworzenia i utrzymania systemu wielostronnego, relacji między 
państwem a systemem, określenia otoczenia multilateralizmu: 
wojna/pokój, tworzenia tożsamości międzynarodowej oraz kom-
pleksów bezpieczeństwa13. Innym preferowanym terminem jest 
używanie, w odniesieniu do zróżnicowania kulturowego, wenhua 
duoyuanhua  oznaczający wielokulturowość. Termin 
ten podobnie jak wielobiegunowość zakłada proces, zmianę                                                                 
w kierunku, w tym wypadku wielokulturowości. Jednak inaczej 
niż w poprzednich pojęciach użyte tu yuan  oznacza pierw-
szego czy podstawowego czy wręcz nadrzędnego. Ta koncepcja 
często występuje jako zaprzeczenie globalizacji rozumianej jako 
„unifikacja” (yitihua ) często interpretowana w aspektach 
globalnej „amerykanizacji”14.

W omówionym aspekcie trudno zatem dać jednoznaczną od-
powiedź i precyzyjnie wskazać chińską definicję multilaterali-
zmu i świata wielobiegunowego a pojęcia mogą być używane 
zamiennie. Podstawą do takiego twierdzenia jest analiza oficjal-
nego dyskursu w aspekcie omawianego tematu. Za podstawę 31
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służą tu referaty partyjne przedkładane na kolejnych zjazdach 
Komunistycznej Partii Chin, począwszy od XV Zjazdu w 1997 r. 
do XVIII Zjazdu w 2012 r. W pierwszym z omawianych refe-
ratów Jiang Zemin uznawał, iż stosunki międzynarodowe zmie-
rzały w kierunku świata wielobiegunowego. Przedstawiał świat 
wielobiegunowy jako nieuchronną tendencję w stosunkach mię-
dzynarodowych, a wielobiegunowość miała „prawdopodobnie” 
prowadzić do zachowania pokoju i stabilizacji. Zdaniem chiń-
skiego lidera, pod koniec lat 90. dochodziło do nowego podziału                                   
i nowych sojuszy, które nie były domeną mocarstw. W tej sy-
tuacji na znaczeniu zyskiwały państwa rozwijające się i to one 
postrzegane były jako element w nowym rozdaniu świata wie-
lobiegunowego. Taka sytuacja oceniana była jako korzystna dla 
utrzymania regionalnego i globalnego pokoju i stabilizacji15.                                                                                                     
W odniesieniu do multilateralizmu przewodniczący ChRL uży-
wał formuły „dyplomacja wielostronna” oraz „globalny handel 
wielostronny” zapewniając, iż Chiny pracowały na rzecz pokoju 
w ONZ i innych organizacjach międzynarodowych16. W kolej-
nym referacie przewodniczący Jiang Zemin (2002 r.) wielobiegu-
nowość przedstawiał w korelacji do globalizacji ekonomicznej,           
a Chiny deklarowały aktywną partycypację na rzecz budowy 
światowego ładu i stabilności. Co ważne wielopolarny układ sił 
był korzystny dla Chin i wpisywał się w lansowany ówcześnie 
„okres strategicznej szansy”17. Multilateralizm z kolei miał być 
ważnym czynnikiem w zapewnieniu „słusznych praw narodów 
do własnej suwerenności”18. W ocenie kolejnego przywódcy 
Chińskiej Republiki Ludowej Hu Jintao uznano, iż tendencje 
wielobiegunowe, podobnie jak globalizacja i rewolucja techno-
logiczna były nieodwracalne i świadczyły o zmianach zachodzą-
cych w globalnym układzie sił. Prowadziło to do utrzymania 
stabilizacji w stosunkach międzynarodowych. W czasie XVIII 
zjazdu (2012) Hu Jintao wskazywał, iż świat wielobiegunowy, 
ekonomiczna globalizacja, zróżnicowanie kulturowe, rewolucja 
technologiczna, wzrastające znaczenie rynków wschodzących 
i państw rozwijających się warunkowały stabilizację, ta zaś jest 
warunkiem światowego pokoju19. W ostatnim z przedstawianych 
referatów nie padło sformułowanie będące w użyciu dotychczas, 
a jedynie użyto określenia „wielostronnej pracy” (duobian shi-

wu ) w ramach ONZ, G20, Szanghajskiej Organizacji 
Współpracy oraz BRICS20. Po przejęciu władzy przez obecnego 
przewodniczącego Xi Jinpinga, Chiny w dalszym ciągu uznały, 
iż tendencje wielobiegunowe są trwałe i nieodwracalne. Takie 
założenie wskazuje na silnie zakorzenione myślenie w katego-32
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riach determinizmu historycznego z jednej strony, z drugiej zaś 
należy odczytywać to jako istotny element równoważenia hege-
monii Stanów Zjednoczonych21.

Dyskurs zdominowany przez wielobiegunowość

W ostatnich trzech dekadach chińscy akademicy podejmowa-
li problem układu międzynarodowego. Analizowano nie tylko 
relacje bilateralne, ale również omawiano wymiar wielobiegu-
nowy i multilateralny. Przedstawiona analiza ilościowa tekstów 
publikowanych w głównych periodykach chińskich poświę-
conych stosunkom międzynarodowym: Światowa gospodarka 
i polityka (ChANS), Przegląd dyplomatyczny (Chiński Instytut 
Dyplomatyczny), Obserwator międzynarodowy (Szanghajski 
Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych), Studia polity-
ki międzynarodowej (Uniwersytet Pekiński), Studia problemów 
międzynarodowych (Chiński Instytut Problemów Międzyna-
rodowych) oraz Współczesne stosunki międzynarodowe (Chiński 
Instytut Spraw Międzynarodowych) wskazuje, iż większość 
analiz poświęcona była wielobiegunowości. Ogólnie w okresie 
1980 (1987)–2014 opublikowano 329 artykułów poświęconych tej 
problematyce, z czego 70% artykułów dotyczyło badań świata 
wielobiegunowego (por. tabela nr 1).

Wskazana powyżej analiza sugeruje jednoznacznie przywią-
zanie do realistycznych i neorealistycznych teorii w badaniach 
nad stosunkami międzynarodowymi. Jak zauważa profesor Song 
Xinning z Uniwersytetu Ludowego w Pekinie takie tendencje są 
wynikiem prowadzonej przez Stany Zjednoczone polityki sty-
pendialnej po 1989 r. O ile doszło do zamrożenia stosunków woj-
skowych i wprowadzono embargo na dostawy amerykańskiej 
broni do ChRL, o tyle strona amerykańska przyznała liczne 
stypendia, w tym promujące wymianę studencką i akademicką                                                                                                                    
w zakresie studiów międzynarodowych, co w rzeczywistości 
przekładało się na „utrwalenie” teorii realistycznych i neoreali-
stycznych22. W tym kontekście ważna była publikacja Yan Xu-
etonga z 1996 r., poświęcona zdefiniowaniu interesu narodowe-
go Chin. Według autora, interes narodowy, po upadku Związku 
Radzieckiego, powinien być rozumiany nie jako interes klasowy, 
lecz ponadklasowy interes państwa narodowego. Przetrwanie 
państwa, rozumiane jako nadrzędny cel w polityce zagranicznej, 
nie tylko prowadzi do ochrony interesów klasy rządzącej, lecz 
stanowi podstawy legitymacji władzy danej grupy w państwie23. 
Wpisywało się to w propagowanie nurtów realistycznych, które 33
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tabela nr 1. Analiza ilościowa artykułów poświęconych 
problematyce wielobiegunowości i multilateralizmu w chińskich periodykach 

ŹRÓDŁO: analiza własna na podstawie kwerendy elektronicznej bazy czasopism chińskich www.cnki.net (stan z 13.11.2014)
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Nazwa czasopisma Ośrodek wydający cza-
sopismo

Lata wydania Świat multipolarny (1) Świat multilateralny  (2) Proporcja  1/2 (%)

„Światowa gospodarka i 
polityka”

Chińska Akademia 
Nauk Społecznych, In-
stytut Światowej Gospo-
darki i Polityki

1987-2012 115 39 75/25

„Przegląd dyplomatycz-
ny”

Chiński Instytut Dyplo-
matyczny

1984-2014 26 17 60/40

„Obserwator międzyna-
rodowy”

Shanghai International 
Studies University

1980-2014 30 10 75/25

„Studia polityki między-
narodowej”

Uniwersytet Pekiński 1980-2014 26 8 76/24

„Studia problemów mię-
dzynarodowych”

China Institute for In-
ternational Studies

1980-2014

(wyd. od 1959) 48 30 61/39

„Współczesne stosunki 
międzynarodowe”

Chiński Instytut Współ-
czesnych Stosunków 
Międzynarodowych

1981-2014 53 27 66/34

Razem 298 131 70/30



omówił również profesor Qin Yaqing w opracowaniu System he-
gemonistyczny i międzynarodowe konflikty, wydanym w 1999 r.24 Co 
ważne, dyskusje nie opierały się li tylko na teoretycznej deba-
cie, lecz próbowały wyjaśniać zachowanie m.in. Stanów Zjed-
noczonych i Japonii oraz państw europejskich. Ponadto analizy 
polityki chińskiej dotyczyły stosunku Chin wobec międzyna-
rodowego reżimu nieproliferacji, problemu tajwańskiego oraz 
współpracy gospodarczej w Azji Wschodniej25.

Dominacja dyskursu na temat świata multipolarnego była 
również pochodną nastawienia chińskiej polityki na relacje                
z mocarstwami. Jak wskazuje analiza opracowań przytaczane-
go dwumiesięcznika „Studia problemów międzynarodowych” 
z okresu 1990−2000 wynika, iż głównym punktem odniesienia 
dla Chin były Stany Zjednoczone i Europa, zwłaszcza Unia 
Europejska, ale również państwa Europy Środkowej i Wschod-
niej. Łącznie relacjom z mocarstwami – wyróżnianym biegu-
nom stosunków międzynarodowych, tj. USA, Europie, Japonii 
i Rosji poświęcono 52% opracowań, a to wskazywało na główne 
kierunki prowadzonej polityki26. W kolejnym okresie 2000–12 
liczba artykułów poświęconych problematyce relacji ze wskaza-
nymi mocarstwami zmniejszyła się o 12%, co winno być odczy-
tywane jako element dywersyfikacji i większej aktywności Chin 
w polityce zagranicznej. Co jednak istotne zwiększono ilość ar-
tykułów poświęconych Rosji i Unii Europejskiej, co również 
sugerowało zmianę wektorów chińskiej polityki zagranicznej  
w kierunku zachodnim27.

Z drugiej jednak strony silne podejście realistycznych szkół jest 
zakorzenione w chińskiej tradycji i kulturze. Zdaniem Yan Xueton-
ga z Uniwersytetu Qinghua historia Chin, w tym przede wszyst-
kim okres Wiosen i Jesieni lub Walczących Królestw oraz podział 
na trzy królestwa stawały się podstawowym elementem w chińskiej 
percepcji relacji międzynarodowych28. Warto przy tym dodać, że 
badacze pokroju Yan Xuetong często sięgają do dawnych traktatów, 
doszukując się w nich opisu prawideł funkcjonowania współcze-
snych stosunków międzynarodowych. Do najważniejszych trak-
tatów strategicznej kultury chińskiej zaliczyć należy Sztukę woj-
ny Sun Zi, Liu Tao oraz 36 forteli29. W przedstawianych analizach 
ośrodek władzy centralnej miał być silny i dążący do budowy do-
brobytu społecznego, to zaś miało warunkować dalsze posunięcia.                                    
W celu konsekwentnego dążenia do tak zakładanych celów waż-
nym było unikanie stanu chaosu, który uznawany był za wyjątko-
wo groźny. Takie podejście, zdaniem chińskich badaczy, wprost 
mogło być uznane za pierwowzór teorii realistycznej zakładającej                               35
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wewnętrzną spójność państwa. Ponadto istotnym było unikanie 
konfliktu poprzez równoważenie potencjałów. Wojna oznaczała 
chaos i lepiej było wygrywać ją bez użycia armii: „Najlepszym 
z najlepszych jest bowiem podporządkowanie sobie wojsk prze-
ciwnika, ale bez walczenia”30. Jak zauważył Mistrz Sun: „Do-
bry wojskowy zdobywa wroga bez walki, zajmuje zamieszkane 
miasta bez oblężenia i w krótkim czasie zdobywa kraj. Odno-
si zwycięstwa, nie trudząc żołnierzy. Podbijając świat, należy 
się bowiem imać różnych sposobów. Oto strategia”31. Sun Zi 
wierzył, iż każdy konflikt oparty jest na wprowadzaniu w błąd 
czy oszustwo, które wywołuje zamieszanie i chaos w szykach 
wroga. Niepewność w szykach konkurenta prowadzi do zwięk-
szenia jego koncentracji na utrzymaniu właściwego szyku, co 
powoduje, iż odwraca on uwagę od analizy strategii przeciw-
nika. Wówczas należy stwarzać pozory rozegrania bitwy w kil-
ku miejscach – to również rozproszy koncentrację przeciwnika                                                                                                                
i sprawi, że w każdym punkcie będzie on słaby32. Konflikt nie 
był egzemplifikacją siły militarnej, ale toczył się w sferze in-
telektualnej, w sferze kalkulacji i mądrości, a także moralno-
ści. Wielkość wojska była natomiast sprawą wtórną, większą 
wartość miała jakość i mądrość przywódców33. Takie kalkulacje 
miały prowadzić do ograniczenia możliwości wybuchu konflik-
tu, a co za tym idzie można uznać je za humanitarne, gdyż pro-
wadziły do ocalania życia zarówno podwładnych, jak i obcych 
wojsk34.

Analiza tekstów opublikowanych 
w „Studiach problemów międzynarodowych”

Studia problemów międzynarodowych to dwumiesięcznik wyda-
wany przez Chiński Instytut Problemów Międzynarodowych, 
który jako Instytut Stosunków Międzynarodowych został 
utworzony w 1956 r. na podstawie decyzji premiera Zhou En-
laia. Od początku funkcjonował w strukturach Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, a obecną nazwę przyjął w 1983 r.35

W opublikowanych opracowaniach świat wielobiegunowy 
omawiany był w aspektach międzynarodowej sytuacji gospo-
darczej, analizach systemu międzynarodowego, relacji bilate-
ralnych Chin z UE oraz relacji UE z USA. W odniesieniu do 
multilateralizmu to należy zauważyć, że głównym analizowa-
nym tematem jest polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, 
polityka Unii Europejskiej, reforma ONZ i problemy bezpie-
czeństwa międzynarodowego (por. tabela nr 2). Dominacja 36
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spraw gospodarczych wynika przede wszystkim z faktu, iż 
chińscy analitycy pierwszeństwo w czynnikach redefiniujących 
globalny układ sił dają inwestycjom w nowe technologie. Tylko 
wówczas państwa rozwijające się, które miały stać się jednym                                                                                                               
z biegunów, mogły zmniejszać dystans w rozwoju wobec 
państw rozwiniętych. W takiej sytuacji regionalny wymiar sto-
sunków międzynarodowych nabierał bardzo istotnego znacze-
nia i stawał się jednym z elementem jego redefinicji36. Tenden-
cje regionalistyczne nasiliły się po upadku ZSRR. W Europie 
Środkowej i Wschodniej, Azji Środkowej, a także na Bliskim 
Wschodzie – tam gdzie istniała równowaga sił w czasie zimnej 
wojny, dostrzeżono próżnię, którą chciano wypełnić wartościa-
mi amerykańskimi. Tam gdzie promowano wartości amerykań-
skie i nie były one aprobowane, generowało to konflikt37.

Warto przy tym zaznaczyć, iż pierwszy artykuł na łamach Stu-
dia problemów międzynarodowych poświęcony multilateralizmo-
wi ukazał się w 1996 r. i dotyczył kompleksu bezpieczeństwa 
w Azji Wschodniej38. Na temat biegunowości w stosunkach 
międzynarodowych wypowiadał się m.in. Wang Yi. W jednym 

tabela nr 2. Tematyka w analizach świata multipolarnego
i multilateralnego w tekstach publikowanych na łamach «Studia 

problemów międzynarodowych» (1980–2014)

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na podstawie kwerendy elektronicznej bazy 

chińskich artykułów naukowych www.cnki.com.cn (dostęp 13.11.2014)
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Świat multipolarny Świat multilateralny

globalna sytuacja 
gospodarcza

10 —

system 
międzynarodowy

6 -

problemy 
bezpieczeństwa

1 2

reforma ONZ — 2

współpraca 
gospodarcza

— 3

problematyka 
„Południa”

1 —

relacje ChRL-UE 4 3

ZSRR/Rosja 4 —

stosunki UE-USA 3 —

polityka USA 3 7



ze swoich tekstów opublikowanych w 2002 r. dowodził on, iż 
zjednoczenie Europy przyczyni się do stworzenia systemu wie-
lobiegunowego w relacjach międzynarodowych39.

Interesującym jest fakt, iż między 2012 a 2014 r. opublikowano 
zaledwie trzy artykuły poświęcone wielobiegunowości i multi-
lateralizmowi40. Pierwszy z analizowanych tekstów autorstwa 
Song Tao – ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych, 
dotyczył formowania się świata wielobiegunowego w relacjach 
Unii Europejskiej z Chinami. Autor był zdania, że oba pod-
mioty wspierając świat multipolarny jednoznacznie negowały 
świat jednobiegunowy, zdominowany przez Stany Zjednoczone. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy doszukiwał się on w następują-
cych jednocześnie procesach zjednoczenia Europy oraz otwarcia 
Chińskiej Republiki Ludowej na świat po 1978 r. Kolejnym waż-
nym elementem było tworzenie się ładu po światowym kryzysie 
finansowym z 2007/2008 r. Stosunki chińsko-unijne charakte-
ryzowały się dwoma nowymi tendencjami: z jednej strony, wy-
kraczały poza klasyczne ramy, obejmując swoim zakresem takie 
obszary jak współpraca miast, zaangażowanie w procesy urbani-
zacyjne, odnawialne źródła energii, a z drugiej dotyczyły współ-
pracy w pokonaniu kryzysu ekonomicznego. Chiny, jako jeden                                                
z biegunów w odbudowie międzynarodowych stosunków gospo-
darczych, miały wydatnie przyczynić się do ugruntowania swojej 
pozycji, a także „uratowania” struktur unijnych przed niechybną 
utratą znaczenia. Do tego dochodziły elementy cywilizacyjno-
-kulturowe, w których Song Tao, widział platformę dla budowy 
wspólnej wielobiegunowości. W obu podmiotach rozumienie 
stosunków międzynarodowych oparte było na koncepcji wielo-
kulturowości. W Chinach odwoływano się do zasady „jedność           
w różnorodności” (he er bu tong ), przypominającej po-
dejście występujące w Europie (duoyuan yiti ). Jednak 
proces budowy świata wielobiegunowego w aspekcie współpracy 
z Unią Europejską nie należał do najprostszych. Przede wszyst-
kim Autor zarzucał stronie unijnej brak efektywności i sztuczne 
podtrzymywanie ograniczeń w relacjach Unia-Chiny na pod-
stawie embargo na broń oraz brak uznania Chin za gospodarkę 
wolnorynkową. Do tego dochodziła wielość kanałów dialogu: 
poziom unijny oraz państwa narodowe41.

W kolejnych dwóch artykułach autorstwa profesorów Xia Li-
pinga (Shanghai Tongji University) oraz Jin Ling (Chiński In-
stytut Problemów Międzynarodowych) podjęto problematykę 
multilateralizmu. Pierwszy z autorów odniósł się do tworze-
nia multilateralizmu w odniesieniu do przestrzeni kosmicznej. 38

Mierzejewski



Punktem wyjścia analizy była teoretyczna zmiana stanowi-
ska prezydenta Baracka Obamy, który anonsował odejście od 
unilateralnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Jednak                       
z uwagi na silne lobby wojskowe amerykańskim priorytetem                                                                                                  
w dalszym ciągu pozostawało wykorzystanie kosmosu na po-
trzeby przemysłu obronnego. Taka z kolei polityka prowadzi-
ła do zacieśnienie sojuszy dwustronnych, co uniemożliwiało 
stworzenie efektywnych mechanizmów multilateralnego ukła-
du, a wręcz prowadziło do zwiększenia rywalizacji. Wybór 
demokratycznego prezydenta w 2008 r. nie zmienił faktu, iż 
Stany Zjednoczone w dalszym ciągu poszukują przestrzeni do 
utrzymania dominacji i przywództwa. Inaczej niż jak pisze Xia 
Liping, Rosja i Chiny, które od 2002 r. dążą do demilitaryzacji 
przestrzeni kosmicznej, Waszyngton prowadzi politykę unila-
teralną. Taka postawa była kontynuacją polityki z lat 80. XX 
wieku, kiedy to preferowano high frontier – budowanie granic    
w przestrzeni kosmicznej, co miało zapewnić bezpieczeństwo42. 
Jin Ling z kolei poruszyła problematykę „rządu światowego” 
(global governance, qianqiu zhili ). Osią analizy była 
rola Unii Europejskiej, jaką ta mogła odegrać w globalnych 
procesach. Jak dowodziła autorka, w polityce unijnej ekspo-
nowane były głównie dwa filary: proces rozszerzenia UE oraz 
promowanie globalizacji. Po odwołaniu się do definicji R.O. 
Keohane’a oraz J.G. Ruggie stwierdzono, iż ważną rolę od-
grywa tu tworzenie koncepcji efektywnego multilateralizmu, 
który miałby polegać na realnym rozwiązywaniu problemów 
globalnych. W tym aspekcie istotnym stawały się platformy dla 
efektywnego zarządzania, poprzez stworzenie wspólnych zasad 
i praw, problemami globalnymi w tym np. szczyty klimatycz-
ne. Ważnym elementem w tworzeniu global governance przez 
multilateralizm były relacje transatlantyckie. Tu dochodzi do 
podstawowego sporu między Stanami Zjednoczonymi a Unią 
Europejską, który wynika z natury podmiotów. Stany Zjedno-
czone to państwo, Unia Europejska to przykład wprowadzania 
w życie efektywnego multilateralizmu. Relacje chińsko-unijne 
daleko wykraczają poza ich bilateralny wymiar, tworząc istotną 
bazę dla świata multilateralnego. Jednak tu podobnie jak w tek-
ście Song Tao pojawiły się uwagi krytyczne. Unia Europejska 
nie spełniała oczekiwań strony chińskiej, gdyż po pierwsze, ma 
ograniczone możliwości wpływania na procesy pokojowe, i po 
drugie, przez promowanie relacji bilateralnych np. w relacjach 
z państwami BRIC tworzy bloki - z jednej strony Brazylia, In-
die i Afryka Południowa, z drugiej Rosja i Chiny43. 39
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Podsumowanie

W chińskich debatach na temat świata wielobiegunowego i multi-
lateralnego, prócz kwestii semantycznych, należy wyróżnić podsta-
wowy determinujący element, jakim jest chińska polityka wobec 
Stanów Zjednoczonych. Tu kluczowe jest unikanie otwartego kon-
fliktu, a świat wielobiegunowy ma być gwarantem takiego stanu 
rzeczy. W analizowanych tekstach system multipolarny przeciw-
stawiany jest systemowi z dominacją Stanów Zjednoczonych. Zda-
niem chińskich polityków (MSZ) oraz naukowców zajmujących 
się problematyką stosunków międzynarodowych taki system ma 
zapewnić stabilizację i zachowanie powszechnego pokoju. W tym 
kontekście należy uznać, iż dominuje paradygmat realistyczny, któ-
ry zakorzeniony jest głęboko w chińskiej kulturze strategicznej oraz 
w mniejszym stopniu narzucony przez Stany Zjednoczone po wi-
zycie Richarda Nixona w 1972 r. Co ciekawe, akurat w tym aspek-
cie Chiny „kopiują” model przedstawiony przez amerykańskiego 
prezydenta na łamach magazynu Time, w kt órym mówił o pięciu 
biegunach: USA, ZSRR, Europie, Chinach i Japonii, które wza-
jemnie się równoważąc tworzyły podstawy dla stabilnej sytuacji 
międzynarodowej44. Strona chińska foruje pogląd amerykańskiego 
prezydenta nie tyle z uwagi na jego dokonania w relacjach amery-
kańsko-chińskich, ile z faktu, iż w założeniach chińskiej polityki 
wewnętrznej, jak i zagranicznej, prym wiedzie stabilizacja (wending 

), która jest warunkiem rozwoju, a ten zaś tworzy podstawy do 
światowego pokoju. Co ważne i charakterystyczne, największy od-
setek publikacji w Studiach problemów międzynarodowych dotyczył 
kwestii układu gospodarczego. To druga cecha charakterystyczna 
związania z dyskusjami na temat wielobiegunowości. W celu stwo-
rzenia efektywnego systemu równoważenia się wspominanych 
pięciu potęg należy prowadzić politykę ograniczania wpływu ame-
rykańskiej waluty tak, by przez zmiany w międzynarodowym sys-
temie gospodarczym prowadzić do efektywnego balansowania sił.

Analizując zagadnienie multilateralizmu należy podkreślić jego 
wtórną w stosunku do świata multipolarnego rolę w polityce mię-
dzynarodowej. Fakt, iż jedynie 30 procent artykułów publikowano 
w pięciu najważniejszych chińskich periodykach, dobitnie o tym 
świadczy. Warto również pamiętać, iż multilateralizm w języku 
chińskim nie wyraża procesu, lecz jest zespołem, zbiorem zasad 
prowadzących do wielobiegunowości. W tym aspekcie dyskusje 
chińskie nie odbiegają od prowadzonych w zachodniej hemisfe-
rze, kładąc nacisk na poszukiwanie efektywnych mechanizmów 
w rozwiązywaniu regionalnych i globalnych problemów. Ana-40
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lizuje się głównie zmiany zachodzące w strukturach między-
narodowych takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych 
czy politykę Stanów Zjednoczonych. Te ostatnie analizy, jak 
choćby przytoczony artykuł profesora Xia Lipinga krytycznie 
oceniają dokonania Waszyngtonu, zarzucając politykom ame-
rykańskim dążenie do utrzymania hegemonii.
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