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W swojej pierwszej książce po raz pierwszy w Polsce w przystępny sposób przed-
stawia skomplikowane relacje między państwami Dalekiego Wschodu. Sta-
ra się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy Chińczycy będą rozgrywać wiel-
ką partię szachów, czy też swojej narodowej gry go?

***
Rosnące znaczenie i asertywność Chin na arenie międzynarodowej dopro-
wadziło do traktowania ich jako głównego rywala Stanów Zjednoczonych.
Wrażenie to utwierdza bliska często współpraca Pekinu z Moskwą. Nie jest
to jednak do końca prawda. Chinom nie podoba się wiele działań podej-
mowanych przez Waszyngton, jednak relacje z Rosją mają wymiar czysto
pragmatyczny. Wspaniałego przykładu dostarczył początek kryzysu ukraińs-
kiego w lutym 2014. Kiedy minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow
stwierdził, że oba państwa są sojusznikami i liczy na poparcie Chin spot-
kał się z bardzo ostrą odprawą. W oficjalnym oświadczeniu chiński MSZ
stwierdził, że żadnego sojuszu nie ma, a konflikt powinien zostać rozwiązany
pokojowo. Pekin ani razu nie uznał zasadności roszczeń Kremla i zacho-
wał ścisłą neutralność w konflikcie. Warto tutaj dodać, że sami Rosjanie czę-
sto uznają Chińczyków za większe zagrożenie niż Amerykanów. Nie ma co
ukrywać, wielu chińskich przywódców chętnie ujrzałoby powrót stosunków
chińsko-rosyjskich do ram zdefiniowanych przez Traktat Nerczyński z roku
1689, w którym car Piotr Wielki uznał się 
wasalem Państwa Środka...
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Chińczycy grają w go

Od początku XXI wieku dwa lata okazały się mieć duże zna-
czenie dla Chin i całego regionu Azji Wschodniej. Pierwszym 

był rok 2008 i letnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Chiny zade-
monstrowały wtedy całemu światu swoją potęgę oraz jak bardzo 
Państwo Środka rozwinęło się w ciągu poprzednich 30 lat. Jednak 
z perspektywy czasu dużo ważniejszy może okazać się rok 2012. 
Podczas, gdy Stary Kontynent przygotowywał się, a następnie prze-
żywał Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie, 
w Azji Wschodniej doszło do kilku znaczących wydarzeń. 

Rok został otwarty i zamknięty prze Koreańską Republikę 
Ludowo-Demokratyczną. Najpierw byliśmy świadkami całego te-
atru gróźb związanego z przygotowaniami do obchodów 100 rocz-
nicy urodzin Kim Ir-sena. Wreszcie w grudniu doszło do udanego te-
stu międzykontynentalnego pocisku balistycznego, zakamuflowane-
go, jako wyniesienie na orbitę satelity badawczego. W międzyczasie 
doszło do poważnego zaostrzenia stosunków pomiędzy Chinami 
a Japonią i Państwami basenu Morza Południowochińskiego.

Tworzony na Zachodzie obraz Azji Wschodniej nie zawsze miał 
wiele wspólnego z rzeczywistością. Różnorodność regionu po prostu 
prowadzi do uproszczeń, także w postrzeganiu polityki. Jak zauwa-

Wstęp
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żył George Friedman w Następnej dekadzie, w latach 70-tych Azję 
Wschodnią postrzegano, jako region wyjątkowo niestabilny, obec-
nie postrzega się ją jako wyjątkowo stabilną i wszelkie doniesie-
nia o napięciach z tej części świata budzą ogólne zdziwienie. Przed 
40 laty postrzeganie regionu kształtowała wojna w Indochinach, nie-
wielu zwracało uwagę na rodzące się cudy gospodarcze Singapuru, 
Korei Południowej i Tajwanu. Obecnie wszyscy widzą dynamicz-
nie rozwijające się gospodarki, chociaż ciągle pokutują różne mity, 
ale mało kto zwracał uwagę na liczne napięcia, które często uległy 
wzmocnieniu właśnie w skutek boomu gospodarczego. Gwałtowna 
industrializacja, którą Europa przechodziła w XIX stuleciu, także 
w Azji Wschodniej zaowocowała pojawieniem się silnych nacjona-
lizmów ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

W ostatnich latach nasze postrzeganie międzynarodowej polityki 
i geopolityki w szczególności, ukształtowała koncepcja wielkiej partii 
szachów przedstawiona przez Zbigniewa Brzezińskiego w Wielkiej 
Szachownicy. Chiny nie pasują jednak do tej koncepcji, często zaska-
kują, podejmują pozornie nielogiczne działania, wprawiając polityków 
i analityków w zdumienie. Problem ten zdiagnozował w artykule dla 
Asia Times Online ze stycznia 2010 francuski sinolog David Gosset1. 
Jego zdaniem rozwiązanie problemu jest banalnie proste: Chińczycy 
nie grają w szachy, tylko w weiqi, znane na Zachodzie pod japońską 
nazwą go. Zasady tej gry są diametralnie różne od szachów, zwycię-
stwo odnosi się nie poprzez zbijanie figur lub zaszachowanie króla 
przeciwnika, tylko przez otoczenie swoimi kamieniami jak najwięk-
szego obszaru planszy. Sama plansza podzielona jest 19 pionowymi 
i 19 poziomymi liniami, które tworzą 361 przecięć, na których gracze 
kładą na przemian czarne i białe kamienie. Oparte na zasadach feng 
shui go ma nieskończoną liczbę kombinacji, każda partia jest niepo-
wtarzalna. Wymaga to podejmowania niekonwencjonalnych zagrań, 
wyklucza schematyczność i liniowość. W czasach cesarstwa umiejęt-
ność gry w weiqi należała do kanonu wykształcenia elit i obecnie od-
zyskuje ten status, a wybitni gracze zyskują nawet status celebrytów. 

Analizując wpływ weiqi na chińskich polityków Gosset podaje 
zaskakujące przykłady. Mao Zedong wykorzystał go dla metaforycz-
1  www.atimes.com/atimes/China/LA06Ad03.html (21.07.2014)
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nego przedstawienia swoje koncepcji wojny partyzanckiej. W latach 
60-tych Amerykanie wykorzystywali nawet grę do interpretacji de-
cyzji podejmowanych przez Wielkiego Sternika. Echa go widać 
w decyzjach podejmowanych przez następcę Mao, Deng Xiaopinga. 
Podjęcie reform gospodarczych przy zachowaniu komunistyczne-
go aparatu władzy („Nieważne czy kot jest biały czy czarny, ważne 
żeby łowił myszy”) oraz przyłączenie Hongkongu na zasadzie „jed-
no państwo, dwa systemy” najprawdopodobniej nie byłyby możliwe 
bez spojrzenia na świat ukształtowanego przez weiqi.

Sztuka gry w go wiąże się z innym fundamentalnym dla chińskiej 
kultury dziełem, Sztuką Wojny autorstwa Sun Tzu. Podobnie jak mi-
strzowie weiqi, starożytny wódz zaleca podejmowanie niekonwen-
cjonalnych, nieliniowych działań, mających zaskoczyć przeciwnika. 
Na Sun Tzu powoływali się spośród komunistycznych przywódców 
i Mao, i Deng, nie stronią od niego również ich obecni następcy. 
Sztuka Wojny już dawno dotarła na Zachód, gdzie została doceniona, 
ale ciągle jeszcze nie „przetrawiona”. Dzieło Sun Tzu doczekało się 
pochwał, krytyk oraz interpretacji na chyba wszelkie możliwe spo-
soby od biznesu i grania na giełdzie po sztukę uwodzenia (bardzo 
interesujące wyniki daje za każdym razem przeszukanie ofert księ-
garni internetowych). Stale jednak brakuje opracowań mówiących 
jak w kontekście Sztuki Wojny interpretować działania chińskich 
władz. Podobnie wygląda sprawa z go. Tymczasem oba te zagad-
nienia mają kapitalne znaczenie w systematycznie realizowanych 
działaniach przywracających Chinom role Państwa Środka.

Rosnące znaczenie i asertywność Chin na arenie międzyna-
rodowej doprowadziło do traktowania ich jako rywala Stanów 
Zjednoczonych. Wrażenie to utwierdza bliska często współpraca 
Pekinu z Moskwą. Nie jest to do końca prawda. Chinom nie podoba 
się wiele działań podejmowanych przez Waszyngton, jednak relacje 
z Rosją mają wymiar czysto pragmatyczny. Wspaniałego przykła-
du dostarczył początek kryzysu ukraińskiego w lutym 2014. Kiedy 
minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że 
oba państwa są sojusznikami i liczy na poparcie Chin, spotkał się 
z bardzo ostrą odprawą. W oficjalnym oświadczeniu chiński MSZ 
stwierdził, że żadnego sojuszu nie ma, a konflikt powinien zostać 
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rozwiązany pokojowo. Pekin ani razu nie uznał zasadności rosz-
czeń Kremla i zachował ścisła neutralność w konflikcie. Warto tu-
taj dodać, że sami Rosjanie często uznają Chińczyków za większe 
zagrożenie niż Amerykanów. Nie ma co ukrywać, wielu chińskich 
przywódców chętnie ujrzałoby powrót stosunków chińsko-rosyj-
skich do ram zdefiniowanych przez Traktat Nerczyński z roku 1689, 
w którym car Piotr Wielki uznał się wasalem Państwa Środka.

Sama rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi nabiera w świetle 
go i Sztuki Wojny nieco innego zabarwienia. Czy zwycięstwo wyma-
ga zostania hegemonem? W weiqi wygrywa się nie poprzez zbijanie 
pionków, tylko kontrolowanie planszy. Z kolei Sun Tzu za najwspa-
nialsze uznaje zwycięstwa, w których przeciwnik z początku nie wie 
nawet, że już przegrał, a zwycięzca przez cały czas nie musiał sięgać 
po broń, nawet jeżeli wymuszało to długie czekanie. Chińskie podej-
ście do czasu wspaniale obrazuje anegdota z obchodów 200-lecia ob-
chodów rewolucji francuskiej. Chiński dyplomata zapytany jak oce-
nia konsekwencje rewolucji odpowiedział, że upłynęło jeszcze zbyt 
mało czasu, aby móc mówić o konsekwencjach. W ciągu swej długiej 
historii Chiny wielokrotnie były podbijane przez koczowników i na-
dal zachowywały status mocarstwa. Sami najeźdźcy bardzo szybko, 
w ciągu 2-3 pokoleń ulegali niemal całkowitej sinizacji i stawali się 
bardziej chińscy niż sami Chińczycy. Wspaniałego przykładu dostar-
cza tutaj dynastia Tang (618-907), za rządów której Chiny osiągnę-
ły jeden ze szczytów swojej potęgi, a na pewno szczyt otwarcia na 
świat i tym samym stały się jednym z modeli dla Chin współczesnych. 
Tangowie wywodzili się z nomadycznego plemienia Tabgaczy, którzy 
po jednym z podbojów Państwa Środka w IV stuleciu zostali osadzeni 
na granicy, aby strzec jej przed innymi koczownikami. Dwa stule-
cia później już mało, kto pamiętał o ich pochodzeniu i do dzisiaj są 
uznawani za rdzennie chińską dynastię. Wyjątkiem byli inni noma-
dzi, Turcy i Ujgurzy uparcie tytułowali cesarza Tang „chanem ludu 
Tabgacz”. Czymże są wobec powyższego Stany Zjednoczone, któ-
rych historia jest krótsza niż niejednej dynastii? 
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Podziękowania
 Chciałbym podziękować wszystkim osobom,  

które przyczyniły się do pojawienia się mojego zainteresowania 
Azją, a w efekcie do powstania tej książki. Szczególne wyrazy 

wdzięczności należą się Radosławowi Pyffelowi,  
bez którego pomocy, cennych porad oraz sugestii wszystko 

wyglądałoby zupełnie inaczej.

Dziękuję!
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Państwo Środka, czyli 
propaganda i Real Politik  
made in China

1. Biała Księga i budowa mocarstwa

W pierwszych miesiącach 2011 roku doszło do przełomu w po-
dejściu chińskich władz i armii do mediów. W dniu 31 marca opu-
blikowano Białą Księgę Obrony Narodowej 2010, dokument zawie-
rający doktrynę obronną Chin na następne lata jest ogólnie dostępny 
w Internecie, także w wersji angielskiej!

Sama zawartość Białej Księgi oraz towarzyszące jej komentarze 
w chińskiej prasie były mieszaniną istotnych informacji z dobrze 
nam znanym żargonem komunistycznej propagandy. Publikacja i to-
warzysząca jej akcja propagandowa miały związek z ogłoszonym 
4 marca wzrostem budżetu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej 
(ChALW) w roku 2011. Chińskie wydatki na obronę w roku budże-
towym 2011 miały wynieść 601 miliardów juanów (92 miliardy $), 
jest to wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 12,7%. Od tamte-
go momentu ChRL pod względem wydatków militarnych ustępują 
jedynie Stanom Zjednoczonym. Różnica pomiędzy nimi jest jednak 

Część I
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przytłaczająca – budżet departamentu obrony na rok 2010 wynosił 
533,8 mld $ plus około 100 mld $ na „operacje zamorskie”. Chen 
Zhou z Akademii Wojskowej ChALW w rozmowie z China Daily 
podkreślał, że chińskie wydatki na obronę stanowią jedynie 1,5% 
PKB przy średniej światowej 2,5 do 4%. Chińskie media pospołu 
z armią podkreślały, że aż 1/3 budżetu obronnego stanowią żołd, 
szkolenia oraz wydatki socjalne. Obiektem porównań stały się także 
roczne wydatki „na jednego żołnierza”; w Chinach jest to 30 600$, 
Japonii prawie 173 tys.$, a w USA 481 tys.$.

To zarzucenie liczbami było tylko jednym z wątków chińskiej 
kampanii propagandowej towarzyszącej publikacji Białej Księgi. 
Generał Luo Yuan z Akademii Wojskowej ChALW oświadczył, że 
„w sprawie wydatków wojskowych Chiny nie muszą przejmować 
się tym, co myślą inni”, stwierdził także, iż nie będzie przejmo-
wał się „możliwymi prowokacjami straszącymi »chińskim zagro-
żeniem«”. Stanowisko takie jest podobno bardzo popularne wśród 
chińskich oficerów i znajduje poparcie społeczeństwa. Jest to kolej-
ny dowód wzrostu pewności siebie Chińczyków i związanych z tym 
aspiracji mocarstwowych. Wspomniana już rządowa gazet China 
Daily uprzedzając ewentualne „prowokacje” stwierdziła, że publi-
kacja Białej Księgi dowodzi bezpodstawności wszelkich oskarżeń 
o braku cywilnej kontroli nad ChALW.

Sama Biała Księga zawiera wiele typowych dla komunistycz-
nej propagandy „kwiatków”. Sztandarowym jest tutaj stwierdzenie 
o armii stojącej na straży budowy społeczeństwa socjalistycznego 
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(sic!). Stare nawyki, pomimo 30 lat budowy kapitalizmu, jak widać 
mają się dobrze. Nie trzeba chyba dodawać, że wśród najważniej-
szych zadań ChALW znalazła się także obrona ojczyzny przed se-
cesjonistami z Tajwanu, Tybetu i Xinjiangu. Zdaniem autorów do-
kumentu siły odśrodkowe w Chinach stanowią jedną całość z „in-
nymi grupami, którym zależy na destabilizacji w świecie”. Obrona 
ładu światowego przed terrorystami staje się tutaj uzasadnieniem 
dla zwiększania nakładów na wojsko, w tym opracowywanie no-
woczesnych systemów uzbrojenia. Także tutaj chińska propaganda 
znalazła okazje do wymierzenia prztyczka w nos Ameryce; Chiny 
kładą nacisk na rozwój technologii obronnych, np. niewykrywal-
ne dla radarów myśliwce J-20 będą stacjonować tylko i wyłącz-
nie na ojczystym terytorium, Chiny prowadzą więc pokojową po-
litykę w przeciwieństwie do USA, które rozmieszczają eskadry 
F-22 poza swoim terytorium czyli na Guamie i Okinawie. W Białej 
Księdze licznie padają zapewnienia o pokojowej polityce Chiny 
i pragnieniu budowy relacji z państwami sąsiednimi, opartych na 
równości i wzajemnych korzyściach.

Wśród licznych uzasadnień systematycznego wzrostu budżety 
ChALW (w czasach gdy USA i kraje UE tną wydatki na obronę) 
znalazło się jedno szczere, logiczne i całkowicie zgodne z prawdą. 
Jak otwarcie stwierdził wspomniany już generał Luo Yuan, Chiny 
nadrabiają zaległości. Faktem jest, że przez całe lata 90-te budżet sił 
zbrojnych Państwa Środka pozostawał na mniej więcej stałym, ni-
skim poziomie. Jeszcze w latach 80-tych Deng Xiaoping stwierdził, 
że najpierw trzeba zbudować mocną podstawę ekonomiczną, a po-
tem można zabrać się za modernizację armii. Następcy Denga ciągle 
trzymają się jego wytycznych, z wyjątkiem może jednej, Deng nie 
lubił „robić szumu” wokół swoich działań…

Biała Księga poza sporym ładunkiem propagandy zawiera wiele 
istotnych informacji wskazujących przyszłe kierunki rozwoju chiń-
skich sił zbrojnych i potwierdzających dotychczasowe przypuszcze-
nia. W najbliższych latach duży nacisk zostanie położony na rozwój 
relatywnie tanich i niezwykle skutecznych we współczesnym świe-
cie możliwości walki w cyberprzestrzeni. Z droższych „zabawek” 
wymienione zostały także bronie kosmiczne – przypuszczalny od-
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powiednik amerykańskich „Gwiezdnych Wojen”. Chiński program 
zbrojeń kosmicznych ma jak wynika z dostępnych materiałów cha-
rakter zdecydowanie ofensywny. W jego skład mają wchodzić sys-
temy niszczenia wrogich satelitów oraz bombowiec suborbitalny. 
Z bardziej tradycyjnych zadań dla sił zbrojnych Biała Księga jako 
pierwszy oficjalny chiński dokument wymienia obronę interesów 
gospodarczych ChRL. Wątek ten dotyka dwóch z najbardziej me-
dialnych wątków dotyczących dzisiejszych Chin: rozbudowy floty 
oraz ekspansji w Afryce.

Ma to wyraźny związek z kwestią piratów somalijskich oraz ostat-
nich wydarzeń arabskiej wiosny. Efektem wojny domowej w Libii był 
zakończony 3 marca 2011, największy w dziejach Chin most powietrz-
ny. Lotnictwo z pomocą marynarki wojennej dokonało ewakuacji 
35860 obywateli ChRL. Jest to duże osiągnięcie i chińscy wojskowi na-
prawdę mają się czym chwalić. Jest też druga sprawa, którą Chińczycy 
woleliby zapomnieć, walki w Libii uderzyły w chińskie inwestycje 
w tym kraju. Straty chińskich inwestorów szacowano się na 20 mld $. 
Dla porównania chińskie inwestycje w krajach Bliskiego Wschodu 
szacowano wówczas na około 82 mld USD, w Afryce na 43 mld $, 
a w Europie na ledwie 34 mld dolarów. Widać wyraźnie gdzie nowe 
mocarstwo upatruje swoich szans, Europa zaczyna się liczyć bardziej 
siłą rozpędu. Jakie znaczenie przywiązuje Pekin do szlaków morskich 
wiodących z Dalekiego na Bliski Wschód oraz do Afryki i Europy 
świadczy ilość miejsca? Jakie Biała Księga poświęca operacjom u wy-
brzeży Somalii? Chińska marynarka wojenna uczestniczy w misji an-
typirackiej od stycznia 2009. Kolejne zespoły nazywane flotyllami, 
złożone z 2 jednostek bojowych i 1 pomocniczej odbywają czteromie-
sięczne tury. W okresie styczeń 2009-2013 chińskie okręty eskortowały 
ponad 5 tysięcy statków i przeprowadziły ponad 50 interwencji.

Biała Księga nie wspominała otwarcie o budowie lotniskowców, 
sprawa była jednak od dawna przesądzona. W wywiadzie dla prorzą-
dowego dziennika z Hong Kongu Ta Kung Pao kilkakrotnie przyta-
czany już generał Luo Yuan stwierdził, co następuje: „Spośród pię-
ciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ jedynie Chiny nie 
mają lotniskowca. Lotniskowiec jest symbolem siły dużego narodu 
… To są powody dla Chin, aby przyśpieszyć budowę lotniskow-
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ców” Przypuszczano wówczas, że pierwszy chiński lotniskowiec 
(eks-rosyjski Wariag) wejdzie do służby w roku 2014, wypowiedzi 
o konieczności przyśpieszenia prac odczytywano, więc jako znak, 
że okręt zostanie oddany w terminie (do tej pory chińskie stocznie 
zawsze miały duże poślizgi wynikające z braku doświadczenia).

Biała Księga i towarzyszące jej deklaracje były tylko początkiem. 
W następnych latach Chiny z powodzeniem regularnie zaskakiwa-
ły zagranicznych obserwatorów i analityków prezentując coraz to 
nowe rodzaje sprzętu wojskowego i prowadząc coraz bardziej aser-
tywną politykę zagraniczną.

2. Państwo Środka, Bizancjum i Jedwabny Szlak

Długofalowy plan odbudowy potęgi Chin i ponowne uczynienie 
z nich Państwa Środka upodabnia je nieco do dawnego Bizancjum. 
Na pierwszy rzut oka wydaje się to karkołomną koncepcją, jeśli jed-
nak spojrzymy na kilka elementów polityki zagranicznej obu mo-
carstw, koncepcja ta okaże się bardziej uzasadniona.

W ciągu tysiąca lat swojej historii Bizancjum prowadziło niemal 
nieustanne wojny. W większości były to wojny obronne, te agresyw-
ne miały zaś bardzo specyficzny charakter, były to bowiem swoiste 
rekonkwisty, mające na celu odzyskanie terytoriów wchodzących 
niegdyś w skład Cesarstwa Rzymskiego. Tak samo obecnie Chiny 
zgłaszają pretensje jedynie do ziem, które kiedyś były podporząd-
kowane Synowi Niebios, czyli chińskiemu cesarzowi dynastii Qing. 
W ciągu ostatnich 2 tysięcy lat Chiny wielokrotnie zmieniały swoje 
granice, więc i ich roszczenia mogą robić wrażenie. Jednak jedynym 
większym obszarem, do którego Chiny stale zgłaszają pretensje i o, 
który stoczyły nawet wojnę jest rosyjski Daleki Wschód. Przez długi 
czas zarówno Chiny jak i Bizancjum uważały się za jedyne ośrodki 
prawdziwej cywilizacji w regionie, co przez długi czas było prawdą, 
ale w pewnym momencie okazało się mieć zgubny wpływ na społe-
czeństwo, politykę oraz los obu mocarstw. Ponadto Chiny, podobnie 
jak Bizancjum, mają długą tradycję unikania otwartych konfliktów. 
Wojna przynosiła im zwykle więcej strat niż korzyści, dlatego bar-
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dziej opłacało się stosować różne formy nacisku ekonomicznego, 
rozszerzanie nieformalnych wpływów, jeśli już musiała być wojna, 
lepiej było ją toczyć przez pośredników. Zdaniem części historyków 
właśnie ta ostatnia cecha jest wyróżnikiem „prawdziwych mocarstw”.

Niewątpliwie rejony sporów ChRL z sąsiadami, które wywo-
łują największe zainteresowanie mediów, znajdują się w strefie 
Pacyfiku. Pekin skwapliwie z tego korzysta i największe sukcesy 
odnosi, unikając medialnego zgiełku, z drugiej strony swego władz-
twa, w Azji Środkowej. Co więcej nie są to sukcesy gospodarcze 
jak w Turkmenistanie, Uzbekistanie i Kazachstanie, ale aneksje te-
rytorialne. Na przykład w Tadżykistanie. Na początku 2011 roku, 
parlament w Duszanbe ratyfikował porozumienie na mocy, którego 
scedowano na rzecz ChRL około 1100 km² w Pamirze, co stano-
wi prawie 1% powierzchni kraju. Ku oburzeniu ludności, tadżycki 
rząd ogłosił to sukcesem podkreślając, że Chińczycy pierwotnie 
domagali się 28 tysięcy km². Niewyjaśnioną kwestią pozostaje, 
co Tadżykistan otrzymał w zamian. Zdaniem dyrektora tadżyckie-
go Prezydenckiego Centrum Studiów Strategicznych Szuchroba 
Szaripowa, był to ostatni moment na podjęcie takiej decyzji, gdyż 
inaczej „Tadżykistan nie byłby w stanie wytrzymać presji ze stro-
ny potężnego sąsiada”. Co więcej, jego zdaniem, udało się za-
pewnić stabilne stosunki z ChRL. Inną kwestią pozostaje pytanie, 
po co Chinom 1100 km² nagich skał gdzieś w Pamirze? Według 
Duszanbe na scedowanych terenach nie ma żadnych złóż surow-
ców. Jeżeli rzeczywiście nic tam nie ma to, czemu Chińczycy tak 
naciskali i mieli naciskać jeszcze bardziej? Decydenci z KPCh to 
ludzie pragmatyczni, to że jakiś lokalny przywódca klanowy kilka 
czy kilkanaście wieków temu uznał zwierzchnictwo cesarza nie 
stanowi raczej dla nich powodu aby zgłaszać roszczenia do tego 
terytorium? To nie są też czasy Mao, żeby domagać się korekty 
granic pobieżnie wytyczonych w XIX wieku. Prawie na pewno 
chodzi tutaj o złoża surowców, których wartość ma być równa 
wartości dotychczasowych chińskich inwestycji w Tadżykistanie 
(wycenianych na 4 miliardy $). Inną sprawą jest opłacalność eks-
ploatacji złóż położonych ponad 4000 m n. p. m, ale głód energe-
tyczny i surowcowy Chin zmusza je do takich wyzwań i być może 
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niedługo będą musiały ich szukać nawet na Mount Evereście lub 
w kosmosie. 

Podpisanie ugody wywołało bardzo negatywny odzew tadżyckiego 
społeczeństwa pogłębiony dodatkowo wiadomość o wydzierżawie-
niu Chińczykom 2000 ha gruntów rolnych, gdzie ma pracować 1500-
2000 chińskich rolników. Oficjalnym dzierżawcą, co ciekawe będzie 
nie ChRL, ale Ujgurski Region Autonomiczny (Xinjiang Weiwuer). 
Zaledwie 7% powierzchni Tadżykistanu nadaje się pod uprawy. W tej 
sytuacji wiadomość o wydzierżawieniu ziemi obcokrajowcom musi 
być bardzo niepopularna. Kolejnym problemem jest bezrobocie. 
Wprawdzie wynosiło ono wg danych z 2008 jedynie 2,3%, jest to 
jednak zasługą emigracji zarobkowej do Rosji. W wyniku tej emigra-
cji, powstaję błędne koło, wyjeżdżają bowiem głównie ludzie ze wsi 
i sporo ziemi leży odłogiem. Z tego właśnie powodu tadżyckie władze 
zdecydowały się wydzierżawić grunty Chińczykom. Jednak zdaniem 
zwykłych Tadżyków efektem będzie jedynie zwiększenie się tempa 
migracji. Obawy miejscowej ludności wywołują też chińscy kupcy. 
Ich liczba nie przekraczała wówczas kilkuset, jednak pojawienie się 
dużej grupy chińskich rolników doprowadzi zdaniem wielu Tadżyków 
do wzmożonego napływu kupców z Państwa Środka, którzy mając 
wsparcie Pekinu będą mogli stosować dumping i poważnie zaszkodzić 
tadżyckim handlarzom. Na marginesie trzeba zauważyć, że Rosjanie 
reagują podobnie niechętnie na napływ tadżyckich kupców.

Wydarzenia na dużo większą skalę dotyczą Kazachstanu. Kraj 
ten jest od lat głównym obiektem zainteresowania ChRL w Azji 
Środkowej. Hu Jintao odwiedzał Kazachstan w grudniu 2009, 
a następnie w czerwcu 2010. Prezydent Kazachstanu Nursułtan 
Nazarbajew był podejmowany w Pekinie w lutym 2011. Jak na spo-
tkania pomiędzy głowami państw to nieprawdopodobna częstotli-
wość. Hu Jintao ogłosił, że wzajemne stosunki będą budowane pod 
znakiem „strategicznego partnerstwa długoterminowej stabilności, 
dobrosąsiedzkiej przyjaźni oraz współpracy na zasadach wygrana-
-wygrana.” Obecnie współpraca chińsko-kazachska dotyczy przede 
wszystkim eksploatacji złóż ropy i gazu ziemnego, a następnie prze-
syłu ich do Chin, jednakże w trakcie ostatniej wizyty Nazarbajewa 
w Pekinie pojawiły się bardzo interesujące pogłoski.
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Wedle ciągle niepotwierdzonych informacji Nazarbajew miał 
podpisać umowę o wydzierżawieniu Chinom 1 miliona ha ziemi na 
99 lat. Wiadomość została podana przez byłego zięcia Nazarbajewa, 
Rachata Alijewa, który w wyniku konfliktu z teściem przebywa 
na „dobrowolnym wygnaniu” w Europie. Z tej racji wszelkie in-
formacje podawane przez Alijewa są traktowane bardzo ostrożnie. 
Co więcej, w tym przypadku Alijew nie był w stanie przedstawić 
żadnych dowodów na potwierdzenie swoich sensacyjnych donie-
sień. Kazachskie władze zdecydowały się je zdementować, dopiero 
pod naciskiem opozycji. Podobnie jak w Tadżykistanie, wydzierża-
wione ziemie miałyby być użytkowane przez chińskich rolników. 
Propozycje dzierżawy padły ze strony Chińczyków już pod koniec 
2009 roku. Pozytywna reakcja ze strony Nazarbajewa doprowadziła 
do protestów i demonstracji trwających kilka tygodni. Całą sprawę 
skrzętnie zamieciono następnie pod dywan w oczekiwaniu na lep-
sze czasy. Niewykluczone, więc, że w lutym 2011 w Pekinie Hu 
i Nazarbajew faktycznie rozważali czy lepsze czasy nie nastały, lub 
jak załatwić całą sprawę po cichu.

Skąd wzięło się tak duże zainteresowanie Pekinu gruntami rolny-
mi? Wbrew pozorom areał ziemi uprawnych w Chinach jest ograni-
czony, a liczba ludności stale rośnie. W tej sytuacji dzierżawa leżą-
cych za miedzą środkowoazjatyckich stepów, które są bardzo słabo 
zaludnione rozwiązuje jednocześnie kilka problemów. Po pierwsze 
pozwala wyekspediować za granicę pewną liczbę chińskich rolni-
ków, redukując przeludnienie na wsi oraz gwarantując pewne dosta-
wy żywności. Za rolnikami podążą handlarze, tym samym powsta-
nie silna diaspora, która zwiększy wpływy Państwa Środka w re-
gionie. Rozszerzenie własnych wpływów, przy jednoczesnej szansie 
na zapewnienie stabilności wewnątrz kraju jest dla KPCh grą wartą 
świeczki i jest bardziej niż pewne, że wykorzystają każdą szanse 
na utrzymanie spokoju w Chinach. Nawet, jeżeli pociągnie to za 
sobą oskarżenia (np. Intelligence Online).o „zorganizowaną aneksję 
obszarów strategicznych”. Ekspansja w Azji Centralnej jest tym ła-
twiejsza, że upadek Związku Radzieckiego wytworzył tam całkowi-
cie nową sytuację polityczną. Wprawdzie nowopowstałe republiki 
ciągle pozostają w rosyjskiej orbicie wpływów, jednakże zmiana tego 
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stanu rzeczy wydaje się jedynie kwestią czasu. Stany Zjednoczone 
usiłowały rzucić wyzwanie Rosji, na tym terenie, w związku z in-
wazją na Afganistan, poniosły jednak klęskę. Przyczyny amerykań-
skiego niepowodzenia były trojakie: po pierwsze naciski Moskwy 
na miejscowych „satrapów”, po drugie: niechęć satrapów do demo-
kratyzacji i wprowadzania praw człowieka, po trzecie wreszcie: re-
organizacja amerykańskiej polityki zagranicznej pod administracją 
Obamy. Pewne kroki starają się także czynić Indie, ich efekty są 
jednak jak na razie mizerne. Dużo poważniejszymi konkurentami 
dla Rosji oprócz ChRL jest Turcja premiera Erdogana, propagująca 
idee panturkizmu. 

Podstawą dla wielowiekowych wpływów Chin w Azji Środkowej 
był Jedwabny Szlak. Wprawdzie towary oraz idee płynęły nim 
w obie strony, jednak to eksport chińskich dóbr luksusowych były 
zawsze najważniejszy. Dochody, jakie handel jedwabiem zapewniał 
cesarskiemu skarbcowi był na tyle duże, że co silniejsze i bardziej 
otwarte na świat dynastie (jak Han i Tang) w ślad za kupcami wy-
syłały wojska, aby umacniać swoje wpływy i ochraniać karawany. 
Konsekwentnie dążące do odbudowy swojej pozycji, jako „Państwa 
Środka”, Chiny zdecydowały się zaangażować w prowadzony pod 
patronatem ONZ projekt Kolei Transazjatyckiej (TAR), mającej 
połączyć Chiny z Europą. Sami Chińczycy mówią o tym projek-
cie, jako odrodzeniu dawnego Jedwabnego Szlaku; nie należy przy 
tym mylić TAR z europejską inicjatywą Korytarza Transportowego 
Europa-Kaukaz-Azja (TRACECA) znanego, jako „Nowy Jedwabny 
Szlak”, od którego Pekin stanowczo się odcina. Głównym partnerem 
ChRL w budowie TAR jest póki co Iran. Prace przygotowawcze są 
coraz bardziej zawansowane, 15 listopada 2010 irański MSZ ogło-
sił, że doszło do porozumienia w sprawie budowy linii kolejowej 
pomiędzy ChRL a Iranem, Afganistanem i Tadżykistanem. TAR ma 
brać swój początek w Xinjiangu (chociaż niektóre doniesienia mó-
wią nawet o Szanghaju), przebiegać przez wymienione kraje oraz 
Kirgistan. Zgodnie z założeniami pociągi będą mogły osiągać miej-
scami na trasie prędkość nawet 480 km/h! Nie jest to koniec chiń-
skich ambicji, Chiny chciałyby o przedłużyć TAR do Turcji, a nawet 
Bułgarii. W planach Pekinu znajdują się jeszcze nitki prowadzące 
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do Pakistanu, Iraku i Syrii. Obecnie w planach znajduje się budowa 
7 tysięcy km linii szybkiej kolei, często w trudnym terenie, o łącz-
nym koszcie 30 miliardów $. Niejako na marginesie „Żelaznego 
Jedwabnego Szlaku” znajdują się jeszcze projekty budowy super-
szybkich kolei w Kazachstanie, Nepalu oraz Indochinach. Punktem 
końcowym tej ostatniej linii byłby Singapur.

Największe obawy obserwatorów budzi postępująca militaryzacja 
chińskiego kolejnictwa. Po zakończeniu Zimnej Wojny globalnym 
trendem stało się odchodzenie sił zbrojnych od transportu kolejowe-
go na rzecz drogowego i lotniczego. W Chinach nie dysponujących 
aż tak rozbudowaną infrastrukturą jak państwa zachodnie, trend 
ten został poważnie zmodyfikowany. Pekin od dawna intensywnie 
rozbudowuje sieć połączeń drogowych, lotniczych i kolejowych, 
proces ten przybrał na sile w ostatnich latach. Była to jedna z me-
tod walki z kryzysem ogarniającym Zachód. Duży obszar ChRL, 
z ciągle jeszcze rzadką siecią lotnisk i autostrad niejako uprzywi-
lejowuje transport kolejowy, to samo dotyczy Azji Środkowej oraz 
innych obszarów zainteresowania Chin na kontynencie Azjatyckim. 
Już teraz w zarządach i administracji najważniejszych chińskich 
spółek kolejowych zasiadają przedstawiciele ChALW, ponad 
1000 stacji zostało przystosowanych do obsługi transportów woj-
skowych. W trakcie budowy kolei Kunming – Nanning minister-
stwo kolei musiało częściowo zmienić jej przebieg, ażeby sprostać 
wymogom armii, pociągnęło to za sobą wzrost kosztów o ponad 
230 milionów $. Sama ChALW także intensywnie ćwiczy przerzut 
koleją. W 2008 r. jednostki przeznaczone do tłumienia rozruchów 
w Tybecie zostały przetransportowane eszelonami, wraz z ciężkim 
sprzętem, w ciągu 48 godzin. W trakcie manewrów Szanghajskiej 
Organizacji Współpracy odbywających się w 2011 na Uralu chiń-
skie oddziały w całości polegały na transporcie kolejowym. ChALW 
przeprowadziła także testy szybkich kolei dla celów wojskowych, 
właśnie z tego środka transportu korzystały jednostki, które zakoń-
czyły misję ochrony Expo 2010.

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na chińską 
politykę wobec postradzieckich republik w Azji Środkowej jest ener-
getyka. Ciągle rozwijająca się gospodarka Chin zużywa olbrzymie 
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ilości surowców, a jej zapotrzebowanie na energię systematycznie 
rośnie. Leżąca tuż obok Azja Centralna, z jej nie do końca jeszcze 
ocenionymi zasobami jest dla Pekinu istną krainą marzeń. Chiny spo-
ro już zainwestowały w rurociągi prowadzące z Turkmenistanu przez 
Uzbekistan oraz z Kazachstanu do Xinjiangu. Obecnie funkcjonują 
3 nitki gazociągu, a do roku 2020 ma zostać oddana czwarta. W roku 
2012 Turkmenistan sprzedał do Chin 20 mld m³ gazu. Podpisana 
3 września 2013 w Aszchabadzie umowa zwiększyła ten wolumen 
do 25 mld m³ w 2013 i 40 mld m³ w 2014. Prezydent Gurbanguły 
Berdymuchammedow stwierdził, że po oddaniu czwartej nitki ga-
zociągu eksport ma osiągnąć nawet 65 miliardów m³ gazu rocznie. 
Olbrzymie przedsięwzięcie budowy infrastruktury wydobywczej 
i przesyłowej w Turkmenistanie zostało sfinansowane dzięki kre-
dytowi udzielonemu Turkmenom przez Chiński Państwowy Bank 
Rozwoju. Kwota kredytu nie została sprecyzowana, jego warunki mu-
szą być jednak bardzo korzystne, bowiem cena, jaką płacą Chińczycy 
za tys. m³ gazu ma podobno wynosić zaledwie 100-150 dolarów. Dla 
porównania w Europie, także usilnie zabiegającej o dostęp do turk-
meńskich złóż, cena gazu wynosi od 250 do 400 $ za tys. m³.

Wydarzenia na dużo większą skalę dotyczą jednak wspomnianego 
już wyżej Kazachstanu. W ciągu ostatniej dekady wzajemne obroty 
handlowe wzrosły aż 13 krotnie. Jeżeli obecne trendy utrzymają się 
w ciągu kilkunastu lat Chiny zdetronizują Rosję, jako największego 
partnera handlowego Kazachstanu. Najważniejszą pozycję w wza-
jemnych relacjach zajmuje obecnie energetyka. Sztandarowym pro-
jektem chińsko-kazachskiej współpracy energetycznej jest joint ven-
ture dwóch państwowych gigantów KazMunaiGaz (KMG) i Chinese 
National Petroleum Corporation (CNPC). Celem spółki jest eksplo-
atacja pola naftowego Urichtau w zachodnim Kazachstanie. Wedle 
ocen geologów zasoby tego pola wynoszą 40 miliardów m³ gazu 
i 8 milionów ton ropy. Pekin obiecał Kazachstanowi 7 miliardów 
$ na rozmaite inwestycje, z czego 5 miliardów ma trafić do branży 
energetycznej. Inwestycje w tej branży mają dotyczyć głównie mo-
dernizacji istniejących oraz budowy nowych rafinerii, a także budo-
wy prawie 1,5 tys. km rurociągów. Poza węglowodorami dużym za-
interesowaniem Chińczyków cieszą się także złoża uranu. Zgodnie 
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z jednym z porozumień Kazatomprom ma dostarczyć Guangdong 
Nuclear Power Group 55 tys. ton uranu. Taka ilość pokrywa niemal 
połowę obecnego chińskiego zapotrzebowania na energię jądrową. 
Ostatni spadek zaufania do energetyki jądrowej może jednak mieć 
swój wpływ na losy tego projektu.

Większość chińskich inwestycji w Kazachstanie poza energety-
ką i infrastrukturą dotyczy wydobycia surowców, głównie boksy-
tów, żelazochromu oraz rud żelaza. Ambitne plany dotyczą także 
wzajemnych powiązań ekonomicznych. Prezydent Nazarbajew 
wyraził duże zainteresowanie ideą banku rozwoju Szanghajskiej 
Organizacji Współpracy (o kapitale 8 miliardów $). Dużo ciekaw-
sze wydają się plany utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej 
w rejonie Chorgos. Strefa ta miałaby służyć nie tylko rozwojo-
wi handlu pomiędzy obydwoma krajami, ale przede wszystkim 
wejściu chińskich produktów i surowców w obszar unii celnej 
Białorusi, Kazachstanu i Rosji. W strefie mają także powstać fa-
bryki przetwarzające chińskie surowce w gotowe produkty sprze-
dawane w wymienionych krajach. 

Niewątpliwie rejony sporów ChRL z sąsiadami, które wywołują 
największe zainteresowanie mediów, znajdują się w strefie Pacyfiku. 
Pekin skwapliwie z tego korzysta i największe sukcesy odnosi, uni-
kając medialnego zgiełku, z drugiej strony swego władztwa, w Azji 
Środkowej. Staje się coraz bardziej oczywiste, że Chiny rozbudowu-
ją swoje wpływy w tym regionie przy użyciu środków ekonomicz-
nych. Jeżeli realizacja chińskich planów pójdzie pomyślnie za kil-
ka-kilkanaście lat państwa Azji Centralnej będą głównym źródłem 
ropy i gazu dla Państwa Środka. Taki rozwój wydarzeń będzie miał 
istotny wpływ na relacje chińsko-rosyjskie. Chiny zastąpią Rosję, 
jako najważniejszy partner gospodarczy państw regionu, które nie 
będą już tak mocno podatne na presje ze strony Moskwy, zastąpi ją 
Pekin. Sami Chińczycy poza zdobyciem nowych wpływów, już zy-
skali przewagę we wszelkich negocjacjach z Rosją, zwłaszcza tych 
dotyczących surowców energetycznych. W tej sytuacji przestaje 
dziwić twarda postawa Chińczyków w negocjacjach z Gazpromem 
i postawienie Władimira Putina w roli petenta w Szanghaju w maju 
2014. To Rosja chce za wszelką cenę sprzedawać swój gaz Chinom. 
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Należy nadmienić, że lokalni władcy sami chętnie wchodzą w chiń-
ską orbitę wpływów, uznając (prawdopodobnie słusznie), że 
zwierzchnictwo Pekinu będzie mniej uciążliwe niż Moskwy. Bardzo 
znaczące będą także konsekwencje dla państw Zatoki Perskiej, któ-
rych znaczenie w chińskiej polityce zagranicznej zmaleje, a to nie 
pozostanie bez wpływu na relacje chińsko-amerykańskie.

3. „Niebiańska Wróżka” i „Boski Statek”,  
czyli Chińczycy w kosmosie

Rakieta nośna CZ-2F-Y9 z pojazdem Shenzhou-9 i jego trzy-
osobową załogą na pokładzie wystartowała z kosmodromu Jiuquan 
w prowincji Gansu w sobotę 16 czerwca 2012 o godzinie 18:37 cza-
su lokalnego. Całe wydarzenie było transmitowane w telewizji. 
Chińskie media już kilka dni wcześniej zaczęły podgrzewać atmos-
ferę wokół misji, kreując stan swoistego „astroszału”. Olbrzymie 
zainteresowanie tym wydarzeniem jest jednak całkowicie uzasad-
nione, widać bowiem jak duże postępy poczynił chiński program 
kosmiczny. W locie uczestniczy pierwsza kosmonautka z Państwa 
Środka, a główny cel jest ważnym krokiem w budowie przyszłej 
chińskiej stacji kosmicznej.

Pierwsza Chinka w kosmosie – major Liu Yang, została już wykre-
owana na narodową bohaterkę. Media nazywają ją nawet „Shen Nu” 
(Niebiańską Wróżką). Procedura wyboru pierwszej chińskiej astro-
nautki rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy to wybrano 15 finalistek. 
Nazwisko zwyciężczyni podano do wiadomości publicznej dopiero 
na dzień przed startem, chociaż od pewnego czasu wiadomo było, 
że w skład załogi wejdzie albo Liu Yang, albo kapitan Wang Yaping. 
Kariera „Niebiańskiej Wróżki” także stanowi doskonały materiał 
dla, bądź, co bądź ciągle komunistycznej, choćby tylko z nazwy, 
propagandy. Urodzona w 1978 roku w rodzinie robotniczej, jedy-
naczka, po wielu wyrzeczeniach i trudach ukończyła szkołę i wstą-
piła w 1997 do Akademii Lotniczej Changchun, którą ukończyła 
w 2001 roku i uzyskała przydział do 13 dywizjonu transportowego. 
Zasłynęła tam, gdy w wieku 24 lat dokonała brawurowego lądo-
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wania awaryjnego na lotnisku w Kantonie po tym jak jej samolot 
zderzył się ze stadem ptaków. W momencie startu miała wylatanych 
ponad 1500 godzin. Liu Yang jest zamężna (z oficerem lotnictwa), 
nie posiadają dzieci. Część źródeł przyznaje jednak, że obie wy-
brane kosmonautki są matkami (oczywiście każda ma po jednym 
dziecku). Posiadanie dziecka miało być nawet jednym z warunków 
stawianych kandydatkom, Chińczycy obawiają się, bowiem szkodli-
wego wpływu lotów kosmicznych na płodność. Pośród innych wy-
magań stawianych wszystkim „taikonautom” są: zdrowa cera i zęby, 
a także świeży oddech. Również rezerwowa Wang Yaping ma duże 
doświadczenie lotnicze, latała z misjami ratunkowymi po trzęsieniu 
ziemi w prowincji Syczuan. Reszta trzyosobowej załogi to dowód-
ca i doświadczony astronauta Jing Hai-Peng, który uczestniczył już 
w misji Shenzhou-7 we wrześniu 2008 i spędził wtedy w kosmosie 
prawie 3 dni; oraz inżynier lotu Liu Wang.

Głównym celem misji było połączenie Shenzhou-9 z orbitalnym 
laboratorium Tiangong-1. Do udanego dokowania doszło w ponie-

Pierwsza Chinka w kosmosie – major Liu Yang
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działek 18 czerwca, cała operacja trwała niecałe 3 godziny, co uzna-
wane jest za duży sukces. Przez następne dni „taikonauci” prowadzi-
li badania medyczne. Jak podało chińskie centrum lotów kosmicz-
nych badania miały sprawdzić czy w stanie nieważkości zmienia się 
wielkość koniecznej dawki leków. Jako przedmiot badań wybrano 
paracetamol, który łatwo wykryć w ślinie.

Chińscy projektanci podeszli bardzo poważnie do tworzenia 
Shenzhou-9, w tym do zapewnienia załodze maksymalnych wygód. 
Duży nacisk położono na zapewnienie odpowiedniej prywatności ma-
jor Liu Yang. Cała załoga otrzymała nowe modele bielizny i strojów 
roboczych oraz nowe kombinezony zapewniające wygodniejsze po-
ruszanie się, a zwłaszcza sprawniejsze operowanie palcami. W pojeź-
dzie umieszczono przeróżne zabawne niespodzianki. „Poszukiwanie 
jajek wielkanocnych” ma nie tylko zapewnić rozrywkę, ale także 
sprawdzić jak ludzie radzą sobie z łamigłówkami w warunkach nie-
ważkości. Na uwagę zasługuje także wyżywienie przygotowane dla 
astronautów, oparte na tradycyjnej kuchni chińskiej. W jego skład 
wchodziło ponad 50 składników, a lista dań miała się zmieniać co 

Shenzhou 8 – bezzałogowy statek kosmiczny, którego lot odbył się w ramach chińskiego 
programu kosmicznego w 2011 r.
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4 dni. Posiłki były uzupełniane przez desery, czekoladę i odpowiednie 
przyprawy, wspomagające pracę układu krwionośnego. 

Misja Shenzhou-9 zakończyła się powodzeniem po 12 dniach. 
„Taikonauci” szczęśliwie powrócili na Ziemię 29 czerwca. 
Wprawdzie lądownik chybił wyznaczonego miejsca lądowania 
o 16 km, zmieścił się jednak w wyznaczonym sektorze o wymia-
rach 36 × 36 km. Załoga została zabrana przez wojskowe śmigłow-
ce, wszyscy byli w dobrej kondycji. Na miejscu lądowania razem 
z zespołem ratowniczym zjawiły się media. Taikonauci udzielili 
pierwszego wywiadu natychmiast po wyjściu z kapsuły. Ostatnia 
pojawiła się major Liu Yang czyli „Niebiańska Wróżka” (jak żarto-
wano potrzebowała czasu na poprawienie makijażu). O sukcesie mi-
sji Shenzhou-9 można z lekką przesadą powiedzieć, że jest to mały 
krok dla ludzkości, za to wielki dla Chin, przy czym następne kroki 
Chińczyków mogą być już przełomowe dla całej ludzkości. 

I tutaj dochodzimy do meritum całej sprawy, czyli chińskich pla-
nów budowy stacji orbitalnej. Celem Pekinu jest stworzenie do roku 
2020 stacji kosmicznej stale obsadzonej załogą. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że w tym samym czasie ma zakończyć swoją działal-
ność Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), dojdziemy do pro-
stego wniosku – za 10 lat jedynymi stałymi reprezentantami Ziemi 
w przestrzeni kosmicznej będą Chińczycy. Co więcej w 2022 pierw-
si „taikonauci” mają postawić swoją stopę na księżycu. Wywołuje to 
zrozumiałe zaniepokojenie u innych państw zainteresowanych eks-
ploracją kosmosu, ale jedynie Amerykanie są negatywnie nastawieni 
do współpracy z Chinami. Powodem tego jest obawa przed transfe-
rem technologii o możliwym militarnym zastosowaniu. Europejska 
Agencja Kosmiczna jest otwarta na możliwość współpracy i chętnie 
widziałaby Chińczyków, jako uczestników projektu ISS. Oprócz 
tego chińscy naukowcy odbywali w ESA praktyki, uczestnicząc 
w pracach nad europejskim systemem nawigacji satelitarnej Galileo. 
Doświadczenia te pomogły przy tworzeniu własnego odpowiedni-
ka, systemu Beidou-2 (Kompas). Z kolei Niemcy i Rosja zupełnie 
otwarcie wspierają chiński program kosmiczny w zamian za możli-
wość prowadzenia swoich badań na pokładzie chińskich pojazdów 
kosmicznych.
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Chiński program załogowych lotów kosmicznych rozpoczęty w roku 
1992 pochłonął do tej pory zaledwie 35 mld juanów (5,4 mld $). Dla 
porównania łączne koszty ISS wyniosły do tej pory 100 mld $. Przy tak 
niskich kosztach udało się Chińczykom osiągnąć niebagatelne sukcesy. 
Pierwsza załogowa misja Shenzhou-5 miała miejsce w październiku 
2003, następna Shenzhou-6 odbyła się 2 lata później. W 2008 w trak-
cie misji Shenzhou-7 chińscy astronauci wykonali pierwszy spacer 
w kosmosie. Laboratorium Tiangong-1 zostało umieszczone na orbicie 
29 września 2011. Miesiąc później doszło do spotkania z bezzałogo-
wym pojazdem Shenzhou-8 i udanego, zdalnie sterowanego dokowa-
nia. Opóźnienia w budowie stacji kosmicznej nie są też zbyt wielkie. 
Tiangong-1 miało zostać wystrzelone początkowo pod koniec 2010 r., 
z kolei lot Shenzhou-8 miał być załogowy i odbyć się na początku roku 
2011. Jak widać z powyższego poślizgi nie są duże, a Chińczykom uda-
ło się do tej pory uniknąć jakiejś spektakularnej katastrofy.

Chiński program lotów kosmicznych ma poza stricte naukowy-
mi, także zupełnie „przyziemne”, gospodarcze cele. ChRL odczu-
wa ciągły głód surowców, zwłaszcza energetycznych. Być może 
niedługo Chiny będą musiały szukać energii nawet na Mount 
Evereście lub w kosmosie. O ile o planach rozwoju górnictwa 
w Himalajach nic póki co nie wiadomo, jednak idea pozyskiwa-
nia surowców w kosmosie cieszy się w Pekinie zainteresowa-
niem. W kwietniu 2012 James Cameron i Google założyli spółkę 
Planetary Resources Inc., której celem jest rozwój metod pozyski-
wania surowców z asteroid. Ostatnie badania NASA wykazały, że 
w ciągu najbliższej dekady uda się skonstruować robota zdolnego 
przechwytywać nawet 500 tonowe asteroidy i umieszczać je na 
orbicie Księżyca. Koszt takiego robota miałby wynieść 2,6 mld $, 
trudno na razie oszacować wydatki związane z wydobyciem su-
rowców oraz ich transportem na Ziemię. Jednego możemy być 
pewni, Chińczycy zrobią to może trochę później, ale za to taniej. 
Sprawę bardzo trafnie skomentował Brendan O’reilly w artykule 
dla Asia Times: „Planetary Resources Inc. Może mieć marzenie, 
NASA może mieć badania, ale to Chińczycy mają pieniądze. (…) 
Chiny mogą być jedynym państwem na świecie dysponującym 
technologią, zasobami finansowymi i polityczną wolą ażeby pod-
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jąć ryzykowne (i potencjalnie bardzo zyskowne) inwestycje w pro-
jekt kosmicznego górnictwa.”

Chińskie górnictwo przyszłości nie ma się ograniczać do prze-
strzeni kosmicznej, Chińczycy z dużą uwagą przyglądają się także 
dnu Oceanu. Załoga Shenzhou-9 otrzymała przed startem życzenia 
powodzenia od nurków z batyskafu Jialong, którzy dzień wcześniej 
zeszli do Rowu Mariańskiego na głębokość 6055 m. Udane nurko-
wanie stanowi przymiarkę do przyszłego górnictwa podwodnego 
oraz wspaniały materiał propagandowy. Na tym polu także da się 
zauważyć znaczące zmiany. Początkowo rakietom nadawano nazwy 
związane z mitologią komunistyczną, doskonałym przykładem jest 
tutaj seria rakiet „Długi Marsz”. Obecnie mamy do czynienia z na-
zwami zaczerpniętymi z tradycyjnej chińskiej mitologii. Świadczy 
o tym chociażby przydomek nadany Liu Yang – „Niebiańska 
Wróżka”; Shenzhou oznacza „Boski Statek” (tak samo czytany za-
pis przy użyciu innych znaków to „Święty Kontynent”, czyli staro-
żytna nazwa Chin), a orbitalne laboratorium Tiangong to dosłow-
nie „Niebiański Pałac”. Wykreowany i zręcznie podtrzymywany 
przez media stan „astroszału” także stanowi element nowej polityki 
wewnętrznej Pekinu. W ostatnich latach KPCh przekonała się na 
własnej skórze jak niebezpieczne jest ciągłe zagrywanie kartą na-
cjonalizmu. Kilkakrotnie już się okazywało, że niesionego emocja-
mi tłumu nie jest w stanie kontrolować nawet bezpieka. W Pekinie 
zdecydowano się, więc sięgnąć gwiazd i to dosłownie. W nowych 
planach społeczeństwo ma jednoczyć się wokół dużo bezpieczniej-
szej idei podboju przestrzeni kosmicznej i morskich głębin. Nacisk 
przeniesiono z powrotem z minionej chwały i konfrontacji z wro-
gami zewnętrznymi na dumę z osiągnięć współczesnej nauki. Takie 
rozwiązanie ma tą przewagę nad nacjonalizmem, że pozwala zebrać 
wokół wspólnego wysiłku także mniejszości narodowe i etniczne, 
ludzie są dumni z osiągnięć bardziej uniwersalistycznego państwa, 
a nie z faktu bycia Hanem, jak sami siebie określają Chińczycy.

Kosmiczne ambicje Pekinu nabierają coraz większego rozpędu. 
W tym samym do mediów przeniknęły informacje na temat naj-
nowszego chińskiego kosmodromu budowanego na wyspie Hainan 
w okolicach Wenchang. Obiekt ten, określany, jako centrum startowe 
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satelitów, ma służyć przede wszystkim za główną bazę przy budo-
wie chińskiej stacji kosmicznej. Prace budowlane ruszyły w sierpniu 
2007 roku, a ich zakończenie planowano na lata 2013/14. Pierwsze 
starty mają się odbyć w roku 2015. Po uzyskaniu pełnej opera-
cyjności kosmodrom Hainan zastąpi analogiczny obiekt położony 
w Xichang w prowincji Syczuan. W skład kompleksu poza obiek-
tami administracyjnymi, mieszkalnymi i magazynowymi wchodzą 
3 platformy startowe. Nowy kosmodrom ma przejąć funkcję głów-
nego centrum, z którego będą wystrzeliwane elementy stacji orbital-
nej oraz satelity geostacjonarne. Najbardziej na Południe wysunięta 
chińska wyspa-prowincja Hainan jest szczególnie predysponowana 
do tego typu misji ze względów geograficznych. Położenie w po-
bliżu równika (19° szerokości geograficznej północnej) pozwala na 
lepsze wykorzystanie prędkości obrotowej Ziemi do wystrzeliwania 
rakiet nośnych. Dzięki temu można zmniejszyć ilość pomocniczych 
silników startowych oraz paliwa koniecznych do wejścia na orbitę 
okołoziemska. Poza wspomnianym już Xichang, Chiny posiadają 
jeszcze 2 kosmodromy: Taiyuan, który znajduje się w prowincji 
Shanxi oraz położony na pograniczu Mongolii Wewnętrznej, Gansu 
i Xinjiangu Jiuquan. Ten drugi jest największym tego typu kom-
pleksem w Chinach oraz centrum tamtejszego programu załogo-
wych lotów kosmicznych. Tutaj również podejmowane są ambitne 
działania. Rok po Shenzhou-9 odbył się kolejny, głośno fetowany 
w mediach, załogowy lot kosmiczny. Misja Shenzhou-10 wystarto-
wała 11 czerwca 2013. Skład załogi i zadania były analogiczne jak 
w trakcie poprzedniej misji. Druga Chinką w kosmosie została kapi-
tan Wang Yaping. Tym razem pobito po raz kolejny rekord długości 
misji. Chińscy astronauci spędzili na orbicie 15 dni.

Najbliższe plany zakładają zastąpienie Tiangong-1 bardziej za-
awansowanym modułem Tiangong-2. Na rok 2015 planowana jest 
misja Shenzhou-11, która ma już dokować do Tiangong-2; na kolej-
ny rok przewidziana jest misja Shenzhou-12. W planach jest rów-
nież budowa promu kosmicznego. Status programu i stan jego za-
awansowania pozostają jednak owiane tajemnicą. Nie jest to koniec 
ambitnych planów. W 2014 zaczęto mówić o planach załogowej 
misji na Marsa.
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Od czasu anulowania przez Baracka Obamę programu ponow-
nego lotu na księżyc, na czoło podboju kosmosu wysuwają się 
Chiny. Jest to tyle istotne, że po raz pierwszy od upadku Związku 
Radzieckiego rzucono wyzwanie hegemonii USA w kosmosie. 
Rywalizacja w przestrzeni kosmicznej nie będzie ograniczać się 
tylko do Stanów Zjednoczonych i ChRL. Do wyścigu sposobią się 
Indie, które w maju 2012 wystrzeliły swojego pierwszego satelitę 
wojskowego, Brazylia, Japonia; wielki powrót zapowiada Rosja 
(załogowy lot na Marsa). Co w tej sytuacji będą mogły zrobić tnące 
wydatki USA i Unia Europejska?

4. Gwiezdne Wojny po Pekińsku

Pomimo niewątpliwych sukcesów i ambitnych planów chiński 
program kosmiczny trapią liczne problemy. Największym z nich 
jest niejasny podział kompetencji. Cywilny program kosmiczny 
jest koordynowany przez Chińską Korporację Nauk i Technologii 
Powietrznych (CASC/ CASTC) powołaną w lipcu 1999. Zakres jej 
działań i uprawnień jest jednak mniejszy niż NASA czy japońskiej 
JAXA, niejasny jest także jej status w stosunku do programów woj-
skowych. Do tego dochodzi jeszcze Chińskia Narodowa Agencja 
Kosmiczna (CNSA), która również zarządza programem kosmicz-
nym oraz odpowiada za współpracę z analogicznymi agencjami za-
granicznymi. Nie można zapomnieć także o Chińskiej Korporacji 
Nauki i Przemysłu Lotniczego (CASIC), odpowiadającej za rozwój 
właściwych technologii. O kontrolę nad militarną częścią programu 
kosmicznego walczą aż trzy instytucje: Siły Powietrzne Chińskiej 
Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (SPChALW/ PLAAF), Drugie 
Siły Artyleryjskie grupujące jednostki rakiet balistycznych oraz 
Generalny Zarząd Uzbrojenia Centralnej Komisji Wojskowej. Wiele 
wskazuje na to, że z tej rywalizacji zwycięsko wyszło lotnictwo. Jego 
ówczesny dowódca generał Xu Qiliang oświadczył w 2010 roku, że 
Siły Powietrzne muszą opracować nową doktrynę bezpieczeństwa 
powietrznego i kosmicznego, a tym samym sprostać wymogom no-
woczesnego pola walki gdzie dziedziny aeronautyki i kosmonautyki 
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nieuchronnie splatają się. Wypowiedź ta została bardzo szybko po-
prawiona i uzupełniona przez chiński MSZ, co tylko jeszcze bardziej 
zaciemniło sytuację, ale także skoncentrowało uwagę na jej autorze. 
Należy zwrócić uwagą, że wypowiedź generała nie została w jaki-
kolwiek sposób oficjalnie zdementowana lub skrytykowana. Mogło 
to oznaczać posiadanie przez generała Xu Qilianga odpowiedniej 
pozycji do wygłaszania takich opinii, albo dążenie władz w Pekinie 
do wspomnianego już wcześniej zaciemnienia i skomplikowania 
sytuacji w oczach zagranicznych obserwatorów. Konkurencja jest 
dobra dla rozwoju, dopinguje do wzmożonego wysiłku i szukania 
nowych rozwiązań. Jednakże w państwie autorytarnym, jakim jest 
ChRL niejasny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi pio-
nami może prowadzić do rywalizacji, której efektem będzie wza-
jemne „podcinanie się”, które przynosi danemu programowi jedynie 
szkody. Dotychczasowe sukcesy wskazują, że KPCh udaje się kon-
trolować sytuacje i popychać program kosmiczny do przodu.

Poza opisanymi w poprzednim rozdziale aspektem naukowym, 
propagandowym i „górniczym”, chiński program kosmiczny ma 
jeszcze jeden wątek wywołujący bardzo duże zaniepokojenie 
w Waszyngtonie. Jest to mianowicie aspekt wykorzystania prze-
strzeni okołoziemskiej w celach militarnych, czyli wszelkiego ro-
dzaju projekty typu „Gwiezdne Wojny”, które stają się rzeczywisto-
ścią. Chiny są wprawdzie członkiem Komisji ONZ ds. Pokojowego 
Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej oraz sygnatariuszem mię-
dzynarodowych traktatów zakazujących rozmieszczania broni 
w kosmosie, ale po pierwsze: traktaty zakazują jedynie rozmiesz-
czania broni nuklearnej o konwencjonalnej nie ma w nich słowa. Po 
drugie: Chiny, podobnie jak Rosja, są zdeklarowanym przeciwni-
kiem amerykańskich projektów obrony balistycznej. Dla Chin jest 
to o tyle istotne zagadnienie, że posiadają zdecydowanie mniej mię-
dzykontynentalnych pocisków balistycznych niż Stany Zjednoczone 
i Rosja. Pekin zdecydował się postawić na zupełnie inne militarne 
przeciwśrodki niż Moskwa. Już kilka lat temu w oficjalnej chińskiej 
doktrynie wojskowej stwierdzono, że wojna przyszłości będzie się 
toczyć także w kosmosie i cyberprzestrzeni. Władze ChRL uważają 
konflikt z USA za wysoce niepożądany, ale nie wykluczają takiej 
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możliwości. W takim, niekorzystnym, wypadku Chińczycy stawia-
ją właśnie na obszar technologii kosmicznych i informatycznych, 
gdzie siły są bardziej wyrównane niż w wypadku działań konwen-
cjonalnych. Zamiast więc rozwijać pociski balistyczne Chińczycy 
zdecydowali się stworzyć własny, bardzo oryginalny projekt 
„gwiezdnowojenny”. To kolejny dowód na to, że Chiny to państwo 
jednocześnie starożytne i nowoczesne, bowiem u podstaw chińskiej 
doktryny podboju kosmosu leży antyczna myśl chińskiego generała 
Sun Zi i autora słynnego traktatu „Sztuka Wojny”, który rekomen-
dował dokładnie taką samą taltykę: jeśli jesteś słabszy, dąż do zmia-
ny reguł gry (czytaj: jeśli nie masz szans w wojnie konwencjonalnej, 
nie akceptuj tych reguł, tylko zmień je i po prostu przenieś wojnę 
w inny, korzystniejszy dla siebie obszar – w tym wypadku w prze-
strzeń kosmiczną). 

Podstawą projektu są intensywnie rozwijane mini- i mikrosatelity. 
Obiekty takie są dużo tańsze od „pełnowymiarowych” satelitów. Ich 
wynoszenie na orbitę także jest znacznie prostsze i mniej kosztow-
ne. Dokonuje się tego przy użyciu rakiet odpalanych z przestarza-
łych bombowców H-6 (Tu-16). Na całym tym polu Chiny wyraźnie 
doganiają USA. Podstawową różnicą w stosunku do amerykańskich 
„Gwiezdnych Wojen” będzie przeznaczenie satelitów. Podstawowym 
zadaniem sieci chińskich mini– i mikrosatelitów ma być niszczenie 
satelitów przeciwnika. Niepokój Pentagonu staje się tutaj zrozumiały. 
Zniszczenie, czy raczej przetrzebienie amerykańskiej sieci satelitów 
byłoby prawdziwą katastrofą dla armii, która opiera na nich swoje 
systemy rozpoznania, dowodzenia i komunikacji.

Takie rozwiązanie jest bardzo zaskakujące dla wszystkich, któ-
rzy byli zdziwieni zestrzeleniem przez Chiny własnego satelity 
w 2007 roku. Wydawać się wtedy mogło, że Chińczycy chcą pójść 
w stronę rakietowego trzebienia wrogich satelitów. Nic bardziej 
mylnego, a samo zestrzelenie nie było niczym nadzwyczajnym. 
Zniszczono wtedy stary obiekt, który najprawdopodobniej i tak 
spłonąłby w atmosferze. Co ważniejsze, jeżeli dane państwo potrafi 
umieścić satelitę na orbicie, to zestrzelenie takiego urządzenia nie 
jest już wielkim problemem, wymaga jedynie odpowiednich obli-
czeń. Pekin, w ogóle przywiązuje dużą wagę do budowy własnej 
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sieci satelitów i przyprawia tym samy Waszyngton o ból głowy. Do 
końca 2012 roku pełną operacyjność uzyskał system nawigacji sa-
telitarnej Beidou-2 (Kompas). Prace nad własnym odpowiednikiem 
GPS Chińczycy rozpoczęli jeszcze w latach 80-tych, jednak dopiero 
w roku 2000 umieścili na orbicie pierwsze jego, eksperymentalne 
elementy. Beidou-1 obejmuje swoim zasięgiem jedynie Chiny i ob-
szary sąsiadujące, w tym większość Indii, Indochin i Filipin. Druga 
generacja systemu ma obejmować już cały region Azji i Pacyfiku, 
a do roku 2020 stać się systemem w pełni globalnym. Dużą rolę w po-
wstaniu chińskich satelitów nawigacyjnych odegrała Europejska 
Agencja Kosmiczna (ESA), a także, niezależnie już, ośrodki badaw-
cze z Niemiec i Rosji. W ramach tejże współpracy chińscy naukow-
cy odbywali praktyki uczestnicząc w pracach nad europejskim sys-
temem nawigacji satelitarnej Galileo W zamian za okazaną pomoc 
otrzymały możliwość uczestnictwa w chińskich projektach badaw-
czych. Na razie jednak głównym powodem nerwowości Pentagonu 
są różnorakie satelity „badawcze i meteorologiczne”. Najlepszą 
ilustracją będzie tutaj satelita HY-2, przeznaczonego do obserwacji 
ruchu morskiego i skażeń morza. Jest to tyle ciekawe, że na konfe-
rencji klimatycznej w Kopenhadze w 2009 Chiny sprzeciwiały się 
stworzeniu globalnego systemu satelitarnego monitoringu zanie-
czyszczeń środowiska. Podobnie było z Yaogan-5, który oficjalnie 
miał się zajmować obserwacją upraw i zjawisk atmosferycznych 
nad obszarem ChRL. Oba satelity bardziej niż pogodą, czy skaże-
niami, interesowały się ruchami amerykańskiej Floty Pacyfiku. 

Równie duże zainteresowanie, co zaniepokojenie wywołał start 
Kuaizhou-1 25 września 2013. Według pierwszych oficjalnych 
i skromnych danych celem misji było umieszczenie na orbicie sa-
telity monitorującego katastrofy naturalne i dostarczanie informacji 
służbom zajmującym się usuwaniem ich skutków. Z czasem jednak 
pojawiły się informacje, opracowany przez CASIC Kuaizhou jest 
czymś więcej. Generalnie celem programu ma być stworzenie zinte-
growanego systemu szybkiego rozmieszczania mini– i mikrosateli-
tów. Najprawdopodobniej wykorzystano wojskowe technologie za-
stępując platformie startową mobilnym pojazdem-wyrzutnią (TEL). 
Wszelkie dostępne zdjęcia wyglądają na mocno retuszowane, usu-
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wano tła i TEL. Dopracowanie tej technologii będzie miało bardzo 
poważne następstwa: Chiny będą zdolne szybko i tanio umieścić na 
orbicie liczne obiektu tak o cywilnym, jak i militarnym przeznacze-
niu. Wpisuje się to bardzo dobrze w przedstawioną wyżej koncepcję 
walki w przestrzeni okołoziemskiej.

Chiński program kosmiczny ma także swój aspekt komercyjny. Nie 
jest to jednak kosmiczna turystyka, a sprzedaż satelitów oraz pomoc 
przy rozwijaniu własnych programów kosmicznych. Tradycyjnie już 
Chiny oferują krajom rozwijającym się tanie i proste technologie. 
Do tej pory współpraca objęła Laos, Boliwię, Wenezuelę i Nigerię. 
Ta ostatnia odniosła największe korzyści i w roku 2006 stała się 
pierwszym krajem Afryki Subsaharyjskiej posiadającym własnego 
satelitę telekomunikacyjnego (Nigcomsat-1, czyli chiński DFH-4). 
Duże nadzieje i ambicje przejawia Brazylia, która chciałaby rozwi-
nąć swój własny program kosmiczny.

Chińskie „Gwiezdne wojny” zawierają jednak jeszcze kilka znacz-
nie bardziej interesujących projektów z pogranicza praktyki i fan-
tastyki naukowej. Lokalne źródła wspominają, bez dokładnieszych 
szczegółów, o rozpoczęciu prac nad projektami samolotu do prze-
chwytywania rakiet balistycznych wyposażonego w laser oraz od-
rodzeniu się w Chinach idei bombowca orbitalnego. Amerykański 
YAL-1, czyli zmodyfikowany Boeing 747, swój dziewiczy lot odbył 
już w 2002, po raz pierwszy użył lasera w 2007 i cały czas przecho-
dzi liczne testy. Jednak w obliczu systematycznych cięć budżeto-
wych jego przyszłość jest bardzo niepewna. Z kolei idea bombowca 
orbitalnego ma swoją długą historię i w pewnym stopniu została zre-
alizowana w praktyce. Pomysł takiego samolotu/ pojazdu kosmicz-
nego zrodził się w III Rzeszy jeszcze w latach 30-tych. Efektem 
były prace badawcze nad kilkoma pojazdami, z których najbardziej 
znane są Młot Thora i Silbervogel. Po wojnie wyniki niemieckich 
badań przejęli Amerykanie i Rosjanie, którzy zdecydowali się je 
kontynuować, w ten sposób powstały projekty, a być może na-
wet latające prototypy samolotów takich jak: Kełdysz, MiG-105, 
X-20 czy Blackstar. Pochodną tych prac stał się samolot dalekie-
go zwiadu strategicznego SR-71 Blackbird. Wszelkie prace zostały 
prawdopodobnie porzucone wraz z końcem zimnej wojny, jednak, 
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co jakiś czas pojawiają się doniesienia o ich wznowieniu, głównie 
przez Amerykanów. 

Teraz do tego bardzo ekskluzywnego grona chcieliby dołączyć 
Chińczycy. Pytanie tylko, czy jest to autentyczny zamiar, czy pro-
pagandowy blef. Nie jest, bowiem tajemnicą, że Chiny mają sporo 
kłopotów na własnym podwórku, o czym zresztą systematycznie 
i bardzo chętnie informuje zachodnia prasa. Niezależnie od tego jak 
jest w rzeczywistości Chiny metodycznie zmierzają w stronę stania 
się kosmiczną potęgą. Marazm i problemy gospodarcze dotychcza-
sowych liderów tylko im to ułatwiają.

5. Pierwszy Chiński lotniskowiec

Jesienią 2012 Chiny wprowadziły do służby swój pierwszy lot-
niskowiec. Kraj zalała fala euforii pomieszanej z imperialną dumą. 
Pomyślnego końca dobiegła wreszcie odyseja ex-radzieckiego cięż-
kiego krążownika lotniczego Wariag.

Uroczysta ceremonia włączenia okrętu do służby miała miejsce 
25 września w bazie marynarki wojennej w Dalian. Udział w niej 
wzięli najwyżsi oficjele z Hu Jintao i Wen Jiabao na czele. Świat 
poznał także wreszcie nazwę pierwszego chińskiego lotniskow-
ca. Przez lata za najmocniejszą kandydaturę uchodził Shi Lang, na 
część admirała, który w 1683 r. zdobył Tajwan dla dynastii Qing. 
Dość mocną pozycję z czasem uzyskał także Chongqing (najwięk-
sza aglomeracja środkowo-zachodnich Chin). W ożywionej dyskusji 
pośród chińskich internautów pojawiał się nawet pomysł by wzorem 
US Navy ochrzcić lotniskowiec imieniem, któregoś z przywódców 
ChRL. Jednak na początku sierpnia Li Jie z Chińskiego Instytutu 
Badań Marynarki Wojennej, w rozmowie z Renmin Ribao, zapowia-
dał, że okręt otrzyma raczej nazwę, którejś z prowincji. Okazało się 
to prawdą. Okręt otrzymał nazwę Liaoning, jest to nazwa prowincji, 
w której znajduje się Dalian.

Chińskie media wręcz zachłysnęły się wiadomością o wprowa-
dzeniu do służby pierwszego lotniskowca. Zresztą od chwili pierw-
szych prób morskich w sierpniu 2011 roku, okręt regularnie po-
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jawiał się na pierwszych stronach gazet i w głównych wydaniach 
dzienników telewizyjnych. Wszędzie podkreślano, że do tej pory 
Chiny były jedynym stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
nieposiadającym okrętu tej klasy. Duży nacisk kładzie się stale na 
znaczenie, jakie Liaoning ma dla morale marynarki wojennej i całe-
go społeczeństwa. Co ciekawe zauważone zostały obawy sąsiadów 
związane z uzbrojeniem się ChRL w lotniskowiec; kolejna seria ar-
tykułów, jakie ukazały się w mediach opisywały znaczenie okrętu 
dla umocnienia pozycji Chin, jako mocarstwa i jednocześnie możli-
we użycie go w misjach podtrzymywania pokoju. 

Chiński program lotniskowcowy ma niespodziewanie długą hi-
storię. Już w roku 1985 Chiny zakupiły, rozpoczęty jeszcze pod-
czas II wojny światowej, australijski lekki lotniskowiec Melbourne. 
Wedle dostępnych danych na jednostce testowano katapulty parowe 
przeznaczone do wystrzeliwania samolotów. Program nabrał rozpę-
du w drugiej połowie lat 90-tych. Chińscy przedsiębiorcy zakupi-
li wtedy eks-radzieckie ciężkie krążowniki lotnicze (lotniskowce) 
Minsk i Kijew (obie jednostki należą do typu Kijew, podobnie jak 
sprzedany Indiom Admirał Gorszkow/ Vikramaditya) oraz, równie 
leciwego jak Melbourne, brazylijskiego Minas Gerais. Żadna z tych 

Chiński lotniskowiec Wariag. Jego budowę rozpoczęto w 1985 roku – jest to swoisty 
spadek przejęty przez Chińczyków po rozpadzie ZSRR



38

jednostek nie weszła do służby, służą obecnie, jako pływające centra 
handlowe i rozrywki, hotele, a na części Minas Gerais urządzono 
nawet muzeum. Wyjątkiem był zakupiony w 1998 na Ukrainie nie-
ukończony eks-radziecki Wariag, półbliźniacza jednostka jedynego 
rosyjskiego lotniskowca Admirał Kuzniecow. Okręt, a właściwie 
kadłub, zakupiła firma Turistica Ediversoes Chong Lot z Makao 
z przeznaczeniem na pływający hotel i kasyno. Losy tej jednostki, 
stanowiące prawdziwą odyseję, są materiałem na osobne opracowa-
nie. Okręt dotarł do Dalianu dopiero 3 marca 2002. Zgodnie z przy-
puszczeniami lotniskowiec został poddany dokładnym oględzinom 
przez chińskich specjalistów, jednocześnie chińskie źródła wyklu-
czyły możliwość dokończenia jednostki przy pomocy Rosjan. Na 
następnych kilka lat o Wariagu zrobiło się cicho. Dopiero w 2006 r. 
pojawiły się wieści, że okręt został zakonserwowany, jest strzeżo-
ny przez marynarkę wojenną, a od Rosjan zakupiono dokumentację 
techniczną. Prace zmierzające do ukończenia okrętu zaczęły powoli 
nabierać tempa. W 2010 rozpoczęto instalacje wyposażenia, w mar-
cu następnego roku gotowa była już wyspa, czyli nadbudówka lot-
niskowca.

Liaoning to dopiero początek chińskiej floty lotniskowców. 
W sierpniu 2011 chińskie władze wojskowe poinformowały o roz-
poczęciu w Szanghaju budowy dwóch kolejnych okrętów, będący 
kopią lub wersją rozwojową Wariaga. Pierwsza jednostka miała 
być gotowa do końca 2014. Chińskie źródła związane z flotą i prze-
mysłem stoczniowym sugerowały, że w planach jest budowa łącz-
nie dwóch okrętów typu Wariag, a po nich kolejnych dwóch jed-
nostek, tym razem większych i wyposażonych w napęd jądrowy. 
Niespodziewanie, na konferencji prasowej 27 września 2012, rzecz-
nik chińskiego MON Yang Yujun zdementował doniesienia na temat 
postępującej w Szanghaju budowy pierwszego rodzimego lotniskow-
ca. Zdaniem ministerstwa są to „niedokładne” informacje, a decyzja 
o budowie kolejnych okrętów zostanie podjęta „z uwzględnieniem 
stanu gospodarki, potrzeb obrony narodowej oraz po opracowaniu 
dalszych planów wobec lotniskowców”. Zdaniem analityków, także 
tych z Chin, oświadczenie resortu obrony było bardzo nieczytelne 
i możliwe do odczytania na kilka sposobów: prace przebiegają, ale 
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drugi lotniskowiec nie powstaje w Szanghaju, lub też nie zostanie 
zwodowany do końca roku 2012. Nie byłaby to pierwsza celowa 
dezinformacja w dziejach chińskiego programu lotniskowcowego. 
Najlepszym przykładem są tutaj losy Liaoninga.

Chińskie ministerstwo obrony postawiło na tej samej konferen-
cji zasłonę dymną także w sprawie skrzydła lotniczego, jakie bę-
dzie bazować na lotniskowcu. Do tej pory za jedynego kandydata 
na podstawowy myśliwiec pokładowy uchodził J-15. Przekonanie 
to umocniły zdjęcia makiet tego samolotu, jakie zrobiono wiosną 
2012 na pokładzie Liaoninga. Również ten myśliwiec jest boha-
terem prawdziwej epopei. Oficjalnie wywodzi się od zakupione-
go w 2001 na Ukrainie niedokończonego prototypu Su-33, jednak 
w ciągu następnych lata kilkakrotnie pojawiały się informacje o ko-
lejnym wznawianiu i zrywaniu negocjacji z Rosją w sprawie zakupu 
licencji. Tymczasem Yang Yujun oznajmił, że przyszły myśliwiec 
pokładowy został opracowany całkowicie samodzielnie w Chinach 
i nie naruszono przy tym żadnych praw związanych z własnością 
intelektualną. Jeden z ekspertów stwierdził w odpowiedzi, że je-
żeli nie J-15, to w grę wchodzi jedynie J-8, opracowany na bazie 
MiGa-21. Sprawę dodatkowo skomplikował Bai Wei, były zastępca 
redaktora naczelnego Aviation World Monthly, który powiedział, że 
w Chinach opracowano już własny, dwumiejscowy myśliwiec po-
kładowy. Jego zdaniem samolot w ogóle nie jest tajemniczy, zdjęcia 
maszyny od dłuższego czasu mają krążyć po chińskim internecie, 
a nawet pojawiać się w oficjalnych wojskowych periodykach. Nie 
byłby to jednak pierwszy przypadek, kiedy chińska armia publi-
kowała zdjęcia konstrukcji istniejącej jedynie w formie prototypu 
i nieprzewidzianej do produkcji seryjnej. Spekulacje zostały ucięte 
na początku listopada, kiedy dowództwo marynarki wojennej poin-
formowało o prowadzeniu na lotniskowcu próbnych startów oraz 
przyziemień przez J-15. Wreszcie, 26 listopada 2012, kiedy dwa 
egzemplarze J-15 przeprowadziły starty i pierwsze lądowania na 
pokładzie Liaoninga. Podczas lądowania doszło do nieszczęścia. 
Obecny na pokładzie Luo Yang, główny menedżer zakładów lotni-
czych Shenyang, który kierował produkcją J-15 zmarł na atak serca. 
Warto tutaj dodać, iż chińskie media stale podkreślają, że samolot 
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jest rodzimą konstrukcją, aczkolwiek chętnie porównują go właśnie 
z Su-33 oraz F/A-18.

Docelowy skład całej grupy lotniczej pozostaje stale obiektem 
domysłów. Według doniesień z marca 2014 na okręcie ma bazować 
8 śmigłowców Z-18 (Z-8) w wersjach zwalczania okrętów pod-
wodnych i wczesnego ostrzegania oraz 24 myśliwców J-15, a także 
niesprecyzowana liczba śmigłowców Z-8 i Z-9 służących do zadań 
transportowych i ratowniczych. Zmiany składu grupy lotniczej mają 
związek nie tylko z wykonywanymi przez okręt zadaniami, ale tak-
że z dostępnością przewidzianych statków powietrznych. Wśród 
maszyn, jakie mogą pojawić się na pokładzie Liaoninga wymienia 
się rosyjskie śmigłowce Ka-28 i Ka-31, a także chińskie śmigłowce 
Z-20, uważane za kopię amerykańskiego Black Hawka. Wśród dal-
szych potencjalnych kandydatów wymienia się również samoloty 
szkolno-treningowe i lekkie szturmowe JL-9G. Od początku roku 
2013 pojawiają się także doniesienia o intensywnym poszukiwa-
niu pokładowego samolotu wczesnego ostrzegania, analogicznego 
do amerykańskiego E-2 Hawkeye. W tym kontekście najczęściej 
mówi się o nowym wariancie transportowego Y-7, czyli kopii An-
26.. Jednak nawet chińscy eksperci powątpiewają w możliwość 
stworzenia wersji pokładowej. Masa samolotu nie będzie stano-
wić problemu po wprowadzeniu odpowiednich katapult. Gorzej 
z wymiarami. Samolot jest za wysoki żeby zmieścić się w hanga-
rze Liaoninga, a konstrukcja skrzydeł utrudnia przekształcenie ich 
w składane.

Przez pierwsze miesiące służby lotniskowca istniały obawy, że 
pierwsze zadania okrętu mogą być związane ze sporem o Wyspy 
Senkaku/Diaoyu. Wprowadzenie lotniskowca do służby nie ozna-
cza jeszcze jego pełnej gotowości bojowej. Sprawne operowanie tak 
skomplikowanym mechanizmem wymaga doświadczenia, którego 
Chińczycy jeszcze nie posiadają. Otwarcie mówili o tym oficerowie 
MWChALW, zarówno w wystąpieniach oficjalnych, jak i nieoficjal-
nych. Wysłanie takiego okrętu w rejon spornych wysp byłoby nie-
zwykle ryzykowne. Taki rejs mógłby z jednej strony zakończyć się 
blamażem, Liaoning nie odbywał wtedy jeszcze tak dalekich rejsów; 
a z drugiej zostać odebrany przez Japonię, ewentualnie Tajwan oraz 
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stające za nimi Stany Zjednoczone, jako ciężką prowokację i doprowa-
dzić do eskalacji napięcia. Zresztą w pierwszy pełnomorski rejs okręt 
wyszedł dopiero w czerwcu 2013. Bardziej trafne okazały się obawy 
państw Azji Południowo-Wschodniej, uwikłane w podobne spory te-
rytorialne z ChRL. Celem pierwszej dalszej podróży Liaoninga było 
Morze Południowochińskie, gdzie przebywał cały grudzień 2013.

Wraz z intensywnymi próbami morskimi pojawiło się wię-
cej doniesień na temat planów budowy kolejnych lotniskowców. 
Powołując się na źródła w „najwyższym dowództwie ChALW” ser-
wis qianzhan.com poinformował o planach wprowadzenia do służ-
by w trakcie następnej dekady pierwszego superlotniskowca. Okręt 
miałby mieć wyporność rzędu 110 tys. t, czyli zbliżoną do najnow-
szych amerykańskich atomowych lotniskowców typu Gerald R. 
Ford. Wodowanie okrętu miałoby się odbyć do roku 2020. Zdaniem 
portalu do tego czasu Chiny powinny uzyskać zdolność konfron-
tacji z amerykańskim lotnictwem pokładowym na pełnym morzu. 
Biorąc pod uwagę rozmiary okrętu, będzie musiał on mieć napęd 
jądrowy. Pierwsze wzmianki o pracach nad taką jednostką pojawiły 
się pod koniec lutego 2013, kiedy Chińska Korporacja Przemysłu 
Stoczniowego (CSIC) opublikowała na swojej oficjalnej stronie 
internetowej raport dotyczący prac nad rozwojem „kluczowych 
technologii i procedur bezpieczeństwa dla okrętu o napędzie atomo-
wym”, prowadzonych w 719 Instytucie w Wuhan. Raport po dwóch 
dniach został usunięty, rzecznik CSIC nie zdementował tych rewela-
cji i ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że informacji nie da się 
zweryfikować. Pomimo tego giełda w Szanghaju zareagowała wów-
czas wzrostem. Biorąc pod uwagę, że dużo bardziej skomplikowa-
ne siłownie jądrowe dla okrętów podwodnych zostały opracowane 
w Chinach już w latach 70-tych, raport mógł opisywać jedynie po-
stępy prac nad układem napędowym dla lotniskowca. Ponadto CSIC 
należy do największych chińskich przedsiębiorstw stoczniowych 
i powierzenie mu prac nad atomowym lotniskowcem wydaje się być 
jak najbardziej naturalne. Usunięty raport mógł być kolejnym, typo-
wym już dla chińskich wojsk „kontrolowanym przeciekiem”.

Kolejne doniesienia pojawiły się dwa miesiące później. 23 kwiet-
nia na uroczystościach z okazji 64 rocznicy powołania chińskiej 
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marynarki wojennej kontradmirał Song Xue oświadczył, że następ-
ny lotniskowiec będzie większy i będzie przenosił więcej samolo-
tów niż Liaoning. Potwierdził również, że docelowym myśliwcem 
pokładowym chińskich lotniskowców będzie J-15, a pojawiające 
się na Zachodzie informacje o postępującej w Szanghaju budowie 
kolejnego lotniskowca określił, jako „niedokładne”. Dwa dni póź-
niej w mediach cytowano wypowiedzi profesora Quan Linyuana 
z Uniwersytetu Obrony Narodowej ChALW. Zapowiedział on, że 
nowy lotniskowiec będzie miał wyporność do 80 tys. t i zostanie 
skierowany na Morze Południowochińskie. Zdaniem Quana chińska 
marynarka wojenna potrzebuje, co najmniej 3 lotniskowców, co po-
zwoli stale utrzymywać w gotowości bojowej jeden okręt. Niemniej, 
aby wypełnić wszystkie stawiane przed nią zadania, marynarka 
będzie potrzebować 5-7 takich okrętów. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie Du Wenlonga z Akademii Nauk Wojskowych ChALW 
stwierdził, że budowa lotniskowca atomowego leży już w zasięgu 
możliwości Chin. Z kolei eksperci i analitycy zaczęli umacniać się 
w przekonaniu, że taki okręt będzie oparty na radzieckim projekcie 
1143.7 Uljanowsk, który miał mieć wyporność do 80 tys. t. Pojawiły 
się nawet niepotwierdzone pogłoski o obecności w Chinach rosyj-
skich specjalistów zaangażowanych w prace nad nieukończonym 
Uljanowskiem.

Plany budowy pary okrętów na podstawie projektu 1143.7 po-
twierdził we wspomnianym już tekście serwis qianzhan.com, przy 
czym pierwszy miałby zostać zwodowany już w roku 2015. Co cie-
kawe, na początku sierpnia 2013 amerykańskie satelity potwierdzi-
ły budowę lotniskowca w stoczni w Changxing. W tym momencie 
wkrada się już chaos. Dotychczasowe informacje mówiły, że pierw-
szy lotniskowiec rodzimej budowy będzie bliźniakiem lub nieco udo-
skonaloną wersją Liaoninga. Jednak według źródeł qianzhan.com 
pierwsze rodzime lotniskowce będą miały wyporność ok. 40 tys. t; 
plany dowództwa chińskiej marynarki wojennej zakładają rzekomo 
budowę pary takich okrętów, pary „Uljanowsków” i 2 superlotni-
skowców. Dodajmy, że Liaoning wypiera ok. 60 tys. t. Wyporność 
ok. 40 tys. t sugeruje okręt zbliżony rozmiarami do radzieckich 
ciężkich krążowników lotniczych typu Kijew. Budowa takich okrę-
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tów w Chinach nie jest niemożliwa, skoro jeszcze w latach 90-tych 
Chińczycy kupili Kijew i Mińsk. Było dostatecznie dużo czasu żeby 
dokładnie zapoznać się z konstrukcją obu jednostek. Z pewnością 
chińskim stoczniom, niedoświadczonym w budowie okrętów lotni-
czych łatwiej będzie zbudować mniejsze jednostki, takie jak Kijew, 
niż Liaoning, o atomowym Uljanowsku nie wspominając. 

W chwili obecnej lotniskowiec ma dla Chin przede wszystkim 
prestiżowe znaczenie i daje możliwość pokazania swoich możli-
wości – projekcji siły, chociaż jeszcze nie na taką skalę jak USA, 
czy chociażby Francja. Jest obecnie tym, czym były sto lat temu 
pancerniki: symbole potęgi i mocarstwowego statusu. Dodatkowym 
bodźcem jest rywalizacja z Indiami. Hindusi już teraz posiadają dwa 
lotniskowce, a jeżeli uda im się zrealizować ambitne plany rozbu-
dowy floty, to w 2020 będą już mieć 4 takie okręty średniej wiel-
kości. Także Japonia wzmacnia swoje siły morskie w tym kierun-
ku i posiada 2 niszczyciele śmigłowcowe, będące de facto lekkimi 
lotniskowcami. W budowie znajduje się kolejny okręt, a następny 
jest w planach. Oba będą swoimi rozmiarami przewyższać lekkie 
lotniskowce znane z Europy, co nie przeszkadza Japończykom dalej 
nazywać je niszczycielami śmigłowcowymi. Jedynym mankamen-
tem tych okrętów pozostaje brak odpowiednich samolotów.

Rzeczywiste plany ChRL pozostają stale tajemnicą. Jeszcze 
w 2012 amerykańscy analitycy zakładali, że Pekin zacznie myśleć 
o superlotniskowcach dopiero po roku 2020. Bardziej prawdopo-
dobne wydawało się pozostanie Chińczyków przy jednostkach prze-
znaczonych do zapewnienia wsparcia lotniczego zespołom okrę-
tów nawodnych. Takie zespoły zdolne zapewnić bezpieczeństwo 
tankowcom zmierzającym z Zatoki Perskiej uznawano najbardziej 
potrzebne Chinom. Niezależnie od rzeczywistych planów sam po-
mysł budowy superlotniskowców narzuca myśl o zamiarze rzucenia 
wyzwania Stanom Zjednoczonym. Wprawdzie łącznie 6 lotniskow-
ców, w tym 2 o wyporności ponad 100 tys. t., nie stanowi przeciw-
wagi dla US Navy, jednak w regionie będzie stanowić potężną siłę. 
Możliwe, że w Pekinie zdecydowano się na rozwiązanie przyjęte 
przez Niemcy na początku XX wieku. Wobec niemożności liczebne-
go dorównania Royal Navy, w Berlinie zdecydowano się na budowę 
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floty zdolnej przeciwstawić się siłom brytyjskim zgromadzonym na 
Morzu Północnym. Liczebność tej floty miała jednocześnie czynić 
starcie z nią zbyt ryzykownym, aby podejmować je pochopnie.

6. Chińskie nowości lotnicze i nie tylko

Chińskie siły zbrojne intensywnie się modernizują usiłując do-
gonić Zachód. Największy medialny rozgłos zyskało oczywiście 
wprowadzenie do służby lotniskowca Liaoning, o którym była 
mowa w poprzednim rozdziale. Najwięcej nowości jest związanych 
jednak z lotnictwem.

Wiadomością, która najbardziej zelektryzowała miłośników 
lotnictwa na całym świecie, a wszystkich sąsiadów i rywali Chin 
przyprawiła o ból głowy, był oblot drugiego myśliwca V generacji. 
J-31 wzbił się w powietrze 31 października 2012. Wieści o tym sa-
molocie krążyły już od dłuższego czasu. Pod koniec czerwca 2012, 
na trasie między Pekinem, a Shenyang, gdzie mieszczą się zakła-
dy lotnicze SAIC widziano płatowiec czegoś, co uznano za kolejny 
myśliwiec. Wcześniej, we wrześniu 2011 na wystawie w Pekinie 
zaprezentowano model określany, jako F-60/J-21. Teraz wystar-
czy już połączyć kropki: J-31 powstał w SAIC i jest niemal iden-

J-31 myśliwiec V generacji
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tyczny z F-60/J-21. Zdaniem ekspertów ma być odpowiednikiem 
F-35 i uzupełnieniem cięższych myśliwców J-20. Z dużym uzna-
niem mówi się o tym, że Chińczycy byli w stanie w ciągu nieca-
łych 2 lat oblatać 2 myśliwce V generacji i to zaprojektowane przez 
2 różne zakłady lotnicze (J-20 CAIC, J-31 SAIC). Analogiczny 
okres między F-22 i F-35 wynosił 9 lat. Nie wszyscy zgadzają się 
z tą koncepcją. Niektórzy eksperci uważają, że J-31 jest pochodną 
konkurenta J-20 i nie wejdzie na uzbrojenie chińskiego lotnictwa, 
za to będzie intensywnie promowany na rynkach zagranicznych, 
jako tania i nowoczesna alternatywa dla zachodnich i rosyjskich 
konstrukcji, w tym F-35. Kolejną sprawą jest ewentualność użycia 
J-31 na pokładach chińskich lotniskowców. Według części anali-
tyków przemawiają za tym rozmiary samolotu, konstrukcja pod-
wozia przedniego oraz stosunkowo duża powierzchnia usterzenia 
ogonowego. Przypuszczenia te zostały jednak zdementowane przez 
chińskich wojskowych. Konstrukcja stanowi twórcze połączenie 
rozwiązań znanych już z amerykańskich F-22 i F-35. W stosunku 
do J-20 zrezygnowano z ograniczającego charakterystyki stealth 
usterzenia dziobowego w układzie kaczki. J-31 obrazuje jednak 
także bolączki chińskiego przemysłu lotniczego. Samolot jest na-
pędzany silnikami importowanymi z Rosji. Ma to być rozwiązanie 
tymczasowe. Równocześnie z programem J-31 ruszyły prace nad 
rodzimym silnikiem dla myśliwców V generacji, czyli umożliwiają-
cym przekraczanie bariery dźwięku bez dopalaczy oraz utrzymywa-
nie naddźwiękowych prędkości przelotowych. Aktualny stan prac 
nie jest znany, jednak Rosjanie nie mają zamiaru stracić bardzo lu-
kratywny rynek i dopuścić do wzmocnienia pozycji Chin i już za-
proponowali sprzedaż, bo o licencji nie ma mowy, nowej jednostki 
napędowej. Swój silnik oferowali także Ukraińcy. Seryjna produk-
cja samolotu ma ruszyć przypuszczalnie pod koniec dekady.

Prace nad oboma typami myśliwców przebiegają systematycz-
nie. Pierwszy prototyp J-20 został oblatany 11stycznia 2011, drugi 
16 maja 2012. Przy tej okazji tabloid Global Times opublikował kil-
ka ciekawych informacji. Zastrzegające sobie anonimowość źródło 
z chińskich sił powietrznych poinformowało gazetę, że badania pro-
wadzone na pierwszych prototypach mają dotyczyć głównie kon-
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strukcji płatowca i napędu, na następnych egzemplarzach ma być 
testowana awionika oraz „bardziej dojrzałe jednostki napędowe”. 
Potwierdza to opinię, że Chiny nie są jeszcze w stanie produkować 
silniki spełniające wymagania stawiane myśliwcom V generacji. 
Źródło stwierdziło także, iż dotychczasowe prototypy J-20 są bar-
dziej demonstratorami technologii i trudno powiedzieć, kiedy samo-
lot wejdzie do służby. Trzeci prototyp wzbił się w powietrze 2 marca 
2014. Samolot otrzymał przekonstruowany przód kadłuba z nowy-
mi wlotami powietrza, przez co oglądany od przodu przypomina 
teraz bardziej F-35 niż F-22. Zmianie uległy także przednie stery 
wysokości i stateczniki pionowe, a pod dziobem przypuszczalnie 
zainstalowano głowicę optoelektroniczną. Z dalszych zmian można 
wymienić: przeprojektowane krawędzie natarcia skrzydeł i komory 
uzbrojenia. Zmiany konstrukcyjne miały na celu najprawdopodob-
niej zmniejszenie echa radiolokacyjnego. Ponadto samolot otrzymał 
nowe, jasnoszare malowanie farbą, przypuszczalnie pochłaniające 
fale radaru. Część analityków doszła na tej podstawie do wniosku, 
że dopiero mamy już do czynienia z prototypem wariantu docelowe-
go. W międzyczasie pojawiły się kolejne doniesienia na temat J-31. 
Pod koniec grudnia 2013 chińskie media poinformowały, że samolot 
zostanie przeprojektowany do atakowania celów naziemnych i sta-
nie się bombowcem taktycznym. Na początku kwietnia 2014 poja-
wiły się zdjęcia pierwszego prototypu z nowymi silnikami. Kolejne 
zdjęcia z prób w locie pojawiły się w połowie maja 2014.

Na sam koniec roku 2012 pojawiła się nowość większego ga-
barytu. W grudniu ujawniono ciężki samolot transportowy Y-20. 
Pierwsze zdjęcia pojawiły się w Internecie w Boże Narodzenie, 
a ministerstwo obrony potwierdziło prowadzenie prac nad takim sa-
molotem już 27 grudnia. Y-20 należy do tej samej klasy samolotów 
transportowych, co amerykański C-17 Globemaster III i rosyjski Ił-
76. Jego szacunkowe dane zakładają masę startową około 220 ton, 
ładowność na 60 ton, albo więcej, a zasięg z maksymalnym ładun-
kiem na około 4400 km. Obudowy silników widoczne na opubli-
kowanych zdjęciach sugerują wykorzystanie rosyjskich jednostek 
napędowych, aczkolwiek chińskie źródła także tutaj podkreślają 
prowadzenie prac nad rodzimymi odpowiednikami. Chiński MON 
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poinformował, że konstrukcja jest rozwijana nie tylko w ramach 
szeroko zakrojonego planu modernizacji Sił Powietrznych Chińskiej 
Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, ale także z myślą o zwalczaniu skut-
ków klęsk żywiołowych oraz misjach humanitarnych. Nie podano 
konkretnych danych samolotu, ani terminu wprowadzenia do służ-
by, ograniczono się jedynie do stwierdzenia, że prace przebiegają 
zgodnie z planem. Y-20 ma zastąpić kupowane od Rosjan Iły-76. 
Samolotowi od początku towarzyszy skandal szpiegowski. W lipcu 
2009 były pracownik Boeinga został oskarżony o sprzedaż Chinom 
informacji dotyczących detali konstrukcyjnych C-17.

Afery szpiegowskie ciągną się także za śmigłowcami szturmo-
wymi. Pod koniec czerwca 2012 amerykański departament sprawie-
dliwości oskarżył firmy UTC, HTC i Pratt & Whitney Canada o do-
stawę do Chin, bez odpowiedniej licencji, technologii lotniczych 
o podwójnym, cywilno-wojskowym zastosowaniu. Sprawa doty-
czy sprzedaży w latach 2001–2003 silników oraz oprogramowania 
do sterowania nimi, które miały zostać następnie wykorzystane przy 
konstruowaniu śmigłowca szturmowego Z-10. Towar został oficjal-
nie zakupiony przez firmę cywilną, która mogła być przykrywką dla 
operacji wywiadu wojskowego. W Waszyngtonie rozważano także 
wariant, że to chińska armia przejęła zakupiony towar. Co więcej, 
firmy nie przekazały władzom wszystkich właściwych informacji 
dotyczących transakcji, przez co departament stanu nie miał wła-
ściwego obrazu sytuacji. Zdaniem amerykańskich władz głównym 
winnym w sprawie są Kanadyjczycy z Pratt & Whitney. Oskarżone 
firmy zgodziły się zapłacić kary w wysokości ponad 75 milionów 
USD. Tymczasem rzecznik chińskiego ministerstwa obrony odrzucił 
amerykańskie zarzuty i oświadczył, że tak śmigłowce jak ich silniki 
zostały skonstruowane samodzielnie i posiadają wszystkie koniecz-
ne prawa własności intelektualnej. Z-10 jest pierwszym śmigłowcem 
szturmowym skonstruowanym w Chinach, w oparciu o włoskiego 
A-129 Mangusta. Do służby wszedł w roku 2010, nie wiadomo 
jednak ile do tej pory wyprodukowano egzemplarzy, ani ile trafiło 
do jednostek liniowych, chociaż mówi się już o kilkudziesięciu sztu-
kach. Śmigłowiec publicznie debiutował na salonie lotniczym Air 
Show China 2012 w Zhuhai. Razem z Z-10 zaprezentowano lżej-
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szy Z-19. Ten opracowany w zakładach lotniczych w Harbinie lek-
ki śmigłowiec szturmowy jest daleką pochodną wielozadaniowego 
Z-9, czyli francuskiego AS365 Dauphin, którego licencję zakupiono 
jeszcze w 1981. Podobno Z-19 został oblatany w roku 2010 i już 
znajduje się w produkcji. Z punktu widzenie ciągle rozwijającego 
się chińskiego przemysłu lotniczego Z-19 ma kilka niebagatelnych 
zalet w porównaniu z Z-10: jest prostszy, tańszy i wywodzi się 
z Z-9, którego produkcja została już opanowana do tego stopnia, 
że Chińczycy pokusili się o tworzenie własnych wersji; w Zhuhai 
przedstawiono jego najnowszą wojskową wersję Z-9WA.

Rok później, w grudniu 2013 dokonano oblotu nowego śmigłow-
ca wielozadaniowego Z-20, bardzo podobnego do amerykańskiego 
UH-60 Black Hawka. Niewiele wiadomo o nowej konstrukcji, lo-
kalne media twierdzą, że ładowność Z-20 ma wynosić aż 10 ton. 
Jak na śmigłowiec zbliżony rozmiarami do Black Hawka jest to 
stanowcza przesada, nawet, jeżeli mowa o ładunku podwieszanym. 
Zdaniem portalu Sino Defence w pracach projektowych korzystano 
z technologii europejskich. Ma o tym świadczyć zastosowanie wir-
nika o pięciu łopatach, zamiast czterech, jak w oryginalnym UH-60. 
W Z-20 prawdopodobnie wykorzystano układ dynamiczny przete-
stowany wcześniej na śmigłowcu szturmowym Z-10. Nic nie wiado-
mo na temat zastosowanych silników. Black Hawki trafiły do Chin 
jeszcze w latach 80-tych, kiedy Pekin kupił 24 śmigłowce w cy-
wilnym wariancie S-70C-2. Pomimo deklarowanego zastosowania 
cywilnego, śmigłowce trafiły na wyposażenie ChALW i pozostają 
w służbie do dziś.

W tym samym czasie co Air Show China 2012 jedna z dywizji 
zmechanizowanych ChALW przeprowadziła manewry określane 
w Pekinie, jako przełomowe. Po raz pierwszy ćwiczeniami tak du-
żej jednostki lądowej kierowano z pokładu samolotu klasy AWACS 
należącej do sił powietrznych. Dowództwo chińskiego lotnictwa 
podkreśla, że użyto maszyny rodzimej konstrukcji. Tym samym 
ChALW wykonała poważny krok naprzód, zyskując nie tylko na 
możliwościach wczesnego ostrzegania, ale także zdolność zintegro-
wanego dowodzenia mieszanymi operacjami połączonych rodza-
jów wojsk. Pierwsze prace nad samolotami wczesnego ostrzegania 
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rozpoczęto w Chinach jeszcze w latach 60. Najnowsze maszyny tej 
klasy, Kj-200 i KJ-2000, zostały zaprezentowane w roku 2009 pod-
czas defilady z okazji 60 rocznicy utworzenia ChRL. W opisanych 
manewrach najprawdopodobniej wykorzystano KJ-2000, opraco-
wany na bazie Iła-76. Samolot został wprowadzony służby w roku 
2005 i od tamtej pory przechodzi intensywne testy w jednostkach. 
Nie wiadomo ile takich maszyn znajduje się obecnie w linii, ostatnie 
w miarę wiarygodne dane z 2008 szacowały ich liczbę na 5 sztuk. 
Najprawdopodobniej w przyszłości pojawią się AWACS i powietrz-
na cysterna skonstruowane na bazie rodzimego Y-20.

Również za wielkim murem rośnie zainteresowanie bezpilo-
towymi statkami powietrznymi, zwanymi popularnie dronami. 
Pogłoski o pracach nad bojowym dronem (UCAV) o ograniczonej 
wykrywalności, wzorowanym na amerykańskim X-47 i europej-
skim nEUROnie, po raz pierwszy pojawiły się na początku maja 
2013. Towarzyszyły im znajdujące się na chińskich stronach inter-
netowych zdjęcia, które były robione z dużej odległości i na których 
niewiele było widać. Bezpilotowiec nazywany Ostry Miecz zapro-
jektowało biuro konstrukcyjne zakładów lotniczych z Shenyang, 
jednak prototyp miał powstać w zakładach lotniczych Hongdu. 
Dron został oblatany 21 listopada 2013, o czym jeszcze tego sa-
mego dnia poinformował chiński portal militarny cjdby.net, publi-
kując dodatkowo amatorskie zdjęcia. Niemal natychmiast fotogra-
fie zostały zaprezentowane przez najważniejsze chińskie media. 
Zdaniem redaktora naczelnego magazynu Aerospace Knowledge, 
Wang Yanana, Ostry Miecz może być używany do zadań rozpo-
znawczych i ataków na cele naziemne, a także reprezentuje spo-
ry potencjał do wykorzystania na lotniskowcach. Wyraźnie widać 
tutaj inspiracje próbami, które w lipcu 2013 X-47B przeszedł na 
pokładzie lotniskowca USS George H. Bush. Opublikowane zdję-
cia wskazują na to, że prototypowy Ostry Miecz mógł być napę-
dzany w trakcie pierwszego lotu rosyjskim silnikiem turbowen-
tylatorowym Klimow RD-93. Ta jednostka napędowa jest znana 
z myśliwców JF-17 i uważa się ją za zbyt dużą i ciężką dla dronów. 
Zdaniem Wanga jest to rozwiązanie tymczasowe – do momentu 
opracowania odpowiednich silników.
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Pojawiły się też pierwsze zwiastuny liberalizacji przemysły 
zbrojeniowego. W lipcu 2012 ujawniono nowe wytyczne inwe-
stycyjne zakładające dopuszczenie prywatnych przedsiębiorców 
do inwestowania w chińskim przemyśle zbrojeniowym. Wytyczne 
opracowane wspólnie przez rządowych doradców do spraw prze-
mysłu zbrojeniowego oraz Generalny Departament Uzbrojenia 
ChALW zakładają wpuszczenie do branży prywatnego kapitału 
„w uczciwy i bezpieczny sposób”. Państwowe przedsiębiorstwa 
i prywatni inwestorzy mają być tak samo traktowani między in-
nymi przy udzielaniu licencji i opodatkowaniu. Zakłada się także 
wprowadzenie odpowiednich protokołów bezpieczeństwa i sys-
temu nadzoru zapewniających utrzymanie bezpieczeństwa na-
rodowego. W ramach wspierania prywatnej inicjatywy chiński 
rząd już w maju 2010 zezwolił na ograniczony dostęp inwesto-
rów do przemysły zbrojeniowego. Wytyczne są nowym krokiem 
na drodze rozwoju tej koncepcji. Reguły zawarte w dokumencie 
dotyczą jedynie firm działających na terenie Chin. Oznacza to, że 
jeżeli zagraniczne, a zwłaszcza zachodnie koncerny zbrojeniowe, 
chciałyby uszczknąć coś dla siebie z chińskiego tortu muszą nie 
tylko zręcznie ominąć embargo, ale także otworzyć swoje od-
działy w Państwie Środka, a to z jednej strony mocno utrudnia 
sprawę, a z drugiej oznacza ułatwione pozyskiwanie technologii 
przez Chińczyków. 

Niemniej nawet lekkie otwarcie chińskiej zbrojeniówki stwarza 
zupełnie nowe możliwości dla amerykańskich firm i lobbystów? 
Europejczycy (w tym szczególnie Francuzi) i Izrael już starają się 
omijać embargo na wszelkie możliwe sposoby. Także na naszym 
podwórku możliwość współpracy z chińską zbrojeniówką jest 
traktowana z zainteresowaniem. W przededniu j wizyty chińskie-
go ministra obrony Lian Guanglie w Warszawie w maju 2012 le-
wica oskarżała rząd, że przy pomocy sprzedaży broni do ChRL 
chce łatać dziurę budżetową. Niezależnie od tego jak jest napraw-
dę współpraca chińskiej zbrojeniówki z zagranicznymi partnerami 
jest tylko kwestią czasu. Pytaniem jest czy amerykańskie embar-
go zostanie zawieszone, czy stanie się martwą literą, na którą nie 
zwracają uwagi także amerykańscy potentaci.
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7. Chińscy hakerzy

Od pewnego już czasu przez polskie i światowe media regular-
nie przetacza się niczym wiosenna burza temat chińskich hake-
rów działających na zlecenie rządu. Jednakże uważny obserwator 
poczynań ChRL w cyberprzestrzeni nie dowiaduje się za każdym 
razem, poza kilkoma interesującymi szczegółami, niczego nowego. 
Najgwałtowniejsza z tych burz przetoczyła się wiosną 2013.

Zamieszanie wywołał 77-stronnicowy raport amerykańskiej fir-
my Mandiant zatytułowany” „APT1: Exposing One of China’s 
Cyber Espionage Units”. Wspomniane w tytule ATP1 to nazwa spe-
cjalnego programu Advanced Persistent Threat opracowanego przez 
firmę w celu identyfikacji źródeł ataków hakerów. Ogrom pracy wy-
konanej przez Amerykanów budzi szacunek, na podstawie danych 
zbieranych od roku 2006 udało im się zidentyfikować głównego 
sprawcę cyberataków. Wszystkie tropy prowadziły do zlokalizowa-
nej w szanghajskiej dzielnicy Pudong New Area jednostki 61398. 
Hakerzy na usługach Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej mie-
li w ciągu 7 lat przeprowadzić ataki, na co najmniej 141 instytucji 
i organizacji, z których 115 znajdowało się na terenie USA. Główny 
cel ataków można pokrótce streścić, jako szpiegostwo przemysło-
we. Pozostałe miały za zadanie przejąć kontrole nad sieciami za-
rządzającymi energetyką, wodociągami lub sieciami wewnętrzny-
mi. Pekin początkowo nie komentował tych rewelacji i dopiero po 
kilku tygodniach opublikował swój raport. Dokument sporządzony 
przez CNCERT (National Computer Network Emergency Response 
Technical Team Coordination Center) dotyczy ataków na chiń-
skie strony jedynie w roku 2012. Miało ich być aż 16388, z cze-
go 1802 skierowano przeciwko stronom rządowym. Chiński MSZ 
wyraził nawet chęć podjęcia z USA „konstruktywnej współpracy” 
w zakresie cyberbezpieczeństwa. W tym samym czasie ofiarą zma-
sowanych cyberataków padła Korea Południowa. Tym razem podej-
rzenia padły na KRLD, zwłaszcza, że w poprzednich tygodniach po-
łudniowokoreański wywiad zanotował wzmożoną aktywność pół-
nocnokoreańskich służb specjalnych. W tym samym czasie Reutersa 
opublikował doniesienia, sugerujące powiązania wydziału informa-
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tycznego szanghajskiego uniwersytetu Jiao Tong z ChALW. Władze 
wydziału zareagowały bardzo szybko i z całą mocą zdementowały 
te informacje.

Przytoczmy teraz kilka od dawna znanych faktów. Szpiegostwo 
przemysłowe do stara dziedzina działalności wywiadów. Przez 
wiele lat przodował w niej Związek Radziecki, który z czasem 
został zdetronizowany przez Japonię. W ostatnich latach miejsce 
Japończyków zajęli Chińczycy. W Państwie Środka decydenci od 
lat wykazują niesłabnące zainteresowanie nowoczesnymi techno-
logiami. Zainteresowanie to znalazło swój wyraz w opublikowanej 
w 2011 Białej księdze, gdzie położono duży nacisk na możliwości 
walki w cyberprzestrzeni. W ciągu swoich rządów Hu Jintao bardzo 
często podkreślał znaczenie technologii informatycznych i cyber-
netycznego pola walki w wojnie przyszłości. Nie ukrywano przy 
tym, że tego typu działania są uważane za broń słabszego. Pomimo 
intensywnej modernizacji sił zbrojnych luka technologiczna pomię-
dzy ChALW a siłami zbrojnymi stanów Zjednoczonych, czy Japonii 
pozostaje ciągle duża. W wypadku konfliktu dużo skuteczniejsze od 
bezpośredniej konfrontacji będzie oślepienie satelitów, sparaliżowa-
nie działań administracji i banków, na zablokowaniu dostaw wody 
i prądu kończąc. Przesunięto nawet coroczny termin rozpoczęcia 
poboru, aby ułatwić wstąpienie do wojska zdolnym absolwentom 
szkół średnich i wyższych.

Wojna w cyberprzestrzeni nabrała już na tyle dużego znaczenia, 
że kilka państw sformowało specjalistyczne dowództwa. W wyniku 
ataków rosyjskich hakerów na Estonię powołano natowską Wspólną 
Obronę Cybernetyczną (CCD). Własne dowództwa cybernetyczne 
posiadają także USA i Niemcy. Daje się tutaj zauważyć różne po-
dejścia do sprawy. W amerykańskich silach zbrojnych każdy rodzaj 
wojsk posiada własne Dowództwo Operacji Cybernetycznych. Z ko-
lei niemiecka Jednostka do Operacji w Sieciach Komputerowych zo-
stała podporządkowana Dowództwu Rozpoznania Strategicznego. 
Powołanie analogicznego dowództwa zapowiedziały już Rosja, 
Japonia i Korea Południowa. Chińska jednostka 61398 może być za-
czątkiem lub nawet odpowiednikiem takiej instytucji. Trend ten do-
brze widać ostatnim raporcie dotyczącym światowego handlu bro-
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nią w roku 2011 szwedzkiego Instytut Badań nad Pokojem SIPRI. 
Pomimo wywołanego kryzysem największego spadku wydatków na 
zbrojenia od zakończenia zimnej wojny w 2011 zanotowano wzrost 
w sektorze związanym z cyberbezpieczeństwem. Inwestowano nie 
tylko w obronę przed cyberatakami, ale także w możliwości ich sku-
teczniejszego prowadzenia. Zdaniem SIPRI wydatki w tym sektorze 
będą się stale zwiększać, przy czym nie ma tutaj wyraźnego rozróż-
nienia pomiędzy technologiami cywilnymi i wojskowymi.

Ten brak wyraźnego rozróżnienia pomiędzy cywilami a woj-
skowymi jest szczególnie widoczny w wypadku hakerów na usłu-
gach Chin, którzy zwykle są członkami formacji paramilitarnych. 
W sierpniu 2012 dowództwo ChALW opublikowało specjalny do-
kument, rzucający nowe światło na działalność tych formacji. Ich 
członkowie mieli odgrywać istotną rolę w ostatnich sporach, w ja-
kie zaangażowany był Pekin. Wedle dokumentu wojsko prowadziło 
zaciąg cywilów do formacji paramilitarnych, a następnie używała 
ich do prowadzenia specjalnych operacji. Głównym obiektem za-
interesowania wojskowych byli hakerzy. Nie podano przykładów 
konkretnych operacji, jednak jest to pośrednie przyznanie się 
do ataków cybernetycznych, których ofiarą padły amerykańskie 
i japońskie instytucje oraz korporacje. Drugą rekrutowaną grupą 
byli rybacy, którzy dokonywali prowokacji na wodach okalających 
sporne archipelagi Senkaku, Spratly i Zhongsha. Dokument na ten 
temat, opublikowany dodatkowo przez ChALW był prawdziwym 
przełomem w sprawie. Chińskie formacje paramilitarne, określane 
często mianem milicji są bardzo enigmatyczne liczą około 8 mi-
lionów członków. Niewiele o nich wiadomo, a tym bardziej o ich 
działalności.

Zmiana na szczytach władzy w Pekinie nie oznaczała zmiany 
w podejściu do cyberwojny. Już w lutym 2013 podczas inspekcji 
jednostek wojsk lądowych oraz lotnictwa stacjonujących w rejonie 
Pekinu, Fan Changlong wezwał oficerów do wprowadzenia w szko-
leniu „kryteriów rzeczywistej walki”. Zdaniem Fana szczególny na-
cisk musi zostać położony na szkolenia z zakresu technologii infor-
matycznych oraz powiązanych z nimi systemów uzbrojenia w celu 
sprostania wymogom „pola walki w erze informacji”. Jest to kolejny 
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etap systematycznie przeprowadzanej modernizacji ChALW. Słów 
Fan Changlonga nie można lekceważyć, jako członek Centralnej 
Komisji Wojskowej oraz Biura Politycznego KPCh należy do ści-
słego kierownictwa partii i jeżeli wygłasza takie opinie to znak, że 
przedstawione zalecenia zyskały akceptację najwyższych władz 
i zostaną wkrótce wdrożone. Okazało się, że realizacja była szyb-
sza niż się spodziewano i stosowne regulacje z aprobatą Xi Jinpinga 
zostały ogłoszone już pod koniec lutego 2013. W czerwcu tego sa-
mego roku przesunięto nawet coroczny termin rozpoczęcia pobo-
ru, aby ułatwić wstąpienie do wojska zdolnym absolwentom szkół 
średnich i wyższych. Wprowadzono nawet rejestrację kandydatów 
przez Internet.

W amerykańskich mediach pojawiła się teoria, że raport 
Mandiantu jest elementem rozgrywek pomiędzy Waszyngtonem, 
a Pekinem. Zdaniem dziennikarzy jest to ostrzeżenie dla 
Chińczyków. Według różnych ocen z powodu ataków haker-
skich z Chin gospodarka Stanów Zjednoczonych traci rocznie od 
25 do 100 miliardów dolarów. Takie rozumowanie rodzi jednak 
kilka problemów. Co będzie, jeżeli Pekin nie usłucha ostrzeżenia? 
Waszyngton od dawna zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje w cy-
berprzestrzeni, inaczej nie powołano by dowództw operacji cyber-
netycznych. W sieci trwają ciągłe „działania wojenne” na wielu 
frontach, nie tylko chińsko-amerykańskim. Wzajemne ostrzeganie 
się i wygrażanie sobie są zupełnie bezsensu w trakcie regularnych 
działań. Przyczyna medialnego szumu leży gdzie indziej. W la-
tach 2012-13 amerykańskie media zostały brutalnie uświadomione 
o toczącej się w sieci wojnie hakerów – Chińczycy przeprowadzili 
ataki na sieci komputerowe m. in. Wall Street Journal, New York 
Times i Washington Post. Poszkodowani zarzucają Chińczykom 
popełnienie błędu i podniesienie ręki na niezależne media. Pytanie 
tylko czy zamiast wyrażać swoje oburzenie i wzywać rząd do pod-
jęcia bliżej nieokreślonych kroków odwetowych nie lepiej po pro-
stu zatrudnić własnych hakerów? Tym niemniej temat hakerów 
na stałe wszedł do relacji amerykańsko-chińskich i jest poruszany 
przez amerykańskich polityków niemal przy każdym spotkaniu 
z Chińczykami.
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8. Kolejna Biała Księga

Opublikowana 16 kwietnia 2013 Biała Księga poświęcona 
stanowi i zadaniom stawianym przed Chińską Armią Ludowo-
Wyzwoleńczą, obrazuje, z jaką konsekwencją Pekin realizuje za-
mierzone cele. Od roku 1998 ukazało się już 8 takich dokumentów. 
Wydanie z 2013 jest o tyle ciekawe, że oprócz zwyczajowych ogól-
nych stwierdzeń natury politycznej oraz dotyczących kierunków 
dalszego rozwoju ChALW, ale także nieco informacji dotyczących 
struktury i liczebności wojsk. To ostatnie jest związane z deklarowa-
nym od pewnego czasu wprowadzeniem większej transparentności 
chińskiej armii. Na konferencji prasowej poświęconej białej księdze 
obszernych wyjaśnień i komentarzy udzielał rzecznik chińskiego 
MON Yang Yujun.

W sprawach ogólno-politycznych podkreślono rosnące znacze-
nie regionu Azji-Pacyfiku w globalnej gospodarce oraz rosnące 
w związku z tym wyzwania, jakie stają przed Chinami. ChRL po 
raz kolejny zadeklarowała brak zainteresowana ekspansją militar-
ną, czy dążenia do hegemonii. Co więcej, zdaniem Pekinu wraz ze 
wzrostem własnej potęgi w parze idzie wzrost odpowiedzialności za 
stabilność i to nie tylko w skali regionalnej, ale również globalnej. 
Jako główny problem, przed jakim stają państwa regionu wskazano 
destabilizację wywołaną powrotem USA do Azji oraz akcje innych 
państw „naruszających suwerenność terytorialną i prawa morskie 
Chin”. Z nazwy wymieniono tutaj jedynie Japonię i spór o Senkaku/
Diaoyu. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja zmusza, zatem Chiny 
do rozbudowy marynarki wojennej. Skrytykowano także podejmo-
wane przez niektóre państwa próby budowy nowych i zacieśniania 
istniejących sojuszy militarnych. Ten fragment nie musi dotyczyć 
to jedynie polityki prowadzonej przez Stany Zjednoczone. Równie 
prawdopodobnie chodzi tutaj o podejmowane przez japońskiego 
premiera Shinzo Abe próby zmontowania koalicji państw uwikła-
nych w spory terytorialne z Chinami. 

Główne zadania postawiane przed ChALW obejmują stanie 
na straży pokoju oraz „chińskiego marzenia”. Jak widać KPCh 
przyznaje armii ważną rolę w polityce zagranicznej i utrzyma-
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niu stabilności wewnątrz kraju. Samo użycie sloganu „Chinese 
Dream” może sugerować, że Pekin czuje się już na siłach pod-
jąć rywalizacje z USA na płaszczyźnie globalnej i przeciwsta-
wić słynnemu „American Dream” własną koncepcję. Niemniej 
głównym celem wojska pozostają przygotowania do ewentual-
nej wojny i zwycięstwo w niej; przy czym ambicje Chin nie 
wychodzą poza konflikty lokalne. W dokumencie znalazło się 
użyte już 2 lata wcześniej przez Hu Jintao stwierdzenie o zdol-
ności do zwyciężania w „konfliktach lokalnych ery informa-
cji”. Wśród istotnych zadań sił zbrojnych wymieniono także 
zapewnienie integralności terytorialnej państwa, obronę jego 
suwerenności i bezpieczeństwa. Wszystkie te elementy mogą 
być zdaniem autorów księgi zagrożone wrogimi prowokacja-
mi. Szczególną uwagę zwrócono na ochronę wód terytorialnych 
i praw morskich. W tym celu konieczna jest budowa floty pełno-
morskiej. Z innych zadań wymieniono jeszcze przeprowadzanie 
akcji pozamilitarnych (misje humanitarne, zwalczanie skutków 
klęsk żywiołowych), oraz zapewnienie stabilności tak w skali 
regionalnej jak i globalnej.

Najciekawszą częścią białej księgi jest jednak ujawnienie dokład-
niejszych danych na temat liczebności i struktury ChALW. Wojska 
lądowe mają liczyć 850 tys. żołnierzy zgrupowanych w 18 kor-
pusach oraz dodatkowych samodzielnych dywizjach i brygadach. 
Ciekawostką jest używanie przez chińskich wojskowych terminu 
korpus mieszany. Już wcześniej wiedziano, że Chiny są podzielone 
na 7 regionów wojskowych. Według ujawnionych informacji ordre 
de bataille prezentuje się następująco: 

Region Wojskowy Shenyang (Mandżuria): 16, 39 i 40 korpus; 
Pekiński RW: 27, 38 i 65 korpus; 
RW Lanzhou (Xinjiang – Gansu): 21 i 47 korpus; 
RW Jinan (Shandong – Henan): korpusy 20, 26 i 54; 
Nankiński RW (wschodnie wybrzeże): 1, 12 i 31 korpus; 
RW Guangzhou (południe kraju z prowincjami Hunan i Hubei): 

41 i 42 korpus; 
RW Chengu (Syczuan, Yunnan i Tybet): 13 i 14 korpus. 
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Podział na konkretne regiony wojskowe jest znany, co najmniej 
od połowy lat 90-tych, ale ujawnienie podziału i dyslokacji po-
szczególnych korpusów to novum. Wcześniejsze, dostępne szerszej 
publiczności, dane zakładały podział wojsk lądowych na 24 grupy 
armii, które swoimi rozmiarami i tak odpowiadały korpusom. Skład 
poszczególnych korpusów nie został jednak ujawniony. Z dostęp-
nych informacji wynika, że jest on bardzo niejednolity i waha się 
od 1 do 5 dywizji i kilku brygad, zarówno bojowych, jak i wsparcia. 
Istnieć ma również kilka dywizji (przede wszystkim pancernych) 
podporządkowanych dowództwom regionów wojskowych lub bez-
pośrednio naczelnemu dowództwu. Wprowadzając zmiany w orga-
nizacji i redukując liczbę dowództw ChALW stara się najwyraźniej 
zwiększyć swoją elastyczność, uprościć strukturę dowodzenia i, nie 
ukrywajmy, poczynić oszczędności na etatach sztabowych i gene-
ralskich. Biała księga nie ujawnia, co się stało ze znanymi wcześniej 
28 okręgami wojskowymi. Przypuszczalnie już wcześniej pełniły 
głównie rolę administracyjną, a większą rolę miały odegrać na wy-
padek pełnoskalowego konfliktu i powszechnej mobilizacji gdyż ich 
liczba nie pokrywała się z liczba znanych grup armii. 

Marynarka wojenna liczy 235 tys. oficerów i marynarzy, a lotnic-
two 398 tys. Podział MWChALW jest znany od lat i doszło w nim 
do żadnych zmian. Marynarka wojenna podzielona jest na 3 flo-
ty: Beihai (odpowiadająca za Może Żółte, główna baza Qingdao), 
Donghai (Morze Wschodniochińskie, główna baza w Ningbo) oraz 
Nanhai (Morze Południowochińskie, główna baza Zhanjiang). 
Sporo ciekawych informacji ujawniono natomiast na temat lotnic-
twa. Siły powietrzne są podzielone na 7 dowództw regionalnych, 
odpowiadających regionom wojskowym, ponadto podporządkowa-
ny im jest jeden korpus powietrznodesantowy. Nowością jest powo-
łanie wojsk obrony powietrznej. Według Białej Księgi dotychczaso-
wa rozbudowa lotnictwa nie uwzględniała w dostatecznym stopniu 
obrony powietrznej rozległego terytorium ChRL. Nowa formacja 
ma zintegrować jednostki myśliwców przechwytujących, naziemną 
obronę przeciwlotniczą oraz systemy wczesnego ostrzegania i roz-
poznania lotniczego. Wojska obrony powietrznej nie będą jednak 
nowym, samodzielnym rodzajem wojsk i pozostaną w strukturach 
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sił powietrznych. Kilka zdań poświęcono także, choć bez większych 
szczegółów, II Korpusowi Artylerii, grupującemu jednostki rakiet 
balistycznych i pocisków manewrujących. Podane informacje doty-
czyły ogólnego wyposażenia sił rakietowych.

Kolejne interesujące informacje zostały podane do wiadomo-
ści podczas sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli 
Ludowych w marcu 2014. Chodziło głównie o przedstawienie pro-
pozycji budżetowych. W roku budżetowym 2014 resort obrony 
miał otrzymać 808 mld juanów (132 mld $), o 12,2% więcej niż 
w poprzednim roku. Tym samym Pekin utwierdził swoją pozycję, 
jako drugiego po USA państwa wydającego najwięcej na zbroje-
nia i utrzymał dwucyfrowe tempo wzrostu wydatków wojskowych 
przez czwarty rok z rzędu (10,7% w 2013, 11,2% w 2012 i 12,7% 
w 2011). Mimo tego budżet wojskowy ciągle nie przekroczył 1,5% 
PKB ChRL i stanowił ok. 1/5 wydatków Pentagonu. Zastępca sze-
fa generalnego departamentu logistyki ChALW, Sung Huangtiana 
ogłosił, że budżet 2014 zostanie przeznaczony głównie na: dalszą 
modernizację wyposażenia sił zbrojnych, poprawę warunków pra-
cy i zakwaterowania żołnierzy oraz pracowników cywilnych, a tak-
że unowocześnienie systemów zarządzania. Sprawy socjalne były 
od pewnego czasu niemal równie ważne, co przystosowanie armii 
do „pola walki ery informacji”. W październiku 2013 Rada Państwa 
i Centralna Komisja Wojskowa zatwierdziły nowe regulacje doty-
czące zatrudniania małżonków wojskowych. Wcześniej mieszkać 
razem z rodzinami mogli oficerowie pełniący funkcję co najmniej 
zastępcy dowódcy batalionu, obecnie przywilej ten rozszerzono 
na całą kadrę oficerską. Armia będzie teraz pomagać małżonkom 
wojskowych w znalezieniu pracy podczas zmiany garnizonów. 
Teoretycznie najłatwiej powinno być pracownikom administracji 
publicznej, mają otrzymywać stanowisko w instytucjach lokalnych 
lub agencjach rządowych, analogiczne do dotychczas zajmowane-
go, oczywiście, jeżeli będą wolne miejsca. Nowe regulacje stawiają 
przed ChALW liczne wyzwania: wiele garnizonów jest położonych 
w odległych regionach, pozbawionych odpowiedniej infrastruktury. 
Właśnie, dlatego pracownicy administracji publicznej mogą mieć 
największe problemy z zatrudnieniem. Z jednej strony instytucje 
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rządowe w odległych regionach są słabo rozbudowane, z drugiej 
w ostatnich latach powrócono do dawnej tradycji trudnych egzami-
nów na stanowiska w biurokracji.

Systematyczny wzrost chińskich wydatków na siły zbrojne bu-
dzi poważne zaniepokojenie wśród innych państw, a szczegól-
nie w Japonii i na Tajwanie. Tajwański think tank New Frontier 
Foundation opublikował 4 marca 2014 „Błękitną Księgę Polityki 
Obronnej” z podtytułem Chińskie Zagrożenie Militarne dla Tajwanu 
w 2025. Zdaniem analityków tworzących księgę ChALW przegoniła 
siły zbrojne Tajwanu pod względem ilościowym i technologicznym 
już w roku 2010, a do 2020 będzie zdolna przeprowadzić pełnoska-
lową inwazję na wyspę. Do tego czasu całość Tajwanu i okalających 
go wód znajdzie się w zasięgu chińskiej obrony przeciwlotniczej 
i będzie nawet w stanie uniemożliwić jakąkolwiek większą aktyw-
ność tajwańskiego lotnictwa, nawet, jeżeli w jego składzie znalazły-
by się samoloty stealth. Z kolei w Japonii panuje przekonanie, że re-
alne chińskie wydatki na armię znacznie przekraczają deklarowane 
sumy i mogły już przekroczyć 200 mld USD. 

Spore zdziwienie wywołała wypowiedź premiera Li Keqianga, któ-
ry zapowiedział „wzmocnienie rewolucyjnego charakteru sił zbroj-
nych Chin, dalszą ich modernizację, zwiększenie efektywności oraz 
stałe rozbudowywanie potencjału odstraszania i bojowego”. Powrót 
„frontu ideologicznego” i „wzmacnianie rewolucyjnego charakteru” 
również zaczęły się pewien czas wcześniej. Nieoficjalnie zainauguro-
wał je sam Xi Jinping podczas obchodów rocznicy powstania ChALW 
w 2013. Podczas przeprowadzonej wówczas wizyty w jednostkach 
Pekińskiego Regionu Wojskowego Xi podkreślił konieczność ścisłe-
go przestrzegania przez armię wytycznych KPCh. Trzeba zaznaczyć, 
że PRW ma status elitarnego i grupuje najlepsze jednostki, które jako 
pierwsze otrzymują najnowszy sprzęt. W czasie spotkań z żołnierza-
mi i oficerami Xi powiedział: „Musimy się upewnić, że wojsko będzie 
posłuszne partii, lojalne i niezawodne”. Wezwał także do uświadamia-
nia żołnierzom „socjalistycznych teorii o chińskim charakterze” oraz 
zachowania czystości i trwałości frontu ideologicznego. Zdaniem 
przywódcy ChRL szczególnie oficerowie powinni być odpowiednio 
wyedukowani w zakresie politycznych: przekonań, stanowisk i dys-
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cypliny. Walka na froncie ideologicznym ma być jednak tylko jednym 
ze środków służących budowie silnej armii. Relacje pomiędzy KPCh 
a dowództwem ChALW zawsze były skrzętnie skrywane przez Pekin, 
aczkolwiek od czasów Denga chińscy przywódcy nie poświęcali zbyt 
wiele uwagi „pracy politycznej oraz ideologicznej” wśród wojsko-
wych. Częstsze pojawianie się tego zagadnienia za kadencji Xi może 
świadczyć o tym, że chińscy przywódcy nie ufają generalicji i vice ver-
sa. Podczas obecnego kryzysu w relacjach z Japonią chińscy wojsko-
wi całkiem oficjalnie posuwali się bardzo daleko w swoich groźbach, 
wywołując konsternację u polityków, którzy także nie deklarowali, 
jawnie, chęci kompromisu. Sytuacja musiała poważnie zaniepokoić 
przywództwo KPCh, skoro zdecydowało się przeprowadzić pierwszą 
od końca lat 90-tych czystkę w wojsku i bezpiece. Pod koniec roku 
2013 w areszcie domowym znalazł się były minister bezpieczeństwa 
publicznego Zhou Yongkang. Dalsze działania nastąpiły wiosną 2014.
Na przełomie marca i kwietnia poinformowano o rozpoczęciu śledz-
twa przeciwko byłemu wiceprzewodniczącemu Centralnej Komisji 
Wojskowej generałowi Xu Caihou oraz generałowi Gu Junshan. Obu 
wojskowym postawiono zarzut korupcji i sprzedawania awansów. 
Zapowiedziano również uważne sprawdzenie wszystkich promocji 
na stopnie oficerskie zatwierdzonych w okresie ich urzędowania, co 
zapewne już zaowocowało degradacjami i zwolnieniami. Poprzednią 
czystkę w ChALW przeprowadził w roku 1997 obejmujący władzę 
Jiang Zemin. Głównymi zarzutami stawianymi wtedy wojskowym 
były przemyt i tworzenie wojskowych triad.

Poza stabilnym wzrostem wydatków przywództwo KPCh za-
pewnia ChALW niezmienność stawianych przed siłami zbrojnymi 
zadań. W deklaracjach z 2014 największy nacisk położono na za-
bezpieczenie morskich szlaków handlowych oraz zwalczanie zagro-
żeń stwarzanych przez spory terytorialne i terroryzm. Jednocześnie 
premier Li Keqiang zapowiedział dążenie do utrzymywania jak naj-
lepszych relacji z sąsiadami, podkreślając przy tym, że ChRL ma 
zamiar „strzec zwycięstwa w II wojnie światowej oraz powojennego 
porządku międzynarodowego w Azji i na Pacyfiku”. Ogólnochińskie 
Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych ze swojej strony zapowie-
działo „efektywną odpowiedź” na wszelkie prowokacje ze strony 
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„chcących sabotować regionalne bezpieczeństwo i porządek”. Są 
to wyraźne aluzje pod adresem Japonii, aczkolwiek państwo to nie 
pojawiło się z nazwy w żadnym z wystąpień. Na odbytym 10 marca 
spotkaniu z delegacją ChALW Xi Jinping stwierdził, że nie może 
być mowy o kompromisach w sprawie narodowych interesów, a za-
daniem armii jest strzeżenie tych interesów i suwerenności ChRL. 
„Spodziewamy się pokoju, ale nigdy nie powinniśmy rezygnować 
z wysiłków na rzecz utrzymania naszych słusznych praw, jak rów-
nież zawierać kompromisów kosztem naszych życiowych interesów, 
niezależnie od okoliczności” mówił chiński przywódca. Wydawana 
przez chińską diasporę w USA gazeta Duo Wei Times poinformowa-
ła, powołując się na Biuro Informacji Rady Państwa ChRL, że peł-
noskalowy konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją jest bardzo 
mało prawdopodobny; jednak w wypadku zaostrzenia któregoś z lo-
kalnych konfliktów ChALW z pewnością przyjmie aktywną posta-
wę. Zdaniem gazety chińskie zbrojenia na obecnym etapie mają za-
pewnić przede wszystkim odpowiedni potencjał odstraszania, czyli 
uczynić ewentualną konfrontację zbyt ryzykowną dla potencjalnego 
przeciwnika. Powiązane jest z tym kolejne zadanie stawiane przed 
siłami zbrojnymi, a mianowicie niedopuszczenie do eskalacji kon-
fliktów z sąsiadami.

W chińskiej polityce obronnej od lat najważniejsza jest konse-
kwencja, z jaką Pekin realizuje raz wytyczone cele. Równie istotne 
jest także stabilne finansowanie, możliwe dzięki stałemu rozwojo-
wi gospodarczemu. Duży nacisk jest kładziony na ulepszenie pro-
gramów szkoleniowych i prowadzenie działań przy użyciu nowo-
czesnych technologii. Program modernizacji wszystkich rodzajów 
wojsk jest prowadzony bardzo konsekwentnie, a główne problemy 
dotyczą niemożności szybkiego uruchomienia seryjnej produkcji 
najbardziej zaawansowanego sprzętu. Ciekawym jest pytanie, czy 
i kiedy w wytycznych miejsce „przygotowania do prowadzenia 
i zwyciężania w konfliktach lokalnych” zostanie zastąpione przez 
konflikty o większej skali? Wynikająca z geopolityki rywalizacja 
z Japonią była nieunikniona od chwili, gdy oba państwa zaczęły 
szerzej występować na arenie międzynarodowej. Na zaostrzenie 
konfliktu z pewnością wpłynęły nacjonalistyczna retoryka uży-
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wana w obu państwach, a także amerykańska polityka powrotu 
do Azji, która dała Japonii, co najmniej większą pewność siebie. 
Warto także zwrócić uwagę, że Pekin ciągle nie wyklucza konfliktu 
z Rosją. Najwyraźniej stwierdzenie Mao o konieczności wystawie-
nia Moskwie odpowiednich rachunków trafiło do kanonu chińskiej 
polityki. Wydarzenia na Ukrainie otworzyły przed Chińczykami 
nowe możliwości, chociaż to, kiedy i w jaki sposób Chiny zażąda-
ją spłaty starych rachunków zależeć będzie w głównej mierze od 
polityki Kremla.

9. Amerykańska sprzedaż broni dla Tajwanu

Sprzedaż amerykańskiej broni Republice Chińskiej (Tajwanowi) 
od lat pozostaje punktem zapalnym w relacjach USA z Chińską 
Republiką Ludową. Administracja George’a Busha zaczęła od moc-
nego uderzenia, przekazując Tajpej 4 niszczyciele typu Kidd w la-
tach 2005-06. Od tamtej chwili w trosce o dobre relacje z Pekinem 
pomoc militarna dla Tajwanu została znacznie ograniczona, aczkol-
wiek w 2008 republikanie przegłosowali sprzedaż wyspiarskiemu 
państwu samolotów patrolowych P-3C Orion oraz śmigłowców 
szturmowych AH-64E Apache. Administracja Obamy początkowo 
niechętnie odnosiła się do pomocy militarnej dla wyspy, jednak pod 
koniec pierwszej kadencji zaczęła zmieniać zdanie.

Początek nie spełnił jednak nadziei, jakie miała RCh. Na począt-
ku września 2011 Waszyngton zdecydowanie odmówił sprzedaży 
Tajwanowi myśliwców F-16 C/D. Niejako na pocieszenie, 21 wrze-
śnia tego samego roku dobiegły pomyślnego końca wieloletnie 
starania Tajpej mające na celu zakup nowoczesnych pakietów mo-
dernizacyjnych dla tajwańskich F-16 o łącznej wartości 5,8 mld $. 
Prace modernizacyjne mają objąć 145 maszyn należących do lot-
nictwa Republiki Chińskiej. Jak należało się spodziewać decyzja 
Waszyngtony wywołała protesty ChRL. Reakcja Pekinu była na-
tychmiastowy, bowiem ambasador USA został wezwany do chiń-
skiego MSZ już 22 września. W ciągu następnych dni doszły ostrze-
żenia oficjeli chińskiej armii, grożących ponownym zawieszeniem 
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wymiany militarnej oraz chór potępienia ze strony chińskich me-
diów. Kwestia sprzedaży amerykańskiego uzbrojenia na Tajwan jest 
jednym z największych problemów w relacjach chińsko-amerykań-
skich od czasów normalizacji za prezydentury Cartera. W porozu-
mieniu z 1982 Waszyngton zobowiązał się, że eksportu uzbrojenia 
i technologii militarnych do RCh nie przekroczy pod względem ja-
kości oraz ilości analogicznej sprzedaży do ChRL, a także do stop-
niowej redukcji sprzedaży uzbrojenia na Tajwan. Sprawa skompli-
kowała się po amerykańskim embargu nałożonym na Chiny po wy-
darzeniach na Placu Tiananmen. Niemniej Pekin cały czas uważa 
wspomniane porozumienie za podstawę stosunków chińsko-tajwań-
sko-amerykańskich.

Tymczasem dla Stanów Zjednoczonych ważniejszy jest Taiwan 
Relations Act (TRA) z 1979, w którym zobowiązały się zaopatrywać 
Tajwan w uzbrojenie o charakterze defensywnym, przy czym ilość 
i jakość tego uzbrojenia określa prezydent. Zgodnie z amerykańskim 
prawem TRA stoi wyżej od porozumienia z 1982. Kółko się zamyka. 
Osobną kwestią pozostaje stosunek administracji Obamy do RCh, 
a ten nie wydawał się być zbyt przychylny. Demokraci uważali 
Tajwan za pupilka administracji Busha, co nie znajdowało poparcia 
w faktach. Ówczesny prezydent Tajwanu Chen Shui-bian, zwany 
potocznie Abian i skazany za korupcję na 20 lat więzienia, sprawiał 
ekipie Busha ciągłe problemy. Osąd demokratów był tutaj zapewne 
skrzywiony przez pro-tajwańskie deklaracje Johna McCaina w trak-
cie kampanii wyborczej 2008. Kolejną „wadą” Republiki Chińskiej 
dla administracji Obamy były rządy prawicowego Kuomintangu. 
Podejście amerykańskiej lewicy do sprawy Tajwanu trafnie oddaje 
artykuł Paula Kane’a jaki ukazał się na łamach New York Times. 
Kane proponował, nie mniej ni więcej, tylko odwołanie wsparcia 
militarnego dla Taipei w zamian za anulowanie przez Pekin amery-
kańskiego długu!

Podejście administracji Obamy do kwestii Tajwanu można było 
przedstawić jak długą listę skarg i zażaleń ze strony Tajpej. Tajwan 
nie został wymieniony w żadnym z dotychczasowych prezydenc-
kich przemówień, od ponad 2 lat nie gościł na wyspie żaden wysoki 
rangą amerykański urzędnik. W martwym punkcie utknęły negocja-
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cje w sprawie porozumienia o wolnym handlu. John Copper, profe-
sor Rhodes College w Memphis posuną się nawet do stwierdzenia, 
że Obama faworyzuje zjednoczenie obu państw chińskich na warun-
kach Pekinu.

Takie podejście można uznać za bardzo pragmatyczne, jednak-
że pomijanie Tajwanu było dziwne zwłaszcza na tle nabierającej 
rozpędu amerykańskiej polityki „powrotu do Azji”. Filipiny otrzy-
mały żelazne gwarancje bezpieczeństwa, Indonezji zaoferowano 
sprzedaż najnowszych wariantów F-16, o które ubiegał się Tajwan. 
Waszyngton pielęgnuje sojusz z Japonią i Koreą Południową, roz-
szerza swoje wpływy w Singapurze, buduje dobre stosunki z Indiami 
– wrogiem Chin nr 1. Na początku grudnia 2011 sekretarz stanu 
Hillary Clinton odwiedziła Mjanmę (Birma), państwo będące do tej 
pory na czarnej liście i to pod każdym względem. Co więcej, Birmę 
uznawano za część chińskiej strefy wpływów, ewentualnie pole ry-
walizacji chińsko-indyjskiej.

Wymienione amerykańskie działania były w praktyce bardziej 
kłopotliwe dla ChRL niż dostawa dowolnej ilości uzbrojenia na 
Tajwan. Pekin obawia się, że USA dążą do „okrążenia” Państwa 
Środka. Pytanie tylko czy okrążanie przez sojusze z państwami i tak 
wrogimi Chinom przy rezygnacji ze strategicznie ważnej wyspy ma 
sens. Z drugiej strony, pokojowe zjednoczenie na warunkach Pekinu 
wydaje się być już przesądzone, a militarne wsparcie Tajwanu 
w czasach kryzysu uważano w Waszyngtonie za zwyczajne marno-
wanie pieniędzy. Wydawało się, że administracja Baracka Obamy 
przyjęła zasadę powrotu do Azji z jak największą siłą, ale tak by nie 
drażnić ChRL. Sytuacja zmieniła się wraz z nacjonalizacją Wysp 
Senkaku/Diaoyu przez Japonię i ogłoszeniem przez Chiny Strefy 
Identyfikacji Obrony Powietrznej na Morzu Wschodniochińskim 
rok później. 

W międzyczasie desperacko usiłujący wzmocnić swoją marynar-
kę wojenną Tajwan ogłosił plan samodzielnej rozbudowy floty. Plan 
został podany do wiadomości przez marynarkę wojenną przy oka-
zji otwarcia 9 stycznia 2014 wystawy poświęconej historii wojen 
morskich. Najważniejsza była decyzja podjęcia budowy własnymi 
siłami konwencjonalnych okrętów podwodnych. Lokalne stocznie 
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otrzymały za zadanie opracowanie studium opłacalności takiego 
projektu. Konieczne doświadczenie ma zostać zdobyte dzięki mo-
dernizacji obecnie posiadanych 3 jednostek, z których 1 należą 
do powstałego jeszcze w trakcie II wojny światowej amerykań-
skiego typu Tench. Kolejne 2 okręty to zakupione w latach 80-tych 
w Holandii jednostki typu Hai Lung, będące zmodyfikowaną wersją 
holenderskiego typu Zwaardvis. Modernizacja ma polegać na prze-
budowie na jednostki szkolne, aczkolwiek nie wiadomo, czy obej-
mie ona wszystkie okręty.

O samodzielnej budowie konwencjonalnych okrętów zaczęto 
mówić na Tajwanie w roku 2013. W marcu ministerstwo obrony 
ogłosiło zamiar przeprowadzenia analizy wykonalności takiego pro-
jektu. Wówczas, zdaniem marynarki wojennej raport obejmujący 
kosztorys, wstępny projekt oraz badanie możliwości zakupu specja-
listycznego wyposażenia za granicą, powinien być gotowy w cią-
gu 4 lata. Wstępny koszt całego przedsięwzięcia był wyceniany na 
4,7 miliona USD. Z kolei dziennik Liberty Times informował, że 
swoje ekspertyzy zamówiła największa na wyspie stocznia CSBC. 
Niemniej Tajwańczykom ciągle brakuje kluczowego „know-how” 
dotyczącego projektowania i budowy okrętowych systemów walki, 
czy wyrzutni torped. Zdaniem gazety decyzja o samodzielnym za-
projektowaniu okrętów podwodnych jest wyrazem odrzucenia idei 
pozyskania takich jednostek w USA. W roku 2001 prezydent George 
W. Bush zaakceptował sprzedaż Tajwanowi 8 konwencjonalnych 
okrętów podwodnych. Już wtedy zwracano uwagę, że takich jed-
nostek nie budowano w Stanach Zjednoczonych od dobrych 40 lat. 
Z kolei Niemcy i Hiszpania odmówiły transakcji, nie chcąc urazić 
Chin. Brak przystąpienia Amerykanów do jakichkolwiek prac nad 
okrętami, zaowocował po latach podjęciem przez Tajpej omawianej 
decyzji. Na chwilę obecną brak informacji o tym ile jednostek ma 
zostać zbudowanych.

Ambitne plany nie ograniczają się jedynie do okrętów podwod-
nych. W tajwańskich stoczniach ma powstać seria niedużych i szyb-
kich jednostek do działań na wodach przybrzeżnych. Wzorem po-
dobnych projektów powstałych w ChRL zdecydowano się na układ 
katamaranu. Pomimo niedużych rozmiarów jednostki mają przeno-
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sić silne uzbrojenie w postaci 16 przeciwokrętowych pocisków kie-
rowanych. Oprócz tego w planach znajduje się budowa niesprecy-
zowanej liczby okrętów desantowych-doków, co także stanowi po-
ważne wyzwanie. Taka decyzja stanowi dowód na chęć odgrywania 
przez RCh znaczniejszej roli w regionie. Okręty desantowe-doki, 
w ostatnich latach coraz częściej przybierające formę uniwersalnych 
okrętów desantowych z ciągłym pokładem lotniczym, stały się ta-
nim substytutem lotniskowców. W regionie Azji-Pacyfiku jednostki 
takie posiadają już Japonia (3) i Korea Południowa (1, docelowo 
3), w budowie znajdują się 2 dla Australii, a zainteresowanie nimi 
wykazuje również ChRL. Oprócz transportu wojsk i pełnienia roli 
pływającego lotniska, uniwersalne okręty desantowe są wykorzy-
stywane również, jako stanowiska dowodzenia i okręty szpitalne. 
Swoją przydatność wykazały zwłaszcza podczas misji humanitar-
nych i pomocy w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, stano-
wią, więc także świetne narzędzie do budowy pozytywnego wize-
runku państwa.

Dowództwo marynarki wojennej zamierza także doprowadzić 
do standaryzacji okrętowych systemów dowodzenia i walki, a tak-
że usprawnienia istniejącego systemu logistycznego. Jest to o tyle 
istotne, że okręty wchodzące w skład Marynarka Wojenna Republiki 
Chińskiej, stanowią barwną mieszankę konstrukcji amerykańskich, 
francuskich, holenderskich, izraelskich oraz rodzimych, powstałych 
dodatkowo w różnych okresach.

Niespodziewanie Stany Zjednoczone wyraziły w połowie kwiet-
nia 2014 chęć pomocy. Minister obrony Yen Ming poinformował 
parlament, że Waszyngton jest chętny do wspólnej budowy okrę-
tów podwodnych. Yen zapowiedział także wznowienia nacisków 
na USA, aby wywiązały się z realizacji zaakceptowanego przez 
George’a Busha planu budowy konwencjonalnych okrętów podwod-
nych. Decyzja administracji Baracka Obamy znacząco przyspieszy 
realizację tajwańskiego programu samodzielnej budowy konwen-
cjonalnych okrętów podwodnych. Nie była to jedyna dobra wiado-
mość dla Tajpej., Izba Reprezentantów zaakceptowała 7 kwietnia 
sprzedaż Tajwanowi 4 fregat typu Oliver Hazard Perry. Pierwsze 
dwie jednostki mają zostać dostarczone w 2015. Tajwańska mary-
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narka wojenna używa na razie ośmiu fregat typu Cheng Kung, będą-
cych licencyjną wersją OHP. 

Pomimo tych niemałych sukcesów Waszyngton stale odrzuca 
prośby RCh o sprzedaż czołgów podstawowych M1A2 Abrams. 
Tajpej po raz pierwszy wyraziło zainteresowanie kupnem 200 wo-
zów jeszcze około roku 2000. Latem 2012 tajwańskie ministerstwo 
obrony zaczęło mówić o pozyskaniu od Amerykanów używanych 
czołgów, mających za sobą misje w Iraku i Afganistanie. Do połowy 
roku 2014 nie wpłynął żaden formalny wniosek w tej sprawie, jednak 
idea spotkała się ze sporym zainteresowaniem Pentagonu. Co cieka-
we na Tajwanie pojawili się krytycy pomysłu. Zdaniem przeciwni-
ków amerykańskie czołgi są zbyt ciężkie, by operować w górzystym 
terenie zajmującym większość powierzchni wyspy. Lepszym roz-
wiązaniem miałyby być rozwój lżejszych i bardziej mobilnych koło-
wych niszczycieli czołgów/wozów wsparcia. Na podobne rozwiąza-
nie zdecydowali się Japończycy. Ministerstwo obrony i dowództwo 
Sił Samoobrony uznały, że czołgi podstawowe Typ 90 i 10 nie na-
dają się do operacji wymagających szybkiego przerzutu sił na duże 
odległości. W efekcie powstał kołowy niszczyciel czołgów MCV 
8×8, mający służyć do obrony „izolowanych wysp” (czyli Senkaku/
Diaoyu) oraz ochrony elektrowni atomowych i innych ważnych in-
stalacji. Program bynajmniej nie oznacza rezygnacji z czołgów. Jest 
to o tyle istotne w wypadku Tajwanu, że park pancerny tamtejszych 
wojsk lądowych domaga się poważnego odnowienia.

W całą sprawę swoje trzy grosze wrzucili Chińczycy. Podczas 
odbywającego się w dniach 24–25 lipca 2014 w Zhongshanie 
w prowincji Guangdong forum tajwańsko-chińskiego gen. Luo 
Yuan stwierdził, że Tajwan powinien rozważyć zakup uzbrojenia 
w Chinach zamiast w USA. Uczestnikami spotkania byli oficjele 
KPCh i generałowie ChALW oraz tajwańscy politycy i emerytowa-
ni oficerowie sił zbrojnych. W wypowiedzi Luo, jeden z najbardziej 
aktywnych medialnie chińskich generałów, określił prawdopodo-
bieństwo wojny między oboma państwami, jako „ekstremalnie ni-
skie”, a nawet niemożliwe, dopóki Tajwan nie ogłosi niepodległości. 
Podkreślając chińską tożsamość, Luo wezwał także do wspólnego 
występowania w sporach terytorialnych (Senkaku/Diaoyu, wyspy 
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na Morzu Południowochińskim). Pomóc w tym miałoby właśnie 
kupno chińskiej broni przez Tajwan, co powinno również zmniej-
szyć zależność wyspy od Stanów Zjednoczonych. Władze w Tajpej 
nie ustosunkowały się do tej propozycji, a nawet dość chętnie po-
godziły się z Japonią w sprawie spornych wysp. Wprawdzie obie 
strony nie są zadowolone z porozumienia, jednak pokusa by zagrać 
Pekinowi na nosie okazała się silniejsza.

10. Zamieszanie z lotniskowcami i nie tylko

Od początku roku 2015 coraz więcej doniesień potwierdzało bu-
dowę w Chinach drugiego lotniskowca. Jednocześnie Rosjanie co-
raz bardziej nachalnie proponowali Chińczykom wspólne prace nad 
kolejnymi typami okrętów i nie tylko. Kolejna edycja dociekania, 
czy Chiny naprawdę budują swój pierwszy rodzimy lotniskowiec 
rozpoczęła się na przełomie stycznia i lutego. Władze położone-
go na wschód od Nankinu 4,5 milionowego miasta powiatowego 
Chengzhou poinformowały na chińskim odpowiedniku Twittera 
– Weibo, że lokalna firma Jiangsu Shangshang Cable Group wy-
grała konkurs na dostawę okablowania dla nowego lotniskowca. 
Wiadomość powtórzyła na swojej stronie internetowej lokalna ga-
zeta Changzhou Evening News. Oba wpisy zostały szybko wyka-
sowane. Nie był to pierwszy taki wypadek. Na wspomnianym już 
12 kongresie ludowym prowincji Liaoning, która użyczyła nazwy 
pierwszemu chińskiemu lotniskowcowi, sekretarz lokalnej KPCh, 
Wang Min, poinformował zebranych delegatów o budowie kolejne-
go okrętu tej klasy, postępującej w lokalnej stoczni w Dalian. Także 
wtedy Pekin nakazał usunąć wszelkie wzmianki o wypowiedzi 
Wanga.

Długi język towarzyszy z Chengzhou mógł mimo wszystko prze-
konać Komitet Centralny, że dalsze utrzymywanie tajemnicy nie ma 
już sensu. Wskazuje na to wywiad, jakiego w marcu udzielił dzien-
nikowi Hong Kong Commercial Daily emerytowany admirał Liu 
Xiaojiang, który przed przejściem w stan spoczynku był komisarzem 
politycznym chińskiej marynarki wojennej. Liu potwierdził budowę 
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okrętu, a także, iż będzie on ulepszoną wersją Liaoninga, wyposa-
żoną w unowocześniony system katapult startowych. Trzeba tutaj 
zaznaczyć, że nie wiadomo, jakie, i czy w ogóle, katapulty otrzymał 
Liaoning. Informacje te miał potwierdzić aktualny zastępca komi-
sarza politycznego marynarki wojennej Ding Haichun. Wypowiedzi 
obu oficerów do tej pory nie zostały zdementowane, ani usunięte.

Nieco wcześniej spore zamieszanie wywołał sam lotniskowiec 
Liaoning. Pod koniec października 2014 roku pojawiły się infor-
macje, jakoby okręt został poważnie uszkodzony w wyniku awarii, 
mówiono nawet o eksplozji kotła. Sprawa zyskała tak poważny roz-
głos, że ministerstwo obrony musiało zwołać specjalną konferencję 
prasową. Rzecznik resortu, Yang Yujun, zdementował nabierające 
coraz bardziej monstrualnych rozmiarów pogłoski, odmówił jednak 
przekazania bardziej szczegółowych informacji. Z dostępnych in-
formacji wynikało, że na lotniskowcu faktycznie doszło do uszko-
dzenia układu napędowego, mówiło się o przegrzaniu jednego z ko-
tłów i rozszczelnieniu rur dostarczających parę wodną do turbin. 
W efekcie jedno z pomieszczeń miało zostać wypełnione gorącą 
parą. Podobno doszło również do wyłączenia okrętowej sieci elek-
trycznej. Awarię udało się usunąć własnymi siłami załogi. Trudno 
powiedzieć na ten temat cokolwiek więcej z prostego powodu: nie 
wiadomo, jaki układ napędowy ma Liaoning. Oryginalny radziecki 
projekt przewidywał turbiny parowe o mocy 200 tysięcy koni me-
chanicznych zasilane przez osiem kotłów; ich uzupełnieniem mia-
ły być dwie turbiny pomocnicze oraz dziewięć turbogeneratorów 
i sześć silników wysokoprężnych tworzących elektrownię okrętową.

Tutaj na arenę wkraczają Rosjanie, którzy coraz intensywniej sta-
rają się sprzedać Chinom swoje uzbrojenie. Rosyjskie oferty są tak 
nachalne i propagandowe, że stały się ulubionym obiektem drwin 
chińskich komentatorów, ekspertów, a nawet oficerów. Prym roz-
bawianiu chińskiej publiczności wiedzie Wasilij Kaszin z moskiew-
skiego Centrum Analiz Strategicznych i Technologicznych. Na po-
czątku lutego stwierdził on, że zakup nieukończonego Warjaga, czy-
li obecnego Liaoninga, od Ukrainy był błędem, który opóźnił wpro-
wadzenie do służby pierwszego chińskiego lotniskowca o wiele lat. 
Dużo lepszym rozwiązaniem byłby zakup używanego okrętu na za-
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chodzie, albo zwrócenie się do Newskiego Biura Konstrukcyjnego 
z Sankt Petersburga, które zaprojektowałoby lotniskowiec idealnie 
pasujący do chińskich wymagań i potrzeb. Chińczycy przyzna-
li wprawdzie, że układ napędowy Liaoninga jest ciągle zawodny, 
jednak współpraca z Rosją byłaby droższym rozwiązaniem, a po-
zyskanych w ten sposób rozwiązań i wyposażenia nie można by 
było eksportować bez zgody Kremla. Mniej litościwi wytknęli, że 
na proponowane przez Kaszina rozwiązanie zdecydowały się Indie, 
kupując krążownik lotniczy Admirał Gorszkow i powierzając jego 
przebudowę na prawdziwy lotniskowiec Vikramandoitya Rosjanom. 
Koszty projektu rosły lawinowo, terminy były przekraczane o lata, 
a w Indiach kilkakrotnie rozpoczynała się dyskusja czy nie zerwać 
kontraktu. Nikt przytomnie nie wspomniał, że zakup używanego lot-
niskowca na Zachodzie stał się po roku 1989 niemożliwy.

Kaszin po raz drugi przyciągnął uwagę chińskich mediów w po-
łowie marca, kiedy wspomniał, że Moskwa stara się zainteresować 
Pekin wspólnym prowadzeniem prac nad atomowym niszczycielem. 
Podkreślał przy tym zainteresowanie Chin budową atomowego lot-
niskowca i możliwość zdobycia niezbędnych doświadczeń przy pra-
cach nad okrętem określanym roboczo jako projekt 21956 Lider. Po 
raz pierwszy o atomowym niszczycielu wspomniał miesiąc wcześniej 
dowódca rosyjskiej marynarki wojennej admirał Wiktor Czirkow. 
Stwierdził on także, iż napęd jądrowy jest traktowany priorytetowo 
przy projektowaniu nowych okrętów. Następnie emerytowany admi-
rał Igor Kastanow powiedział agencji Sputnik, że okręt będzie miał 
wyporność około 10 tys. t, jego budowa rozpocznie się już w roku 
2017, a wejście do służby planowane jest nie wcześniej niż na lata 
2023-25. Lidery mają być uzbrojone w morską wersję systemu S-500, 
aczkolwiek wcześniejsze doniesienia mówiły o systemie S-400F. 
Niezależnie od docelowego uzbrojenia okręty mają mieć możliwość 
zwalczania rakiet balistycznych. Do zwalczania celów nawodnych 
i lądowych ma służyć kombinacja pocisków przeciwokrętowych i ma-
newrujących. W tym kontekście wymienia się systemy Oniks, Kalibr 
i Ch-101 lub ich wersje rozwojowe. Dotychczas jedynym państwem, 
które zbudowało niszczyciele o napędzie jądrowym, były Stany 
Zjednoczone. Jednak powstałe na przełomie lat 50. i 60. USS Truxtun 
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i USS Bainbridge zostały dość szybko przebudowane na krążowni-
ki, a swoją służbę zakończyły w latach 90. US Navy szybko uznała 
koncepcję atomowych niszczycieli za chybioną i ograniczyła zasto-
sowanie napędu jądrowego do lotniskowców i okrętów podwodnych. 
Zainteresowanie Rosjan powrotem do koncepcji atomowej floty wią-
że się z planami powrotu na wody oceaniczne. Przy braku zagranicz-
nych baz, gdzie okręty mogłyby uzupełniać paliwo, napęd nuklearny 
wydaje się rosyjskim admirałom najlepszym rozwiązaniem. Zdaniem 
Kaszina Chiny stoją przed podobnymi problemami, co tworzy pewną 
platformę porozumienia. Pekin jednakże milczy w tej sprawie i nie 
wydaje się być szczególnie zainteresowany.

Poruszone w tym rozdziale sprawy dotykają dwóch problemów: 
po pierwsze miejsca lotniskowców w chińskiej doktrynie militarnej, 
a po drugie współpracy rosyjsko-chińskiej. Sam dowódca chińskiej 
marynarki wojennej, admirał Wu Shengli, przyznał w jednym z wy-
stąpień, że cały czas trwają prace nad koncepcją wykorzystania lot-
niskowcowe. Czynniki oficjalne od początku nie ukrywały przede 
wszystkim prestiżowej i propagandowej roli okrętu i konieczno-
ści dokładnego rozważenia, na co mógłby on przydać się flocie. 
Zdaniem Kanwa Defense Review, chińskojęzycznego magazynu 
z Kanady, w wypadku konfrontacji z USA i Japonią Liaoning byłby 
bardziej obciążeniem, niż atutem. Gazeta przywołuje tutaj analogię 
z wojną o Falklandy, kiedy to argentyńskie dowództwo nie odważy-
ło się użyć lotniskowca Veinticinco de Mayo przeciwko brytyjskim 
siłom ekspedycyjnym. Powodem była zbyt duża przewaga technolo-
giczna Royal Navy i zdominowanie przez nią wód wokół spornego 
archipelagu. Podobnie w wypadku Liaoninga i całej chińskiej ma-
rynarki wojennej, mogą być one skutecznym narzędziem nacisku na 
słabsze państwa, jak Filipiny, czy Wietnam, jednak nie w przypadku 
innych mocarstw. Mimo, że chińskie okręty stają się coraz lepsze, 
Amerykanie i Japończycy ciągle utrzymują przewagę technologicz-
ną, która nie prędko zostanie nadrobiona. Pekin zresztą w pełni zdaje 
sobie sprawę odkładając budowę poważniejszej floty lotniskowców 
na okres około roku 2030, albo nawet później, kiedy to zostanie już 
opracowana odpowiednia doktryna użycia takich okrętów, a warun-
ki polityczno-militarne mogą ulec przeobrażeniom.
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Z kolei przypadek Rosji dowodzi jak duże postępy poczynił 
w ostatnich latach chiński przemysł zbrojeniowy. Chińczycy nie 
kupują już hurtem wszystkiego, co im Rosjanie podsunął stali się 
bardzo wybrednym klientem, zamawiającym tylko to z wytworze-
niem, czego mają problemy. W kontekście tym wymienia się przede 
wszystkim silniki i radary lotnicze oraz najbardziej zaawansowane 
systemy obrony przeciwlotniczej. Bojąc się o utratę swojego naj-
ważniejszego klienta Moskwa stosuje coraz bardziej natarczywą 
promocję swoich produktów. Efekt jest jednak odwrotny do zamie-
rzonego. Kiedy Rosja po raz kolejny w ciągu ostatnich 20 lat zapro-
ponowała sprzedaż myśliwców Su-35, tym razem zmodernizowa-
nych do standardu V generacji i o możliwościach porównywalnych 
z F-35, została w Chinach zwyczajnie wyśmiana. Na łamach tablo-
idu Global Times padło nawet stwierdzenie, iż rosyjskie rewelacje 
są oparte na propagandzie, a nie rzeczywistości. Wreszcie zdaniem 
Chińczyków ulepszony Su-35 wszedłby do służby w tym samym 
czasie, co rodzimy J-20, od początku konstruowany, jako myśliwiec 
V generacji (IV według chińskich kryteriów).

11. Biała Księga 2015

Chiny opublikowały 26 maja 2015 kolejną, dziewiątą już, Białą 
Księgę poświęconą założeniom polityki obronnej kraju i kierunkom 
rozwoju Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Tym razem naj-
większy nacisk położony został na marynarkę wojenną. Dokument 
ma 25 stron i liczy 9 tysięcy chińskich znaków. Po raz kolejny pod-
kreślono doktrynę pokojowego rozwoju oraz aktywnej obrony, co 
streszcza się do stwierdzenia „Chiny nie zaatakują pierwsze, ale 
zaatakowane na pewno będą kontratakować”. Pekin niemal trady-
cyjnie już zaznaczył, że nie ma zamiaru dążyć do hegemonii, ani 
ekspansji. Wśród wyzwań, przed jakimi stoi państwo wymieniono: 
wzrost amerykańskiego zaangażowania w Azji oraz zmiany w japoń-
skiej polityce bezpieczeństwa. Po raz pierwszy za to Chiny zwróci-
ły uwagę na spory terytorialne na Morzu Południowochińskim. Nie 
wskazano wprawdzie konkretnych państw, jednak z kontekstu jasno 
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wynika, że chodzi o Wietnam i Filipiny. Ich działania na wyspach 
Spratly i Paracelskich określono, jako prowokacyjne, a wzmacnia-
nie tam obecności militarnej uznano za nielegalną okupację chiń-
skich terytoriów. 

W związku z głównie morską naturą wyzwań, za konieczne 
uznano dalsze wzmacnianie potencjału marynarki wojennej, która 
ma przesunąć punkt ciężkości swoich zainteresowań z obrony wy-
brzeża, do kombinacji obrony wybrzeża i działań na otwartych mo-
rzach. Oznacza to, że Chiny czują się już na tyle silne żeby próbo-
wać wyjść poza tzw. pierwszy łańcuch wysp, obejmujący Japonię, 
Wyspy Riukiu, Tajwan, Filipiny i Borneo. Chińska marynarka 
wojenna coraz mocniej zaznacza swoją obecność na wodach za-
chodniego Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. Biała Księga pośrednio 
deklaruje, więc włączenie do strefy operacyjnej akwenu, którego 
wschodnią granicę wyznaczają Kuryle, Wyspy Bonin, Guam i Nowa 
Gwinea (drugi łańcuch wysp). Z kolei rozwój chińskiej aktywności 
na Oceanie Indyjskim będzie w sporej mierze zależny od reakcji 
Indii i rozwoju wzajemnych relacji pomiędzy obydwoma państwa-
mi. Wspomniane działania pełnomorskie mają obejmować ochronę 
morskich linii komunikacyjnych oraz interesów Chin, a także zacie-
śnianie współpracy z innymi flotami. 

Wśród zagranicznych partnerów na pierwszym miejscu wy-
mieniono Rosję, jednak dużo więcej uwagi poświęcono Stanom 
Zjednoczonym. ChALW będzie nadal rozwijać stosunki z siłami 
zbrojnymi Rosji w ramach wszechstronnej, zróżnicowanej i zrów-
noważonej współpracy. W wypadku USA Biała Księga wzywa 
do stworzenia nowego modelu relacji wojskowych, które mają wpi-
sać się w szerszy rozwój wzajemnych stosunków. Celem Pekinu ma 
być intensyfikacja dialogu, wymiany i współpracy na wszystkich 
szczeblach. Szeroka współpraca połączona z wymianą informacji 
o prowadzonej i planowanej aktywności militarnej ma pomóc stwo-
rzyć lepszy system rozwiązywania problemów oraz kod postępowa-
nia podczas spotkań okrętów i samolotów. Powyższe stwierdzenia 
potwierdzają wcześniejsze obserwacje dotyczące postrzegania roli 
Moskwy i Waszyngtonu przez Pekin. W układzie tym Rosja pozosta-
je najważniejszym, ale mimo wszystko tylko wasalem. Tymczasem 
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pod adresem USA wystosowano zaproszenie do „szorstkiej, męskiej 
przyjaźni”, z zapewnieniem, że póki, co Chiny nie są zainteresowa-
ne pozycją globalnego hegemona, jednak nie zrezygnują z obrony 
tego, co uważają za swoje strategiczne interesy.

Chiny podtrzymują wcześniejsze deklaracje potrzeby stworzenia 
mechanizmu rozwiązywania sytuacji kryzysowych, mającego przy-
czynić się do poprawy stabilność w regionie. Bez zmian pozostało 
także utrzymanie na liście wyzwań i zagrożeń „separatyzmu i eks-
tremizmu” w Tybecie i Xinjiangu. 

Biała Księga dalej podtrzymuje sprzeciw Pekinu wobec military-
zacji przestrzeni kosmicznej oraz wyścigu zbrojeń w kosmosie, acz-
kolwiek Chiny od lat rozwijają własny program gwiezdnych wojen. 
Innym ważnym aspektem rozwoju chińskich sił zbrojnych ma być 
zwiększanie potencjału do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni. 
Wymienia się jednak w tym kontekście jedynie cyberobronę, w tym 
zwalczanie cyberprzestępczości oraz wzrost świadomości sytuacyj-
nej w cyberprzestrzeni. Wraz z systematyczną budową zdolności 
prowadzenia działań ofensywnych w sieci, jest to kolejny element 
budowy armii zdolnej do zwyciężania w „konfliktach epoki infor-
matycznej”, zapowiedzianej jeszcze w roku 2004. Zapowiedziano 
także reorganizację wojsk lądowych na wzór NATO. Kośćcem ar-
mii mają stać się działające sieciocentrycznie mieszane brygadowe 
zespoły bojowe, charakteryzujące się dużą elastycznością, wysoką 
mobilnością i efektywnością. W wypadku lotnictwa dalszemu roz-
wojowi mają ulec zdolności ofensywne i defensywne, w tej ostatniej 
kategorii szczególny nacisk położono na systemy wczesnego ostrze-
gania i obrony przeciwrakietowej. Pekin szczególnie mocno pod-
kreślił, że nie ma zamiaru uczestniczyć w żadnym konflikcie o skali 
światowej, niemniej będzie nadal rozbudowywał swój potencjał od-
straszania i przystosowywał swoje siły strategiczne do działań glo-
balnych. Trzeba zaznaczyć, że w przeciwieństwie do Rosji Chiny 
od lat wykluczają ofensywne, czy wyprzedzające użycie broni ją-
drowej. Co ciekawe, do działań w skali globalnej mają także zostać 
przystosowane formacje paramilitarne.

Biała Księga deklaruje także dalszy wzrost transparentności 
Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Na tym polu faktycznie 
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czynione są poważne postępy. W połowie marca ogłoszono pierwszy 
otwarty przetarg na zakup wyposażenia dla ChALW. Postępowanie 
przetargowe dotyczyło pozyskania wyposażenia o wartości około 
14,5 miliona dolarów, swój udział zgłosiło 20 podmiotów, w tym 
po raz pierwszy firmy prywatne. Powagi sprawie dodaje fakt, że 
chodziło o wyposażenie dla jednostek elitarnego Pekińskiego 
Regionu Wojskowego. Aby zapewnić możliwie największą uczci-
wość procedur rozpoczęcie przetargu było nadzorowane przez lo-
sowo wybranych obserwatorów. Przygotowania do wdrożenia pro-
cedur przetargowych w chińskich siłach zbrojnych ruszyły jeszcze 
w ubiegłym roku. W styczniu 2015 została uruchomiona specjalna 
strona internetowa weain.mil.cn, skierowana do ewentualnych ofe-
rentów. Armia przedstawia na niej swoje zapotrzebowania, warunki 
i terminy składania ofert, a także wykazy uczestników przetargów. 
Realizacja wstępnych etapów postępowań przez Internet ma zda-
niem wojskowych przyspieszyć reformę systemu zamówień woj-
skowych, ułatwić dostęp do konkursów nowym podmiotom, a także 
zwiększyć przejrzystość, konkurencyjność i efektywność zakupów.

Drugi przykład wiąże się już z wielką kampanią antykorupcyj-
ną ekipy Xi Jinpinga. Na początku maja 2015 r. publiczna telewi-
zja CCTV otrzymała pozwolenie na emisję reportażu obnażające-
go oszustwa w siłach zbrojnych. Wyemitowany materiał ujawniał 
oszustwa podejmowane przez oficerów wojsk lądowych, mające 
polepszyć wyniki osiągane przez jednostki na ćwiczeniach. Częstą 
praktyką okazało się wyłączanie czujników podczerwieni lub opro-
mieniowania laserem mających sygnalizować trafienie żołnierzy 
podczas ćwiczeń z użyciem symulatorów strzelań. Równie często 
usuwano świece dymne sygnalizujące pozycję trafionych żołnierzy 
i pojazdów. Już wcześniej bloggerzy i niezależne chińskie media 
z zagranicy sygnalizowały inne oszustwa przeprowadzane podczas 
manewrów. Należały to nich polewanie wodą gruntu na strzelnicach 
jednostek pancernych w celu ograniczenia podnoszonego przez 
pojazdy kurzu i pyłu, a tym samym poprawienia celności; z kolei 
w marynarce wojennej umieszczano pod wodą specjalne punkty na-
wigacyjne dla okrętów podwodnych. Zawyżone i wspomagane wy-
niki zaciemniały obraz prawdziwych zdolności bojowych Chińskiej 
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Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, jednak tym samym oficerowie pod-
łożyli głowę pod topór prowadzonej przez Pekin kampanii wymie-
rzonej w korupcję w wojsku. W ciągu ostatniego roku postawiono 
zarzuty korupcyjne niemal dwudziestu najwyższych rangą oficerom, 
także tym, którzy przeszli już w stan spoczynku. Liczba oskarżonych 
oficerów niższych szarż jest nieznana. Reportaż CCTV informował 
także, iż Centralna Komisja Wojskowa podjęła decyzję o powołaniu 
specjalnych zespołów kontrolerskich, mających monitorować prze-
bieg ćwiczeń.

Chiny publikują Białą Księgę, co dwa lata, począwszy od roku 
1998. Z wydania na wydanie ujawnianych jest co raz więcej infor-
macji, których wiarygodność budzi jednak wątpliwości, zwłaszcza 
kiedy przychodzi do finansów. Niemniej główne założenia politycz-
ne i militarne są systematycznie wprowadzane w życie. KPCh po-
stawiła sobie za cel stworzenie sił zbrojnych na miarę mocarstwa 
i konsekwentnie ten cel realizuje. Wymagać to będzie jeszcze wiele 
wysiłku i nakładów, jednak już teraz widać jak poważnego skoku 
jakościowego i technologicznego dokonała ChALW w ciągu ostat-
nich 17 lat.
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Japonia

12. Japonia wraca do gry

W noworocznym wydaniu z roku 2011 południowokoreański 
dziennik ekonomiczny Maeli Business Newspaper zamieścił sensa-
cyjny wywiad z ówczesnym japońskim ministrem spraw zagranicz-
nych Seijim Maeharą, w którym wyraził on nadzieję na zawiązanie 
sojuszu koreańsko-japońskiego. To radykalna zmiana w japońskiej 
polityce zagranicznej i obronnej, której doktryna uformowała się 
jeszcze na wczesnym etapie zimnej wojny i zakładała izolacjonizm 
oparty na skrajnie pacyfistycznej konstytucji oraz sojusz z USA. 
W przypadku konfliktu zbrojnego za obronę Kraju Kwitnącej 
Wiśni miały odpowiadać Japońskie Siły Samoobrony (Japanese 
Selfdefence Forces – JSDF), które miały także wspierać logistycz-
nie oraz poprzez zaplecze („niezatapialny lotniskowiec”) wojska 
amerykańskie walczące na kontynencie.

Od czasów uformowania tej doktryny obronnej, świat bardzo się 
zmienił. Japonia zdążyła stać się drugą potęgą gospodarczą świata, 
ZSRR się rozpadł, a Chiny stały się mocarstwem. W dodatku w ame-
rykańskiej polityce zagranicznej doszło do niepokojących, z punk-
tu widzenia ich azjatyckich sojuszników, zmian. Nowe Wytyczne 
Narodowego Programu Obrony (National Defence Program 

Część II
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Guidlines – NDPG) zostały ogłoszone przez japońskie ministerstwo 
obrony 17 grudnia 2010. Dokument pozostawiał wprawdzie obronę 
terytorium Japonii, jako główne zadanie JSDF i dopasował je wresz-
cie do aktualnego stanu rzeczy, ale reszta była niemalże rewolucją. 

Po pierwsze głównym przeciwnikiem przestała być Rosja (relikt 
zimnej wojny), a jej miejsce zajęły ChRL i Korea Północna. Pod ad-
resem Pekinu padły dość ostre sformułowania. Wzrost potęgi militar-
nej oraz ich duża aktywność na arenie międzynarodowej określono 
w Tokyo jako „sprawę najwyższej wagi dla regionu oraz wspólnoty 
międzynarodowej”. Podkreśla się przy tym brak przejrzystości i de-
mokratycznej kontroli nad Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą 
(ChALW). Nie są to stwierdzenia ani odkrywcze, ani najbardziej 
radykalne (pod adresem ZSRR i KRLD padały w przeszłości dużo 
ostrzejsze słowa, wiele podobnych, surowych ocen pod adresem 
Chin pada również w USA), pokazują one jednak, iż w myśleniu 
japońskiego przywództwa doszło do poważnego przewartościowa-
nia. Największe obawy Japończyków budziła rosnąca aktywność 
chińskiej marynarki wojennej. Japońskie wyspy Riu-kiu odgradzają 
Morze Wschodniochińskie, a tym samym chińską flotę, od Oceanu 
Spokojnego. Kolejnym problemem jest wyznaczenie granic wyłącz-
nych stref ekonomicznych na Morzu Wschodniochińskim, gdzie 
spodziewane jest odkrycie bogatych złóż gazu ziemnego. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat na wymienionych akwenach okręty obu 
stron dopuściły się licznych prowokacji, przypominających najlep-
sze czasy rywalizacji amerykańsko-radzieckiej. Mający miejsce we 
wrześniu 2010 incydent przy wyspach Senkaku/Diaoyu wydawał się 
być stosunkowo łagodny. Jednak zaskakująco emocjonalne, twarde 
działania obu rządów rozdmuchały konflikt do rozmiarów walki 
o honor narodowy. Incydent stał się zapowiedzią dużo poważniej-
szych wydarzeń, którym poświęcona jest część III niniejszej książki.

W obliczu wyzwania ze strony ChALW dowództwo Morskich 
Sił Samoobrony (MSDF) jeszcze w październiku 2010 ogłosiło po-
większenie floty podwodnej z 16 do 22 okrętów oraz budowę dwóch 
dodatkowych niszczycieli Aegis. Z racji wyspiarskiego położenia to 
właśnie MSDF poświęca się najwięcej uwagi w kolejnych wytycz-
nych dla polityki obronnej, one także w pierwszej kolejności uzy-
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skują fundusze na nowy sprzęt. Stan rywalizacji japońsko-chińskiej 
na morzu najtrafniej podsumował w jednym z wywiadów singapur-
ski minister mentor (były premier, autor sukcesu modernizacyjnego 
Singapuru, na którym wzorują się współczesne Chiny) Lee Kuan 
Yew: „Normalnie macie [Japończycy] lepsze okręty niż oni. Ale oni 
zbudują lotniskowiec. Więc za 10 lat będą mieć większą flotę niż 
wy, musicie uwzględnić ten czynnik w swoich kalkulacjach.” 

Trzeba podkreślić, iż o ile Chiny dopiero budowały swój pierwszy 
lotniskowiec, to Japonia taki okręt już posiadała, chociaż ciągle go tak 
nie nazywa (pacyfistyczna konstytucja zakazuje jej posiadania takich 
okrętów). Chodzi o niszczyciel śmigłowcowy Hyuga i znajdujący się 
wówczas na ukończeniu bliźniaczy Ise. Okręty te pod względem kon-
strukcyjnym są typowymi lekkimi lotniskowcami, którym na wyposa-
żeniu brakuje tylko odpowiednich samolotów (obecnie przenoszą jedy-
nie śmigłowce). Takie dozbrojenie stanowi jednak w obecnej sytuacji 
wyłącznie kwestię czasu, szczególnie, że Japończycy już wtedy wyka-
zywali zainteresowanie projektowanym m. in. do takich zadań F-35.

Drugim istotnym punktem NDPG było odejście od doktryny 
statycznej obrony na rzecz obrony dynamicznej. Ma to umożli-
wić JSDF sprawniejsze reagowanie na pojawiające się zagrożenia 
w tym terroryzm, chińską aktywność na morzu oraz zagrożenie 
atakiem rakietowym ze strony KRLD. Siły lądowe (GSDF) miały 
zostać zreorganizowane i dostosowane do warunków nowoczesne-
go konfliktu. Obejmować to będzie redukcję jednostek stacjonują-
cych na Hokkaido, które miały odpierać radziecką/ rosyjską inwa-
zję, a wzmocnione dzięki temu ugrupowania rozmieszczone połu-
dniowo-zachodniej części kraju, mające „pilnować” Chińczyków 
i Koreańczyków z Północy. Rozbudowie miały ulec formacje obro-
ny przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, zaś liczba czołgów plano-
wano zmniejszyć z 600 do ok. 400. W planach znajdowała się także 
zmiana zasad uczestnictwa japońskich wojskowych w operacjach 
międzynarodowych. Według obecnie obowiązującego prawa pod-
czas misji w Iraku Japończycy nie mogli odpowiedzieć ogniem na-
wet kiedy zostali zaatakowani!

Plany wyglądały dość ambitnie, w rzeczywistości okazały się jed-
nak bardziej próbą dopasowania do zmieniającej się sytuacji przy 
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użyciu dostępnych środków. Budżet JSDF na lata 2010-14 został 
znacznie zmniejszony (o 750 miliardów ¥) w stosunku do lat 2005-9. 
Przyczyną był stale rosnący deficyt budżetowy, przy tym Japonia wy-
daje na obronę ciągle mniej niż 1% PKB i o połowę mniej niż ChRL.

Dużo ważniejsze zmiany zachodziły jednak poza NDPG. 
Najciekawsza z polskiego punktu widzenia była propozycja zniesie-
nia całkowitego embarga na eksport broni oraz technologii militar-
nych (dotychczas Japonia mogła je sprzedawać wyłącznie stanom 
Zjednoczonym). Projekt nie trafił wówczas pod obrady parlamentu 
wskutek sprzeciwu socjaldemokratów – była to cena za ich poparcie 
dla budżetu. Ministerstwo Obrony nie składało jednak broni i dekla-
rowało powrót do sprawy w odpowiednim czasie. Pierwszym celem 
zniesienia embarga na eksport broni jest ratowanie rodzimego prze-
mysłu obronnego zdanego jedynie na zamówienia JSDF. Jednakże 
minister obrony Toshimi Kitazawa oficjalnie deklarował, że znie-
sienie embarga ma pomóc japońskiej zbrojeniówce w nawiązaniu 
współpracy z zagranicą, co jest szczególnie istotne w erze między-
narodowych projektów. I tutaj dochodzimy do wątku, który jeszcze 
nie tak dawno elektryzował polską opinię publiczną, czyli tarczę an-
tyrakietową. Otóż wiele jej kluczowych komponentów jest rozwija-
nych we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i podlega zakazowi 
sprzedaży do państw trzecich, nawet, jeżeli są to sojusznicy USA!

Najważniejsza była jednak widoczna zmiana w myśleniu o soju-
szach. Do tej pory japońskie elity wyznawały filozofię obrony w izo-
lacji oraz przekonanie, że wszelkie problemy rozwiążą Amerykanie. 
Chęć zawiązania sojuszu z Republiką Korei. oraz Australią oznaczała 
radykalny zwrot w dotychczasowej polityce bezpieczeństwa i stop-
niową emancypację spod amerykańskiej kurateli. Paradoksalnie ad-
ministracja Obamy, patrzy na ten proces z aprobatą.

Wspomniany na wstępie wywiad ministra Maehary już wywołał 
prawdziwą burzę. 10 stycznia 2011 ministrowie obrony obu państw 
ogłosili w Seulu rozpoczęcie rozmów w sprawie nawiązania współ-
pracy wojskowej. Perspektywa ewentualnej obecności japońskich 
żołnierzy w Azji Wschodniej, po raz pierwszy od czasów II woj-
ny światowej spowodowała falę oburzenia i protestów w Korei 
i Chinach. Chiński dziennik Global Times stwierdził, że Japończycy 
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„rozdmuchują rzekome zagrożenie ze strony Chin, by usprawiedli-
wić swoje ambicje odgrywania większej roli na arenie międzyna-
rodowej”. Stwierdzenie to jest częściowo prawdziwe. Japończycy 
jeszcze nie straszyli Chinami, ale nie maskowali swoich ambicji. 
Działania kolejnych rządów zmierzające do powrotu na arenę mię-
dzynarodową były całkowicie jawne, jednak bardziej od ambicji 
decydowała tutaj zmieniająca się geopolityka. Pewne jest jedno – 
Japonia próbuje wrócić do gry.

13. Japonia potęgą w przemyśle zbrojeniowym?

Wybór przez Tokio amerykańskiego F-35 na nowy myśliwiec dla 
Sił Samoobrony to zapowiedź prawdziwego trzęsienia ziemi w ja-
pońskiej zbrojeniówce, a przede wszystkim w japońskim prawie. 
Samo ogłoszenie wyboru F-35 Lightening II jako przyszłego my-
śliwca dla Powietrznych Sił Samoobrony (ASDF) odbyło się z wiel-
ką pompą. Wiadomość została podana na konferencji prasowej Rady 
Bezpieczeństwa 20 grudnia, w obecności premiera Nody Yoshihiko 
i ministra obrony Ichikawy Yasuo. W planach jest zakup 42 maszyn 
za łączną kwotę 4 mld dolarów, ale niektórzy wspominali nawet 
o kwocie 7 mld $. Japońskie ministerstwo obrony planuje odebrać 
pierwsze cztery samoloty w 2016 roku. Zważywszy na opóźnienia 
programu F-35, oraz na fakt, że Japonia nie należy do grona państw 
w nim uczestniczących, jest to termin bardzo optymistyczny.

Właśnie tutaj pojawia się najważniejszy problem. Japońskie kon-
cerny nawet gdyby bardzo chciały, nie mogą dołączyć do programu 
(pomińmy kwestię czy dołączając na końcowym etapie mogłyby 
wnieść coś wartościowego do rozwoju samolotu) bo…. zabrania im 
tego ostentacyjnie pacyfistyczne, japońskie prawo. W roku 1967 rząd 
premiera Eisaku Sato wprowadził zakaz eksportu broni do krajów 
komunistycznych, państw będących w stanie konfliktu międzynaro-
dowego oraz objętych embargiem ONZ. W następnych latach zakaz 
został rozszerzony doprowadzając do niemal całkowitego zakazu 
sprzedaży broni za granicę (1976), z wyjątkiem USA (od 1983). 
W rezultacie, zakazem objęte zostały także systemy uzbrojenia two-
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rzone choćby tylko przy współudziale japońskich firm. Jak łatwo się 
domyśleć reszta świata przestała być wtedy zainteresowana współ-
pracą. Po co rozwijać broń z Japończykami, skoro potem nie można 
jej nigdzie sprzedać poza USA? Sprawa mogła nabrać większego 
znaczenia w przypadku pełnej realizacji projektu tarczy antyrakieto-
wej. Japonia jest zainteresowana zwłaszcza jej morskim komponen-
tem (rozwija wspólnie z USA pocisk SM-3 będące podstawą syste-
mu), a to ze względu na nieobliczalną Koreę Północną. Japończycy 
byli i są nadal zainteresowani produkcją wielu elementów systemu, 
ale wtedy przestałyby być one dostępne dla innych państw (poza 
Stanami Zjednoczonymi). Biznes to jednak biznes. Znaleziono luki 
w prawie i swego czasu większość oporządzenia (od butów i onuc, 
po saperki i manierki) używanych w Azji Południowo-Wschodniej 
nosiła jakimś dziwnym trafem etykiety „made in Japan” (obecnie 
i ten segment rynku jest już zajmowany przez Chińczyków).

O dziwo, konkretniej na temat złagodzenia zakazu zaczął mówić 
dopiero za rządu Naoto Kana w związku z ogłoszeniem w grudniu 
2010 nowych wytycznych polityki obronnej. Dokument stwierdzał, 
że rosnące skomplikowanie oraz koszt rozwoju i produkcji nowo-
czesnego uzbrojenia zachęca do uczestnictwa w międzynarodowych 
projektach. Kan był jednak zmuszony zaniechać planów złagodze-
nia zakazu z powodu silnego sprzeciwu partii socjaldemokratycznej, 

F-35
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której głosów potrzebował do uchwalenia budżetu. Sprawa wróciła, 
jak bumerang wraz z wyborem F-35. Kilka dni po ogłoszeniu tej 
decyzji, szef gabinetu premiera Fujimura Osamu ogłosił plan zmia-
ny prawa. W proponowanych zmianach znajdują się wprowadzenie 
możliwości pełnego uczestnictwa japońskich koncernów w projek-
tach międzynarodowych (takich jak F-35 czy tarcza antyrakietowa) 
oraz dostawy wyposażenia dla operacji humanitarnych. W efekcie 
pojawi się także możliwość sprzedaży do krajów zaprzyjaźnionych 
japońskiego uzbrojenia, od kamizelek kuloodpornych po ciężki 
sprzęt. To wspaniała wiadomość dla japońskiego lobby przemysło-
wego Keidanren, które już od wielu lat zabiegało o takie zmiany. 

Trzeba przy tym pamiętać, że żaden z japońskich koncernów nie 
specjalizuje się wyłącznie w produkcji na rzecz wojska, a kwestią 
zasadniczą pozostaje brak japońskich odpowiedników wielkich 
koncernów zbrojeniowych typu Lockheed Martin, czy Rheinmetall. 
Dla słynnego Mitsubishi Heavy Industries – potentata w tej branży, 
zarobki z tego segmentu wyniosły w 2010 jedynie 3 mld $, co stano-
wiło 8,7% dochodu. W branży elektronicznej wygląda to jeszcze go-
rzej. Światowy potentat NEC Corp zarobił dzięki Siłom Samoobrony 
jedynie 1 mld dolarów – zaledwie 2,8% zysków za rok 2010. Jedyną 
firmą ściślej związaną z produkcją na rzecz sił zbrojnych jest Howa, 
wytwarzająca długolufową broń strzelecką, granatniki, moździerze, 
ale także broń myśliwską. Pistolety i pistolety maszynowe są produ-
kowane przez firmę Minebea, dla której głównym polem działania 
są silniki, sprzęgła i dmuchawy. W transportery opancerzone i koło-
we pojazdy specjalistyczne Japońskie Siły Samoobrony zaopatruje 
znany producent koparek Komatsu; a w granaty Daikin, na co dzień 
zajmujący się wytwarzaniem wentylatorów. Japońskie korporacje 
widzą dla siebie szanse na otwarcie nowych rynków i nowych biz-
nesów, właśnie poprzez uczestnictwo w międzynarodowych pro-
jektach oraz w wyposażaniu i zaopatrywaniu misji humanitarnych 
i pokojowych.

Bodźcem do zmian okazał się wspomniany już F-35. Droga tego 
samolotu do ASDF była długa i wyboista. W roli nowego myśliwca 
japońscy wojskowi przez lata widzieli F-22 i dopiero administracja 
Baracka Obamy rozwiała te marzenia. Wtedy Japończycy zwrócili 
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uwagę na F-35, i rozpoczęli odpowiednie rozmowy, co zostało po-
dane do publicznej wiadomości 30 grudnia 2009 roku. Jednak droga 
do szczęśliwego dla Lockheeda finału była jeszcze daleka. W maju 
2011, w związku z opóźnieniami i stałym wzrostem kosztów pro-
gramu F-35 rozważano w Tokio zakup F/A-18. W międzyczasie 
Mitsubishi zdążył jeszcze zaproponować opracowanie myśliwskiej 
wersji swojego F-2. Wreszcie 26 września 2011 upłynął ostatecz-
ny termin składania ofert w konkursie na nowy japoński myśliwiec. 
Oprócz obu wspomnianych konstrukcji amerykańskich zgłosił się 
jeszcze europejski Eurofighter ze swoim Typhoonem. Ostateczna 
decyzja Tokio była praktycznie pewna już 13 grudnia 2013, kiedy to 
źródła rządowe nieoficjalnie poinformowały o wyborze F-35.

Zwycięstwo w przetargu nie oznaczało dla Lockheeda końca pro-
blemów. Wielu japońskich ekspertów uważało, że lepszym wyborem 
byłby Eurofighter. Samolot jest już produkowany seryjnie, znajdu-
je się na uzbrojeniu Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii, 
a także przeszedł udany chrzest bojowy podczas bombardowań 
Libii. Kolejną zaletą jest fakt, że Eurofighter był od początku projek-
towany, jako typowy myśliwiec, a nie myśliwiec wielozadaniowy 
jak F-35. Należy tutaj wziąć pod uwagę japońską doktrynę obrony, 
która mimo drastycznych zmian w ostatnim czasie jest ciągle zdecy-
dowanie defensywna. Przy nacisku na obronę przestrzeni powietrz-
nej kraju, ważniejsze są bardzo dobre parametry walki powietrznej 
(tzw. „dogfight”), a nie zdolności stealth, istotne przy penetracji 
wrogiej przestrzeni powietrznej (jak w F-35). Dobrze zrozumie-
li to Brytyjczycy, którzy wyposażyli dywizjony myśliwskie RAF 
w Eurofightery, a F-35 planują skierować na lotniskowce i do jedno-
stek uderzeniowych. Kolejnym argumentem za europejskim myśliw-
cem lub F-18 było posiadanie przez oba samoloty dwóch silników, 
w przeciwieństwie do F-35. Jest to niebagatelna cecha przy lotach 
morskich, w wypadku uszkodzeń lub awarii rosną szanse samolotu 
na powrót do bazy. Innym pytaniem pozostaje czy Lightnining II 
będzie następcą także F-15, został bowiem wybrany do zastąpienia 
wielozadaniowych F-4, a to F-15 stanowią trzon sił obrony powietrz-
nej. Jak można się było spodziewać o wyborze zadecydowały bar-
dzo silne powiązania amerykańsko-japońskie i utrzymane w takim 
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duchu trans pacyficznej przyjaźni komentarze pojawiały się w ja-
pońskich mediach. Nie bez wpływu mógł być także czynnik chiński, 
czyli ciągle tajemniczy myśliwiec o ograniczonej wykrywalności 
J-20. Wydaje się jednak, że większe zagrożenie dla Japonii stanowić 
będą pokładowe J-15, o klasycznej konstrukcji. Możliwe wreszcie, 
że zaważyła japońska słabość do elektronicznych gadżetów, czy naj-
nowszych technologii i futurystycznego opakowania. Również rząd, 
pomimo początkowego entuzjazmu, postawił Amerykanom twarde 
warunki, grożąc w wypadku ich niespełnienia zerwaniem rozmów. 
Tokio domagało się udziału w produkcji kadłubów i silników oraz 
otwarcia w Japonii centrali remontowo-naprawczej. Według pier-
wotnych planów jedyny taki obiekt poza Stanami Zjednoczonymi 
miał się znajdować we Włoszech. Japończyków niepokoiły również 
rosnące koszty samolotu i opóźnienia programu. Ostatecznie podpi-
sana 29 czerwca 2012 umowa była kompromisem. Tak jak ogłoszo-
no wcześniej, Japonia zakupi 42 myśliwce F-35A za 10,2 mld jenów 
(około 130 mln dolarów) za sztukę, przy czym pierwsze 4 maszyny 
mają zostać dostarczone na początku roku 2017, a ostatnie w 2021. 
Jeżeli dostawy będą przebiegać sprawnie, Tokio rozważy zakup ko-
lejnych 38 myśliwców. Niemniej ciągle pojawiają się obawy o ter-
minowość dostaw. Przed opóźnieniami o nawet 2-3 lata ostrzegał 
w czerwcu 2013 były minister Oborny Satoshi Morimoto, podkreśla-
jąc, że bardzo osłabi to pozycję Japonii w stosunku do Chin i Rosji.

Szlaki współpracy z zagranicznymi partnerami są przecierane 
przy pomocy Brytyjczyków. Na początku kwietnia 2012 podczas 
wizyty premiera Camerona w Tokio zawarto porozumienie w spra-
wie wspólnego rozwoju nowego uzbrojenia i ekwipunku. Nie ujaw-
niono wtedy, nad czym Brytyjczycy i Japończycy mieliby razem 
pracować. Dziennik Yomiuri powołując się na wywiad z brytyj-
skim premierem, twierdził, że miałby to być nowy typ śmigłowca. 
Bardzie ostrożne media mówiły o wyposażeniu dla obrony chemicz-
nej lub wykrywaczach min, wykluczając sprzęt typu broń strzelecka 
lub samoloty bojowe. Zamiary Tokio zostały zrealizowane dwa lata 
później, 17 lipca 2014. Japońskie ministerstwo obrony poinformo-
wało wtedy o włączeniu się w projekt europejskiego pocisku po-
wietrze-powietrze MBDA Meteor. Wielka Brytania i Japonia mają 
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przeprowadzić wspólnie badania nad integracją japońskich techno-
logii z pociskiem. Co więcej, japońskie komponenty mają być eks-
portowane do Stanów Zjednoczonych.

Przemysł zbrojeniowy został włączony niedługo później do „abe-
nomiki”. W wyłącznym raporcie z listopada 2014 Reuters donosił, że 
planowane jest utworzenie agencji zajmującej się wspieraniem eks-
portu uzbrojenia. Wszystkie źródła agencji zastrzegły sobie anoni-
mowość, podkreślając delikatność sprawy oraz możliwe reperkusje 
międzynarodowe towarzyszące powołaniu takiej instytucji. Chodzi 
tutaj zwłaszcza o praktycznie pewne protesty Chin, ale zapewne 
również Korei Południowej, które po raz kolejny będą wytykać ja-
pońskie zbrodnie wojenne. Planowana organizacja ma być wzoro-
wana na Japońskim Banku Współpracy Międzynarodowej (JBIC) 
oraz Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (JICA). Są 
to agencje publiczne, wspierane przez rząd, jednak o dużym stopniu 
samodzielności. Decyzja o powołaniu nowej instytucji miała zapaść 
po wyborach z grudnia 2014, które były traktowane, jako swoiste 
wotum zaufania dla rządowych reform gospodarczych rządu.

Podobnie, jak w wypadku zmian w interpretacji konstytucji spra-
wę ma najpierw zbadać panel ekspertów. W jego skład miałoby 
wejść 10 osób w tym prawnicy, finansiści, przedstawiciele branży 
zbrojeniowej oraz świata nauki. Grupa rozpoczęłaby prace już na 
początku przyszłego roku, a przygotowany przez nią raport stałby 
się dla rządu podstawą do podjęcia dalszych decyzji. Reuters usi-
łował uzyskać oficjalne potwierdzenie w resorcie obrony, otrzymał 
jednak wymajającą odpowiedź o „rozważaniu różnych wariantów”.

Faktem jest, że „abenomika” nie przyniosła do końca zakładanych 
efektów i najwyraźniej rząd postanowił napędzić wzrost gospodar-
czy przy pomocy przemysłu zbrojeniowego. Pierwszym wyraźny 
krok na tym polu poczyniono pod koniec września bieżącego roku. 
Zorganizowano wtedy w Tokio „Seminarium na temat budowy po-
tencjału w zakresie bezpieczeństwa morskiego i zwalczania skut-
ków katastrof”, na które zaproszono delegacje z państw ASEAN. 
Seminarium obejmowało przede wszystkim prezentacje przygoto-
wane przez japońską branżę zbrojeniową, pokazy sprzętu (wykrywa-
cze min, sprawa szczególnie istotna w Indochinach), a także wizytę 
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w stoczni, budującej m.in. trałowce. Azja Południowo-Wschodnia 
jest od dłuższego czasu głównym obiektem zainteresowania Tokio, 
a podczas wspomnianego seminarium japońskie ministerstwo spraw 
zagranicznych sugerowało zainteresowanie wypracowaniem ram 
mających ułatwić sprzedaż broni krajom ASEAN.

Osobną sprawą pozostaje stanowisko bardzo rozdrobnionego 
japońskiego przemysłu zbrojeniowego. Prowadzone od 2010 roku 
łagodzenie przepisów dotyczących eksportu sprzętu wojskowego, 
zakończone de facto zniesieniem embarga na sprzedaż uzbrojenia 
za granicę w kwietniu 2014 otworzyło przed branżą zupełnie nowe 
szanse. Kwestią zasadniczą pozostaje brak japońskich odpowiedni-
ków wielkich koncernów zbrojeniowych typu Lockheed Martin, czy 
Rheinmetall. Jedyną firmą ściślej związaną z produkcją na rzecz sił 
zbrojnych jest Howa, wytwarzająca długolufową broń strzelecką, 
granatniki, moździerze, ale także broń myśliwską. Pistolety i pisto-
lety maszynowe są produkowane przez firmę Minebea, dla której 
głównym pole działania są silniki, sprzęgła i dmuchawy. W trans-
portery opancerzone i kołowe pojazdy specjalistyczne Japońskie 
Siły Samoobrony zaopatruje znany producent koparek Komatsu; 
a w granaty Daikin, na co dzień zajmujący się wytwarzaniem wenty-
latorów. Nawet dla wielkich koncernów budujących czołgi, samolo-
ty i okręty, takich jak Mitsubishi i Kawasaki produkcja sprzętu woj-
skowego to marginalna sprawa i poniżej 10% rocznych dochodów. 

Japoński przemysł zbrojeniowy odnosi się bardzo ostrożnie 
do pomysłu powołania agencji. Prezes Mitsubishi Heavy Industries, 
Hideaki Omiya, zastrzegł w rozmowie z Reutersem, że przemysł 
zbrojeniowy nie planuje aktywnie promować swoich produktów za-
granicą. „Decyzja należy do rządu i powinna być komfortowa dla 
obywateli” dodał. Zbrojeniówka od początku zajmowała pozycję 
wyczekującą, żeby nie powiedzieć bierną. Już w trakcie pierwszego 
złagodzenia przepisów za kadencji Naoto Kana koncerny związane 
z wojskiem upatrywały swojej szansy w uczestnictwie w projektach 
międzynarodowych oraz zaopatrywaniu misji humanitarnych i po-
kojowych. Takie stawianie sprawy jest z pewnością bezpieczne ze 
względów finansowych, ale także wizerunkowych, nie gwarantuje 
jednak dużych kontraktów i zysków o jakich myśli gabinet Abe. Co 
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ważne, szanse na spektakularne umowy stale rosną. Australia jest po-
ważnie zainteresowana nabyciem okrętów podwodnych typu Soryu; 
mówi się nawet o 10 jednostkach za około 19 miliardów dolarów. 
Z kolei Indie rozważają pozyskanie łodzi latających dalekiego za-
sięgu ShinMaywa US-2. New Delhi mówiło początkowo o leasin-
gu samolotów, ale z czasem pojawiły się propozycje uruchomienia 
w Indiach produkcji chociażby elementów samolotu oraz wspólnym 
szkoleniem załóg. Sprawa US-2 była poruszana w maju 2014 na 
spotkaniu premierów Abe i Modiego, chociaż pierwsze negocjacje 
rozpoczęły się w roku 2013 podczas wizyty premiera Manmohana 
Singha w Tokio. Indyjska marynarka wojenna rozesłała zapotrze-
bowanie na łodzie latające już w 2012. Wymagania spełniły kon-
strukcje zaoferowane przez Berijewa, Bombardiera i ShinMaywę. 
Jednym z wymogów stawianych przez stronę indyjską była możli-
wość instalacji radaru z anteną obracająca się o 360°. Wśród zadań 
stawianych przed samolotami wymienia się misje rozpoznawcze, 
patrolowe i poszukiwawczo-ratownicze, zwalczanie jednostek na-
wodnych, a także zwiad elektroniczny. New Delhi otwarcie przy-
znaje przy tym, że głównym zadaniem łodzi latających będzie mo-
nitorowanie chińskiej aktywności w Mjanmie (Birmie) i na wodach 
Zatoki Bengalskiej. Obecnie dowództwo indyjskiej marynarki wo-
jennej zdecydowało się na zakup w trybie przyspieszonym 12 US-2i 
za około 1,65 miliarda dolarów.

Szanse na jeszcze bardziej spektakularny sukces pojawiły się 
w 2015. Mitsubishii, Heavy Industries ogłosił w połowie roku, że 
prowadzi testy prototypu amfibii dla JSDF. Pojazd ma wykorzysty-
wać nowy typ pędników strugowodnych oraz silnik zapożyczony od 
jednego z czołgów podstawowych. Mitsubishi nie sprecyzował tutaj 
konkretnego typu jednostki napędowej, amfibia ma jednak charak-
teryzować się wysoką manewrowością w wodzie i osiągać prędkość 
aż 20-25 węzłów. Koncern ujawnił jedynie, że prototyp został już 
przedstawiony japońskiemu ministerstwu obrony, z kolei resort za-
strzegł, że nie jest zaangażowany w projekt. Atmosferę dodatkowo 
podgrzewał model ośmiokołowego transportera opancerzonego za-
prezentowany przez MHI na salonie Eurosatory 2014. W sferze do-
mysłów pozostaje, czy oba pojazdy są w jakiś sposób ze sobą powią-
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zane. Japońska amfibia szybko zyskała zainteresowanie Marines, od 
lat poszukujących bezskutecznie następcy dla coraz starszych AAV-
7. W styczniu 2015 zakłady Mitsubishi odwiedził generał porucz-
nik John Toolan z pacyficznego dowództwa piechoty morskiej. Co 
ciekawe, zainteresowanie podjęciem współpracy z MHI nad nową 
amfibią szybko wyraził BAE Systems, który przystąpił w tej sprawie 
do negocjacji z Japończykami. Nawiązanie współpracy z brytyjskim 
koncernem i ewentualne zamówienie ze strony US Marines błyska-
wicznie wywindowałoby Mitsubishi do grona światowych potenta-
tów branży zbrojeniowej.

Wyczekująca postawa przemysłu może wynikać z niechęci 
do wystawiania się na ostrzał pod hasłem „powrotu japońskiego mi-
litaryzmu”, jednak pozyskanie zagranicznych klientów jest obecnie 
jedynym wyjściem. Rynek krajowy i potrzeby JSDF są zbyt małe, 
aby opłacało się projektować i produkować coraz bardziej zaawan-
sowany, a przez to drogi sprzęt. Doskonałym przykładem jest tu-
taj Kawasaki, które zwróciło się do JBIC z prośbą o pomoc przy 
ewentualnej sprzedaży cywilnej wersji średniego samolotu trans-
portowego C-2 na rynkach zagranicznych. Czy wersja wojskowa 
miałaby szanse komercyjny sukces? Zapewne tak. Wydawało się, 
że światowy rynek handlu bronią jest podzielony między koncerny 
amerykańskie, europejskie i rosyjskie, kiedy nagle coraz większe 
sukcesy zaczęli odnosić Chińczycy, a o swój kawałek tortu zaczęła 
walczyć Korea Południowa. Do tego, Azja jest tym rejonem świa-
ta, gdzie wydatki na zbrojenia rosną w najwyższym tempie, a prym 
w tej kategorii wiedzie Azja Południowo-Wschodnia. Państwa re-
gionu przeprowadzają właśnie kompleksową wymianę sprzętu, któ-
rego spora część to amerykańskie i radzieckie konstrukcje pamię-
tające lata 70., a nawet 60. Przy umiejętnym marketingu stwarza 
to szanse na duże sukcesy i poważne zyski. Wreszcie, wkroczenie 
na światowe rynki uzbrojenia byłoby kolejnym krokiem na ścieżce 
do uczynienia z Japonii na powrót normalnego państwa, prowadzą-
cego aktywną politykę zagraniczną, mającego swoich sojuszników 
i swoje interesy.

Z drugiej strony, kiedy pojawiły się doniesienia o próbie zainte-
resowania Wielkiej Brytanii kupnem morskich samolotów patrolo-
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wych Kawasaki P-1, koncern nie skomentował tego w żaden spo-
sób. Smaczku całej sprawie dodaje wypowiedź rzecznika Kawasaki 
Heavy Industries Teppeia Kobayashi, który stwierdził, że firma nie 
wie nic o propozycji złożonej Brytyjczykom, a która w swej zasad-
niczej treści pozostaje sprawą rządu. Niemniej firma podporządkuje 
się decyzjom politycznym. Jest to szczególnie ciekawe w kontekście 
wcześniejszych próśb w sprawie C-2. Z kolei Londyn najprawdopo-
dobniej zdecyduje się na zakup amerykańskich P-8 Poseidon.

Tymczasem poszukiwania zagranicznych partnerów dla prze-
mysłu zbrojeniowego oraz współpracy z JSDF zawiodły ekipę Abe 
na Bliski Wschód, gdzie spotkały się z żywym zainteresowaniem 
ze strony Izraela. Wstępne porozumienie zawarto jeszcze w maju 
2014 podczas wizyty premiera Binjamina Netanjahu w Tokio. Trzy 
miesiące później w Jerozolimie doszło do spotkania ministrów go-
spodarki obu państw. Jeszcze w grudniu zorganizowano spotkanie 
delegacji poświęcone rozwojowi współpracy na polu nowoczesnej 
techniki wojskowej. Kolejny krok został uczyniony 4 stycznia 2015, 
kiedy to izraelski rząd zaakceptował plan rozwoju współpracy go-
spodarczej z Japonią. Szczególny nacisk ma być położony na współ-
pracę przemysłów zbrojeniowych oraz na kwestie cyberbezpieczeń-
stwa i technologii kosmicznych. Plany te zostały potwierdzone 
podczas podróży premiera Abe po Bliskim Wschodzie. Podczas 
wspólnej konferencji prasowej w Jerozolimie 19 stycznia obaj przy-
wódcy do powyższej listy dodali jeszcze wymianę pomiędzy siłami 
zbrojnymi oraz współpracę na rzecz pokoju i stabilności na Bliskim 
Wschodzie i w regionie Azji-Pacyfiku.

Radykalne złagodzenie japońskich przepisów dotyczących eks-
portu uzbrojenia i współpracy wojskowej od początku wywołały 
duże zainteresowanie izraelskich przedsiębiorstw, co raz bardziej 
zainteresowanych rynkami azjatyckimi. Japończycy pozostają jed-
nak zdaniem Izraelczyków ciągle bardzo ostrożni i konserwatywni, 
a osiągnięcie poziomu współpracy porównywanego z Indiami czy 
Koreą Południową zajmie lata. Kolejnym problemem jest marginalna 
dla Japonii pozycja wymiany handlowej z Izraelem. Według danych 
Jerozolimy eksport sprzętu i technologii wojskowych do Japonii 
wynosi zaledwie około 7 miliardów dolarów rocznie. Niemniej obie 
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strony dostrzegają bardzo dużą szansę w zacieśnianiu obustronnej 
współpracy.

Ważnym przełomem mogą okazać się pierwsze Japonii międzyna-
rodowe targi uzbrojenia MAST Asia 2015. Trwająca od 13 do 15 maja 
2015 impreza koncentrowała się na wyposażeniu dla sił morskich. 
Targi odbyły się w Jokohamie w centrum konferencyjnym Pacifico. 
Organizatorom, w tym brytyjskiej firmie MAST Communications, 
specjalizującej się w tego rodzaju przedsięwzięciach, udało się przy-
ciągnąć ponad setkę wystawców. Wśród uczestników znalazły się 
miedzy innymi: Lockheed Martin, Atlas Electronics, BAE Systems, 
Saab i Thales. Pomimo takiej konkurencji na gwiazdę targów wyro-
sła japońska firma ShinMaywa oferująca Indiom łódź latającą US-2. 
Obecne były również inne firmy z japońskiej branży zbrojeniowej, ta-
kie jak Mitsubishi i Kawasaki Heavy Industries, oferujące swoje pro-
dukty marynarkom wojennym i strażom wybrzeża. Wszyscy japońscy 
uczestnicy wiązali z imprezą duże nadzieje. W Pacifico nie pojawił się 
wprawdzie żaden członek rządu, jednak podczas otwarcia przemawiał 
były minister obrony Satoshi Morimoto.

Wprowadzone stopniowo w latach 2012-14 złagodzenie zakazu 
eksportu broni może, zdaniem analityków, wyjść japońskiej zbro-
jeniówce na dobre. Dzięki możliwości współpracy z zagranicznymi 
firmami powinno dojść do uniezależnienia się od Amerykanów. Czy 
japońskie koncerny zajmą miejsce wśród wielkich światowej zbro-
jeniówki, a Mitsubishi zacznie się wkrótce kojarzyć z bronią? Jedno 
nie ulega wątpliwości, Japonia przystąpiła do tego wyścigu.

14. Wybory 2012

Wobec coraz słabszego poparcia ze strony społeczeństwa premier 
Noda zdecydował się rozpisać przedterminowe wybory, których 
termin wyznaczono na 16 grudnia 2012. Wszystko wskazywało na 
porażkę rządzącej Partii Demokratycznej (DP) i powrót do władzy 
Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP).

Ustanowiony po wojnie przez Amerykanów nowy porządek po-
lityczny był jednocześnie bardzo stabilny i charakteryzujący się 
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częstymi zmianami na stanowisku premiera. Krótko mówiąc, w cią-
gu ostatnich 60 lat władzę sprawowała głównie Partia Liberalno-
Demokratyczna, wywodząca się jeszcze z przedwojennego esta-
blishmentu. O samej LDP zwykło się mawiać, że jest jak Święte 
Cesarstwo Rzymskie. Tak jak tamto nie było ani święte, ani rzym-
skie, tak LDP nie jest liberalna tylko konserwatywna, a władze 
sprawowała bardziej w sposób oligarchiczny niż demokratyczny. 
Można się nawet posunąć do stwierdzenia, że wprowadziła sojusz 
tronu z bardzo profesjonalną biurokracją i wielkim biznesem. Tak 
samo jak średniowieczne Cesarstwo, LDP nie jest jednolitą strukturą 
tylko konglomeratem większych lub mniejszych ugrupowań i kote-
rii. Z kolei premierzy często zmieniali się w iście włoskim tempie; 
pod koniec lat 80-tych kanclerz Helmut Kohl żartował nawet, że nie 
opłaca się zapamiętywać nazwisk japońskich premierów, tak szybko 
ustępują ze stanowiska. LDP sprawowała nieprzerwanie władzę od 
roku 1955 aż do 1993, ze średnim czasem urzędowania pierwszego 
ministra wynoszącym 2 lata, chlubnymi wyjątkami byli Eisaku Sato 
(1964-72) i Yasuhiro Nakasone (1982-87). Opozycja przejęła władzę 
na krótko w latach 1993-96, urzędowało w tym czasie 3 premierów. 
Potem do władzy tryumfalnie powróciła LDP. Wywodzącemu się 
z jej szeregów Junichiro Koizumiemu udało się nawet utrzymać na 
stanowisku premiera przez 5 lat (2001-2006) i do dzisiaj przez wielu 
Japończyków jest postrzegany, jako najwybitniejszy przywódca kra-
ju po roku 1989. Niestety Koizumi nie miał szczęścia do następców, 
żaden z nich nie utrzymał się dłużej niż rok. W efekcie w 2009 zwy-
cięstwo w wyborach zdobyła opozycyjna Partia Demokratyczna. 
Z jej zwycięstwem wiązano duże nadzieje na „przewietrzenie” ja-
pońskiej polityki i zmianę charakteru rządów. Nadzieje okazały się 
płonne; politykom DP zabrakło woli i polotu, a na to wszystko nało-
żyły się jeszcze kryzys, tsuanami i Fukushima. Utrzymał się średni 
czas sprawowania urzędu wynoszący w przybliżeniu rok.

Jak duże nadzieje wiązano z rządami DP, tak duże okazało się roz-
czarowanie kolejnymi 3 gabinetami. Pod koniec listopada 2012 je-
den z sondaży dawał już dwukrotnie większe poparcie LDP. Rząd 
Nody potkną się na 2 sprawach. Pierwszą była energetyka jądrowa, 
temat bardzo wrażliwy w Japonii i chętnie wykorzystywany przez 
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lewicę. Ogłoszony początkowo plan odejścia od energii jądrowej 
był, kiedy okazało się to nie tak proste, stopniowo coraz bardziej 
rozwadniany, aż niewiele z niego zostało. W efekcie wyborcy po-
czuli się zawiedzeni, a nawet oszukani, za to wodę na młyn dostali 
socjaldemokraci i inne lewicowe ugrupowania. Drugim problemem 
okazała się sprawa Wysp Senkaku. Podejmując decyzję o nacjonali-
zacji archipelagu premier mógł myśleć o wybiciu argumentu z ręki 
prawicy. Rachuby te okazały się być zupełnie chybione. Prawica 
bardzo dobrze rozegrała kartę chińską, oskarżając rząd o zbytnią 
spolegliwość wobec Pekinu. W rezultacie poparcie dla DP znowu 
spadło, a LDP i ugrupowania położone jeszcze bardziej od niej na 
prawo złapały wiatr w żagle.

Dochodzimy tutaj do poczynań gwiazdy japońskiej skrajnej pra-
wicy Shintaro Ishihary. Kontrowersyjny polityk, który zostanie do-
kładniej przedstawiony w części V książki, bynajmniej nie złożył 
broni po fiasku swojego planu wykupienia Senkaku, a ostra reak-
cja Chin otworzyła przed nim nowe możliwości. Ishihara ustąpił 
31 października 2012 ze stanowiska gubernatora Tokio i ogłosił 
swój powrót do krajowej polityki. Na jednej z konferencji praso-
wych oświadczył dziennikarzom, że decyzję podjął po przeczytaniu 
wiersza, jaki otrzymał od 92-letniej wdowy po żołnierzu poległym 
w trakcie wojny na Pacyfiku. W wierszu miała opłakiwać swojego 
męża i smutny stan, w jakim znalazła się Japonia. Od dłuższego cza-
su wiadomo było, że Ishihara szuka sojuszu z inną gwiazdą japoń-
skiej prawicy, burmistrzem Osaki Toru Hashimoto. Sam Hashimoto 
zyskał rozgłos, zakładając wraz z gubernatorem Osaki Ichiro 
Matsuim Stowarzyszenie Odnowy Osaki, ugrupowanie inspirowane 
amerykańską Tea Party. We wrześniu 2012 Stowarzyszenie zostało 
przekształcone w Partię Odnowy Japonii (Nippon Ishin no Kai, zna-
ne także pod angielskim skrótem JRP), a Hashimoto i Matsui ogło-
sili start w wyborach. Po długich negocjacjach 17 listopada doszło 
do połączenia JRP z Partią Wschodzącego Słońca Ishihary. Były 
gubernator Tokio został przewodniczącym nowej JRP, Hashimoto 
wiceprzewodniczącym, a Matusi sekretarzem generalnym. Zarówno 
Ishihara, jak i Hashimoto planowali stworzyć szerszą koalicję ugru-
powań prawicowych, jednak nie udało im się to. Współpracy odmó-
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wiła m.in. konserwatywno-liberalna Partia Powszechna (Minna no 
To). Niewykluczone, że przyczyną odmowy innych ugrupowań był 
sam Ishihara, ze swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami. Gwoli 
przypomnienia: zdaniem przewodniczącego JPR tsunami z roku 
2011 było karą bożą; za tą wypowiedź został sądownie zmuszony 
do złożenia publicznych przeprosin w telewizji. Zasłyną także z bar-
dzo niechętnych wypowiedzi pod adresem Chin. W swoich wystąpie-
niach nie używa obowiązującej także w Japonii nazwy „Chugoku”, 
czyli Państwo Środka, lecz pogardliwej „Shiina”, używanej przez 
propagandę w latach 30-tych i podczas II wojny światowej. Do in-
nych „kwiatków” można spokojnie zaliczyć uparte negowanie ma-
sakr w Nankinie i Szanghaju.

Ishihara stawiał w swojej kampanii wyborczej głównie na kartę 
chińską. Na konferencji prasowej, która miała miejsce w połowie 
listopada w tokijskim klubie korespondentów stwierdził, że najlep-
szą formą powstrzymania mocarstwowych zapędów ChRL byłaby 
broń jądrowa. „Najwyższy czas, żeby Japonia przeprowadziła sy-
mulacje posiadania broni nuklearnej” powiedział. Zdaniem Ishihary 
takie rozwiązanie pozwoliłoby na odstraszenie Pekinu od ewentual-
nego zajęcia spornych Wysp Senkaku i „uchronienia Japonii przed 
losem Tybetu”. W tym celu postuluje także nawiązanie współpracy 
wojskowej z, również skonfliktowanymi z Chinami, Wietnamem 
i Filipinami. Ogłosił także potrzebę zwiększenia budżetu na obro-
nę powyżej tradycyjnego 1% PKB (co i tak daje Japonii 7 miejsce 
na świecie pod tym względem) oraz wspierania krajowego przemy-
słu zbrojeniowego. Wygłaszając takie tezy Ishihara stąpa cały czas 
po bardzo kruchym lodzie, nawet wśród członków własnej partii. 
Wiceprzewodniczący Hashimoto jest przeciwnikiem energetyki ją-
drowej, a co dopiero bomby atomowej, podobnie wielu jego starych 
towarzyszy z Osaki. W całej Japonii, jak już wspomnieliśmy wyżej, 
wszystko, co związane z energetyką i bronią jądrową jest bardzo 
drażliwym tematem, zwłaszcza w Hiroszimie i Nagasaki. Starczy 
wspomnieć o protestach, jakie wywołało przeniesienie na stałe 
do Jokohamy atomowego lotniskowca USS George Washington 
w listopadzie 2012. Kilka miesięcy wcześniej przez kraj przetoczyła 
się burza w związku z ujawnieniem informacji o składowaniu przez 
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Amerykanów podczas zimnej wojny na terenie swoich baz broni nu-
klearnej. Okazało się, że kolejne rządy miały pełną tego świadomość, 
a nawet podpisywały specjalne tajne protokoły z Waszyngtonem.

Kwestie nuklearne były jednym z wiodących elementów kam-
panii wyborczej i doprowadziły do rozłamu także w szeregach DP. 
Pod hasłem odejścia od energii jądrowej w ciągu 10 lat swoją par-
tię założyła popularna gubernator prowincji Shiga Yukiko Kada. 
Do jej Partii Japonii Przyszłości (Nippon Mirai no To, TPJ) do-
łączył były sekretarz generalny Ichiro Ozawa, który pociągnął za 
sobą około 50 parlamentarzystów z Partii Demokratycznej i kilku 
mniejszych ugrupowań. Nową partię można określić, jako odpo-
wiednik Zielonych Propaguje eko-socjalizm i sprzeciwia się zacie-
śnianiu związków z Transpacyficznym Strategicznym Partnerstwem 
Ekonomicznym (TPP) grupującym dynamiczne gospodarki Azji 
Południowo-Wschodniej, kraje NAFTA oraz Australię. Co ciekawe 
również Ishihara nawołuje do rozluźnienia związków ze Stanami 
Zjednoczonymi i to już od końca lat 80-tych. Również LDP sprze-
ciwiała się przystąpieniu Japonii do TPP, widząc w tym zagrożenie 
dla dotkniętej kryzysem gospodarki.

Niewątpliwą zasługą byłego gubernatora Tokio było wprowa-
dzenie do przedwyborczej debaty skrzętnie do tej pory unikanego 
zagadnienia obronności kraju. Jego JRP wzywa do złagodzenia re-
strykcyjnych przepisów dotyczących użycia broni przez Japońskie 
Siły Samoobrony podczas misji zagranicznych. Dotychczasowe re-
gulacje są tak daleko posunięte, że japońscy żołnierze w Iraku mu-
sieli być ochraniani przez Brytyjczyków… Również LDP otwarcie 
proponuje rewizję konstytucji i przekształcenie Sił Samoobrony 
w normalne siły zbrojne. Spotkało się to z krytyką ze strony premie-
ra Nody, który oskarżał prawicę o dążenie do zaognienia stosunków 
z Chinami i Koreą.

Z mniej istotnych, za to ciekawych z polskiego, czy nawet europej-
skiego punktu widzenia spraw można wspomnieć jeszcze o 2 zagad-
nieniach. Ishihara i Hashimoto postulują zmniejszenie liczebności 
parlamentarzystów. Obecnie izba niższa, czyli Izba Reprezentantów 
liczy 480 deputowanych, a Izba Radców 242. Inne partie nie poru-
szały tego tematu. Druga sprawa dotyczy praw homoseksualistów. 
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Dominująca w sondażach LDP nie uznała tego zagadnienia za istot-
ne i odprawiła usiłujących coś ugrać działaczy gejowskich z kwit-
kiem.

15. Japonia po wyborach

Wybory do niższej izby japońskiego parlamentu, które miały 
miejsce 16 grudnia 2012, zakończył się, zgodnie z przewidywania-
mi, pogromem Partii Demokratycznej. Zdecydowane zwycięstwo 
odniosła prawica, jednakże Shintaro Ishihara i jego Partia Odnowy 
Japonii nie mieli wielu powodów do zadowolenia.

Do władzy powróciła Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) 
z były premierem Shinzo Abe na czele, która odniosła miażdżące 
zwycięstwo, zdobywając 294 z 480 miejsc w Izbie Reprezentantów. 
Stały koalicjant LDP, centroprawicowe Nowe Komeito, zdoby-
ło 31 miejsc, co dało frakcji rządzącej 2/3 miejsc, czyli absolutną 
większość i samodzielne rządy. Wynik ten przekreślił ambitne plany 
Ishihary i Hashimoto, którzy liczyli na urośnięcie do rangi „trze-
ciej siły”, możliwość sojuszu z rządem i uszczknięcia nieco wła-

Premier Shinzo Abe
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dzy. Niemniej dysponując 54 parlamentarzystami JRP może składać 
propozycje ustaw budżetowych, a nawet zgłaszać wotum nieufno-
ści wobec rządu. Wynik ten, rzeczywiście dał narodowcom pozycję 
trzeciego ugrupowania w parlamencie, jednak był też kubłem zim-
nej wody; w przededniu wyborów najwięksi optymiści spodziewali 
się zdobycia nawet 200 miejsc. Wielu libertariańskich stronników 
Toru Hashimoto szybko zaczęło żałować sojuszu z ultranacjona-
listami Ishihary. Od samego początku widoczny był podział partii 
na 2 obozy: inspirowana Tea Party grupa z Osaki skupiona wokół 
burmistrza tego miasta Hashimoto i ultranacjonaliści z Tokio pod 
przewodnictwem Ishihary. Większość parlamentarzystów z JRP 
wywodziła się ze stronnictwa z Osaki, co skłaniało niektórych ob-
serwatorów do wieszczenia rychłego chaosu wewnątrz partii. Sam 
Hashimoto przekonywał, że sojusz z Ishiharą był konieczny, aby na-
brać doświadczenia w krajowej polityce, a wraz z wywodzącym się 
również z Osaki, Ichiro Matsuim szykowali się do kolejnych wybo-
rów, tym razem do izby wyższej. Ich rezultat okazał się już mniej za-
dowalajmy i Partia odnowy zdobyła zaledwie 9 mandatów. Z kolei 
Shintaro Ishihara powrócił po 17 latach przerwy do parlamentu, wy-
brany w jednym z tokijskich okręgów wyborczych. Sytuacja w ło-
nie Partia Odnowy Japonii pozostawała stabilna przez półtora roku, 
zanim pod koniec maja 2014 Ishihara i Hashimoto uznali, że ich 
drogi się rozchodzą. Konserwatywno-liberalna Partia Powszechna 
zdobyła 18 mandatów i stała się tym samym najsilniejszym ugrupo-
waniem spośród tak zwanych partii trzeciorzędnych.

Jak już łatwo się domyśleć Partia Demokratyczna upadła bar-
dzo nisko. Druga siła w parlamencie miała zaledwie 57 posłów! 
Generalnie lewica poniosła w wyborach porażkę. Komuniści zdo-
byli 9 mandatów, a socjaldemokraci zaledwie 2. Kiepski wynik do-
prowadził do rozłamu w antynuklearnej Partii Japonii Przyszłości 
(TPJ), która zdobyła zaledwie 8 miejsc. Były lider DP, zamiesza-
ny w afery korupcyjne, Ichiro Ozawa zabrał swoich 7 stronników 
i wskrzesił Partię Życia, pozostawiając gubernator prowincji Shiga 
Yukiko Kadę z zaledwie jedną posłanką Tomoko Abe, wywodzącą 
się nota bene z socjaldemokratów. Kada zapowiedziała chwilowe 
pożegnanie partii z wielką polityką i skoncentrowanie się sprawach 
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lokalnych. Z ciekawych ugrupowań na japońskiej lewicy, które do-
stały się do parlamentu należy jeszcze wymienić Nową Partię Daichi 
– Prawdziwi Demokraci Muneo Suzukiego. Ideologia tej partii to 
bardzo ciekawa mieszanka regionalizmu z Hokkaido, lewicowego 
nacjonalizmu oraz demokracji bezpośredniej. Sam przywódca partii 
wywodzi się z DP był już skazany i odsiedział wyrok za przyjmo-
wanie łapówek. Reszta założycieli także była członkami DP, w tym 
rozłamowego stronnictwa Ozawy. Prawdziwi Demokraci zdobyli 
1 miejsce.

Wielki sukces LDP nie był bynajmniej zasługą przywództwa 
Shinzo Abe, bądź atrakcyjnego programu wyborczego. Ludzie wyra-
zili w ten sposób swoje rozgoryczenie trzyletnimi rządami centro-le-
wicy, która roztrwoniła olbrzymi kapitał polityczny. Przypomnijmy: 
w wyborach 2009 Demokraci zdobyli aż 308 miejsc! DP zupełnie 
nie poradziła sobie z usuwaniem skutków tsunami i trzęsienia zie-
mi, rozgoryczeni mieszkańcy terenów dotkniętych katastrofą mó-
wili mediom w trakcie wyborów, że przez poprzednich 18 miesięcy 
nie odwiedził ich żaden oficjel. Gospodarka ciężko odczuwa skut-
ki kryzysu, a po uwzględnieniu azjatyckiego kryzysu z lat 90-tych 
Japończycy mówią już o dwóch „straconych dekadach”. Na to 
wszystko nałożyły się spory z Chinami i Koreą Południową, pół-
nocnokoreańskie testy rakietowe i problemy z amerykańskimi woj-
skami. W chwili dojścia do władzy DP zapowiadała wynegocjowa-
nie przeniesienia Marines z Okinawy na Guam. Usiłując zadowolić 
zarówno sojusznika jak i społeczności lokalne kolejne rządy tylko 
pogorszyły sytuację. Nawet Amerykanie zaczęli tracić cierpliwość, 
pomimo że sami wystąpili z propozycją restrukturyzacji swoich sił 
w Japonii i przeniesienia części wojsk (w tym większości z Okinawy) 
w inne regiony. Rząd Nody ponadto zgodził się na rozmieszczenie 
na Okinawie, pomimo silnych protestów ludności i władz lokalnych, 
przemiennopłatów MV-22 Osprey. 

Rządowi nie przysłużyły się także wyczyny amerykańskich żoł-
nierzy ciągle zachowujących się często jak w okupowanym kraju. 
Dowództwo U.S. Navy było nawet zmuszone do wprowadzenia 
w październiku 2012 godziny policyjnej dla amerykańskiego per-
sonelu wojskowego, a pod koniec listopada zakazu spożywania 
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alkoholu w godzinach nocnych dla całego personelu swoich baz 
na terenie Japonii. Prohibicję, jako pierwsza wprowadziła komen-
dantura bazy w Sasebo; zakaz obowiązuje od godziny 22 do 8 rano 
i dotyczył wszystkich bez wyjątku wojskowych, także tych, którzy 
mają przepustki. Przyczyną było zgwałcenie mieszkanki Okinawy 
przez 2 amerykańskich marynarzy w październiku. Godzina poli-
cyjna nie okazała się jednak skuteczna. Krótko po jej wprowadzeniu 
pijany żołnierz sił powietrznych włamał się do prywatnego domu 
w Yomitan na Okinawie i pobił jednego z lokatorów. Do innego 
incydentu doszło w Jokohamie, gdzie pijany marynarz U.S. Navy 
został aresztowany w trakcie godziny policyjnej za „nieobyczajne 
zachowanie”. Tragicznie dla innego amerykańskiego marynarza 
skończył się nocny wypad w Sasebo pod koniec października, jego 
zwłoki znaleziono rano na dworcu kolejowym. Śledztwo wykaza-
ło, że zginął porażony prądem, kiedy pijany wspiął się na dach sto-
jącego pociągu. Dla wielu wyborców były to kolejne dowody, na 
to, że DP zupełnie nie potrafi rozmawiać z Amerykanami i pomimo 
szumnych zapowiedzi przedkłada interesy polityczne nad bezpie-
czeństwo obywateli.

W swojej platformie wyborczej LDP postawiła na populizm i pod-
kreślanie zmian, jakie przeszła partia podczas lat spędzonych w opo-
zycji. Biorąc pod uwagę niechęć wyborców do DP, zwycięstwo nie 
było trudne, jednak biorąc pod uwagę rozgoryczenie ludzi polityką, 
każda z partii tak naprawdę stąpa po kruchym lodzie. Wystarczy 
wspomnieć, że frekwencja wyniosła 57%, najniżej w powojennej 
historii kraju. Jak zauważają komentatorzy, zmiany, jakie przeszła 
LDP, są dalekie od tego, co oczekują wyborcy. Sukces odniosła 
umiarkowanie nacjonalistyczna retoryka Abe, który podkreślał ko-
nieczność twardego stanowiska wobec Chin. Istotne, acz drażliwe 
kwestie gospodarcze i społeczne (starzenie się społeczeństwa, dra-
styczny spadek przyrostu naturalnego) nie znalazły dla siebie zbyt 
dużo miejsca w przedwyborczym dyskursie. Niemniej, pierwsze po-
wyborcze sondaże wykazały, że rząd ma aż 62% popracia.

Antychińska retoryka nie dziwi skoro sytuacja wokół Wysp 
Senkaku/Diaoyu pozostaje ciągle napięta, a sam Abe był przez lata 
uznawany za jastrzębia. Twarda postawa premiera budziła zarówno 
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nadzieję i niepokój. Przypominano, że podczas pierwszego spra-
wowania urzędu premiera w latach 2006-7, pomimo swojej posta-
wy Abe doprowadził do odprężenia w relacjach z Chinami i resz-
tą sąsiadów, wywołanymi wizytami jego poprzednika Junichiro 
Koizumiego w świątyni Yasukuni. Świątynię można uznać za ja-
poński odpowiednik Grobu Nieznanego Żołnierza i upamiętnia ona 
wszystkich poległych w obronie cesarza. Problem tkwi w tym, że 
wśród upamiętnionych bohaterów są także oficerowie skazani przez 
trybunał tokijski za zbrodnie wojenne. Wystarczy wspomnieć ciągle 
pokutujący gdzieniegdzie u nas wizerunek Adenauera w płaszczu 
krzyżackim, żeby domyśleć się, co dzieje się w Chinach czy obu 
Koreach po każdorazowej wizycie jakiegokolwiek wysokiego ja-
pońskiego polityka w Yasukuni.

Zgodnie z przypuszczeniami Abe już 2 dni po objęciu urzędu po-
kazał się, jako jastrząb. Nowo mianowany minister obrony Itsunori 
Onodera poinformował, że premier Abe zarządził rewizję dotychcza-
sowego programu polityki obronnej i wzmocnienie roli Japońskich 
Sił Samoobrony. Głównym celem reorganizacji ma być wzmocnie-
nie potencjału odstraszania i sojuszu z USA. Nowy rząd nie kry-
je, że zmiany są spowodowane zaostrzeniem stosunków z Chinami 
spowodowanym sporem o Wyspy Senkaku/Diaoyu. Dotychczasowy 
program polityki obronnej, określany, jako Wytyczne, został przy-
jęty w grudniu 2010 przez wywodzący się z DP rząd Naoto Kana 
i obowiązywał od kwietnia 2011. Wytyczne zakładały, pomimo cięć 
budżetowych, zwiększenie potencjału JSDF, a zwłaszcza marynarki 
wojennej. Planowano między innymi pozyskanie 6 nowych okrę-
tów podwodnych, otwarcie mówiąc, że ich zadaniem będzie pilno-
wanie ruchów chińskiej floty. Także w ramach programu podpisano 
umowę na zakup 42 myśliwców F-35. Zakładano jednak przy tym 
pewne rozluźnienie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i szukanie 
kompromisu z azjatyckimi sąsiadami. Obecnie Abe otwarcie mówi 
o konieczności wprowadzenia zmian w konstytucji i przekształcenia 
Sił Samoobrony w normalne siły zbrojne, uprawnione do uczestnic-
twa w operacjach sojuszniczych. Takie zmiany wymagają jednak 
przeprowadzenia referendum i nie wiadomo jak zareaguje na to 
społeczeństwo. Sam fakt pojawienia się kwestii militarnych w dys-
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kursie publicznym już sugeruje poważne zmiany w świadomości 
Japończyków.

Remilitaryzacja Japonii wywołuje gorące reakcje w całej Azji 
Wschodnie i Południowo-Wschodniej, a Pekin ze swojej strony także 
nie ułatwia sprawy. Po przekazaniu władzy w Chinach spór o Senkaku/
Diaoyu przeniósł się na nowy poziom. Normą stało się naruszanie ja-
pońskich wód terytorialnych wokół wysp przez chińskie patrolowce, 
jednak 13 grudnia po raz pierwszy pojawiły się samoloty. Maszyna 
określona, jako rządowa, została wypatrzony przez japońską straż 
wybrzeża. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że samolot nie został wy-
kryty przez radary, a dopiero wzrokowo przez funkcjonariuszy straży 
wybrzeża, którzy zrobili mu nawet zdjęcia. Fotografie zrobili także 
Chińczycy, po czym opuścili sporny rejon nim pojawiły się japoń-
skie myśliwce. Na konferencji prasowej szef gabinetu premiera Nody, 
Osamu Fujimura, zapowiedział podjęcie kroków mających wzmocnić 
zdolności dozoru powietrznego. Pod uwagę brane są „bardziej efek-
tywne operacje” oraz, bardziej konkretnie, zakup samolotów E-2C. 
Na osobnej konferencji prasowej wypowiadał się również szef sztabu 
Powietrznych Sił Samoobrony (ASDF), generał Haruhiko Kataoka, 
który zapowiedział „poważne rozważenie, jakiego rodzaju środki są 
potrzebne”. Chińskie władze uznały lot swojego samolotu za całkowi-
cie normalny, a operacje tego typu za potrzebne. Niemniej pojawiają 
się obawy, że w trakcie spotkania samolotów łatwiej o konfrontację 
niż w wypadku okrętów, co może doprowadzić do eskalacji napięcia. 
Od tamtej pory chińskie samoloty pojawiały się kilkakrotnie, zawsze 
jednak na krótko. Jak widać pomimo zmiany władzy w obu krajach 
spór o Senkaku/Diaoyu pozostaje osią relacji na linii Pekin-Tokio. 
Pewne jest, że konflikt służy obu rządom, które robią z niego dobry 
dla siebie użytek.

16. Doktryna Abe 

Celem pierwszej zagranicznej wizyty nowego-starego pre-
miera Japonii w styczniu 2013 były 3 państwa Azji Południowo-
Wschodniej: Wietnam, Tajlandia oraz Indonezja. W Dżakarcie 
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Shinzo Abe miał wygłosić przemówienie dotyczące kierunków ja-
pońskiej polityki w regionie, nazwane przez media „Doktryną Abe”. 
Na przeszkodzie stanęły wydarzenia w Algierii, gdzie wśród zakład-
ników wziętych przez islamskich terrorystów w opanowanej przez 
nich rafinerii ropy naftowej byli też Japończycy. Cel wizyty był jed-
nak jasny od samego początku: Japonia zaczęła szukać sprzymie-
rzeńców, aby zrównoważyć rosnące wpływy Chin. Niemniej ujaw-
niono pięć zasad, jakimi chce się kierować premier Abe w stosunku 
do ASEAN:

•  umacniane i poszerzanie uniwersalnych wartości takich jak wol-
ność, demokracja i podstawowe prawa człowieka,

•  ochrona mórz, które powinny być otwarte dla żeglugi oraz pod-
legać prawom i zasadom,

•  wspólny rozwój poprzez współpracę gospodarczą, rozszerzanie 
handlu, inwestycji oraz wymiany dóbr i ludzi,

•  ochrona i pielęgnacja różnorodnych kultur i tradycji Azji,
• aktywna promocja wymiany młodzieży

Japończycy nie kryli, że wiążą duże nadzieje ze współpracą 
z krajami ASEAN, zwłaszcza tymi skonfliktowanymi z Chinami. 
Abe zdecydowanie podkreślał sprzeciw wobec jakiejkolwiek „si-
łowej zmiany status quo”. Szczególnie okazywał poczucie wspól-
noty z wszystkimi krajami zagrożonymi chińskimi roszczeniami na 
Morzu Południowochiśńkim. Istnieje jednak silniejsza baza do bu-
dowy strategicznego partnerstwa niż antagonizmy z ChRL, jest 
nią handel. W roku 2011 japońskie inwestycje w krajach ASEAN 
były o połowę większe niż chińskie i wyniosły 1,55 biliona ¥ (po-
nad 17 mld $) w porównaniu do 1 biliona ¥ (11 mld $). W tym sa-
mym roku wartość wymiany handlowej między Japonią i ASEAN 
przekroczyła, wg Tokio, 19,8 biliona ¥ (22 mld $). Strona japońska 
podkreśla wzajemną komplementarność gospodarek, Japonia oferu-
je nowoczesne technologie, kraje ASEAN tanią siłę roboczą oraz 
rynek zbytu w postaci dynamicznie rozwijającej się klasy średniej. 
Szczególnie duże nadzieje budzi planowane na 2015 integracji go-
spodarczej regionu. Zdaniem Tetsuo Masudy z Tokyo Fundation 
Japonia może także odgrywać znaczącą rolę polityczną w regionie, 
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zwłaszcza wobec krajów związanych z nią gospodarczo i poszuku-
jących wsparcia w relacjach z Chinami bądź USA.

Symptomatyczne było, że premier Abe na cel swojej pierwszej za-
granicznej podróży wybrał właśnie Azję Południowo-wschodnią i to 
otwarcia poszukując sojuszników przeciw Chinom. Gwoli przypo-
mnienia, podczas swojej pierwszej kadencji w latach 2006-07 udał 
się najpierw do Pekinu. Należy jednak przyznać, że stosunki na linii 
Tokio-Pekin są znacznie bardziej napięte niż wtedy. Dowodem jest 
chociażby wspomniana już rewizja opracowanej w 2010 roku przez 
ówczesny, wywodzący się z Partii Demokratycznej rząd, polityki 
obronnej. W ramach reorganizacji mają powstać dwa programy, 
z których pierwszy ma obejmować długofalową politykę obronną, 
a drugi rozbudowę Sił Samoobrony. Wdrażane obu programów ma 
się rozpocząć od roku budżetowego 2015. Tokio zapowiedziało tak-
że wzmocnienie dozoru wokół spornych Wyspy Senkaku/Diaoyu. 
Powodem był incydent z 7 stycznia 2013, kiedy cztery chińskie pa-
trolowce wpłynęły na japońskie wody terytorialne i przez 13 godzin 
odmawiały ich opuszczenia. Jeszcze tego samego dnia wezwano 
chińskiego ambasadora z żądaniem złożenia wyjaśnień. Minister 
obrony Itsunoki Onodera zapowiedział wzmocnienie dozoru prze-
strzeni morskiej i powietrznej wokół wysp. Zarządzono postawienie 
w stan stałej gotowości grupy myśliwców, mających przechwycić 
każdy nieautoryzowany samolot, który wtargnie w przestrzeń po-
wietrzną kraju. Ministerstwo obrony zadeklarowało chęć wzmoc-
nienia współpracy marynarki wojennej ze strażą wybrzeża. 

Chiny oczywiście potępiły działania premiera Abe. Oficjalny 
dziennik Renmin Ribat stwierdził, że podróż do Azji Południowo-
Wschodniej była zupełnie chybiona, nie spotka się z odzewem w re-
gionie i w żaden sposób nie spowolni rozwoju Chin. Ponadto padły 
stwierdzenia, że kraj, w którym brak refleksji nad własnymi zbrodnia-
mi wojennymi nie zdobędzie zaufania w Azji i nie ma moralnego prawa 
mówić o „uniwersalnych wartościach”. Ten ostatni argument pojawiał 
się także w samej Japonii. Krytycy zarzucali premierowi nawet dwuli-
cowość, podkreślając jego związki ze skrajnie prawicowymi frakcjami 
w łonie LDP oraz poparcie dla ludzi negujących masakrę w Nankinie 
i zmuszanie kobiet z podbitych krajów do prostytucji, podczas gdy 
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w trakcie wizyt zagranicznych, zwłaszcza w USA obiecywał zajęcie 
się tymi problemami, a nawet wprowadzenie ich do podręczników 
szkolnych. Uaktywnił się także były premier Yukio Hatoyama, który 
zalecił uznanie chińskich roszczeń do Senkaku/Diaoyu, a 17 stycz-
nia 2013 odwiedził pomnik i muzeum masakry nankińskiej. Warto 
zauważyć, że zdobył się na takie gesty dopiero po tym jak jego Partia 
Demokratyczna utraciła władzę, a on sam odszedł z polityki.

Wizyta Abe w krajach ASEAN świadczy jeszcze o jednym. 
Japoński rząd chce wyjść z dobrowolnej izolacji i stać się wreszcie 
„pełnokrwistym” mocarstwem. Cele wizyty były zdecydowanie po-
lityczne, a argumenty gospodarcze służyły jedynie, jako dodatkowe 
uzasadnienie. Dążenie to wyraża się także w koncentracji na zbio-
rowej samoobronie póki, co jedynie ze Stanami Zjednoczonymi. 
Waszyngton od lat nie kryje, że trójstronny sojusz z Japonią i Koreą 
Południową byłby mu bardzo na rękę. Stworzenie szerszego układu 
bezpieczeństwa zbiorowego, w którego skład mogłyby wejść także 
Australia, Filipiny, Tajlandia, a nawet Indonezja i Wietnam poważ-
nie ograniczyłoby pole manewru Chinom i zdecydowanie wzmocni-
ło amerykańską politykę powrotu do Azji.

Właśnie Wietnam wykazuje największe zainteresowanie zacie-
śnianiem stosunków z Japonią. Wietnamczycy z dużym zainte-
resowaniem przyjęli ofertę Abe, a ogłoszenie przez ChRL Strefy 
Identyfikacji Obrony Powietrznej nad Morzem Wschodniochińskim 
jeszcze bardziej zbliżyło oba państwa. W Hanoi silne są obawy, że 
podobne kroki Chiny mogą podjąć również na spornych obszarach 
na Morzu Południowochińskim. W grudniu 2013 Abe spotkał się 
w Tokio z premierem Wietnamu Nguyen Tan Dung. „Współpraca 
naszych krajów jest niezwykle ważna dla stabilności i pokoju w re-
gionie, szczególnie w utrzymywaniu porządku morskiego, jak rów-
nież międzynarodowego ładu powietrznego” mówił Abe. Japonia 
zaproponowała przy tym sprzedaż Wietnamowi patrolowców dla 
straży wybrzeża oraz pożyczki w wysokości 96 mld ¥, do wykorzy-
stania głównie przy rozbudowie i modernizacji infrastruktury dro-
gowej oraz portowej. Obie strony nie ukrywają, że wsparcie to ma 
ułatwić Wietnamowi przeciwstawianie się chińskim zapędom w re-
jonie Wysp Spratly i Paracelskich. 
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Trzeba tutaj wspomnieć, że wietnamski kierunek w polityce ob-
rały już rządy z ramienia Partii Demokratycznej. W październiku 
2011 ministrowie obrony Phung Quang Thanh i Yasuo Ichikawa 
podpisali memorandum w sprawie nawiązania współpracy wojsko-
wej. W listopadzie następnego roku w Hanoi odbył się pierwszy 
strategiczny dialog obronny, w którego trakcie ustalono podstawo-
we założenia, ramy i mechanizmy współpracy. Dodatkową zachętą 
do zacieśniania więzów okazała się gospodarka. W latach 2001-
12 wymiana handlowa pomiędzy Japonią, a Wietnamem wzrosła 
pięciokrotnie, osiągając poziom 26 mld USD; do końca bieżącej 
dekady wartość ta ma ulec podwojeniu.

Kolejnym, bardzo istotnym, krokiem była wizyta prezydenta 
Wietnamu Truong Tan Sanga w Japonii w dniach 16-19 marca 
2014. Głównymi tematami rozmów były gospodarka i obron-
ność. Oprócz współpracy w zakresie bezpieczeństwa oraz po-
mocy w modernizacji infrastruktury i przemysłu Wietnam wy-
kazuje duże zainteresowanie japońską pomocą w modernizacji 
rolnictwa, gdzie ciągle zatrudnionych jest 70% ludności. Szerszą 
współpracą mają zostać objęte ponadto edukacja, służba zdrowia, 
opieka społeczna, wymiana młodzieżowa oraz sportowa oraz tu-
rystyka. Hanoi zobowiązało się także wspierać Tokio w rozwią-
zywaniu sprawy porwań japońskich obywateli przez służby spe-
cjalne Korei Północnej. O wadze, jaką do wizyty przywiązywali 
Japończycy świadczy chociażby przyjęcie, a następnie podjęcie 
bankietem, wietnamskiego prezydenta i jego małżonki Mai Thi 
Hanh przez parę cesarską.

Tradycyjnie antychińska postawa Wietnamu już doprowadziła 
do pogodzenia się Hanoi z Waszyngtonem. Rosnąca asertywność 
Chin sprawiła, że japońskie rządzy wywodzące się jeszcze z szere-
gów DPJ zaczęły szukać partnerów w Azji Południowo-Wschodniej, 
a objęcie władzy przez Abe ten proces tylko przyspieszyło. Relacje 
wietnamsko-japońskie nie są obciążone takim bagażem zaszłości 
historycznych jak japońsko-koreańskie, co znacząco ułatwia nawią-
zywanie współpracy. Przy odpowiednim wsparciu ze strony USA 
ewentualny sojusz japońsko-wietnamski ma szanse stać się osią no-
wego systemu bezpieczeństwa w Azji Wschodniej.
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17. JSDF i Abe 

Gabinet Shinzo Abe przystąpił bez ociągania do realizacji przed-
wyborczych obietnic wzmocnienia potencjału Japońskich Sił 
Samoobrony (JSDF). Wygląda na to, że po latach pełzającej remili-
taryzacji Japonia jest gotowa całkiem jawnie przystąpić do azjatyc-
kiego wyścigu zbrojeń.

Gwoli przypomnienia, rosnąca potęga Chin i spory z nimi wraz 
z prowokacyjnym zachowaniem Korei Północnej doprowadziły 
do rzeczy jeszcze niedawno trudnej do pomyślenia – sprawy obron-
ności kraju stały się jednym z ważniejszych tematów wyborów 
parlamentarnych 2012; po raz pierwszy od czasów wojny. Osobną 
kwestią pozostaje na ile było to odzwierciedleniem autentycznych 
lęków społeczeństwa, a na ile zagrywką specjalistów od marketingu 
politycznego. Pod koniec grudnia, kilka dni po objęciu stanowiska, 
premier Abe zapowiedział poważną rewizję dotychczasowych wy-
tycznych polityki obronnej oraz zwiększenie potencjału sił zbroj-
nych. Temat został podjęty ponownie pół roku później: 11 czerwca 
2013 Abe ogłosił konieczność zwiększenia potencjału ofensywnego 
JSDF. Wypowiedź zbiegła się w czasie z początkiem japońsko-ame-
rykańskich manewrów, których celem było „odbicie zajętej wyspy”. 
Zasadnicza część ćwiczeń odbyła się na wysepce położonej w po-
bliżu bazy US Navy w San Diego. Udział w manewrach wzięło po-
nad 1000 japońskich żołnierzy oraz liczne okręty z niszczycielem 
Aegis Atago oraz niszczycielem śmigłowcowym (śmigłowcowcem) 
Hyuga na czele. Był to wyraźny sygnał w sprawie sporu o Wyspy 
Senkaku/Diaoyu dla Pekinu, który jeszcze przed rozpoczęciem ma-
newrów wzywał Tokio i Waszyngton do ich odwołania. Pikanterii 
sprawie dodaje fakt, że ćwiczenia ruszyły dzień po wizycie w USA 
Xi Jinpinga, który na spotkaniu z Barackiem Obamą określił sporne 
wyspy (także te na Morzu Południowochińskim), jako „strategicznie 
ważne” dla ChRL. Z politycznego punktu widzenia najważniejszą 
częścią wypowiedzi Abe z 11 czerwca było stwierdzenie, że należy 
przestudiować możliwość udzielenia JSDF pozwolenia na atako-
wanie baz potencjalnego przeciwnika. Słowa te padły w kontekście 
debaty dotyczącej polityki wobec Korei Północnej. Ostrożniejszy 
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był minister obrony Itsunori Onodera, który zastrzegł konieczność 
konsultacji z sąsiednimi krajami. Jaka była reakcja obu Korei i Chin 
na te słowa, łatwo chyba sobie wyobrazić.

Kolejnym punktem wzmacniania potencjału JSDF, jest propozy-
cja ministerstwa obrony sformowania specjalnej jednostki szturmo-
wej do odbijania „odosobnionych japońskich wysp”. Ministerstwo 
chce włączyć program tworzenia nowej jednostki do nowych wy-
tycznych polityki obronnej. Zaznaczono jednak, że nastąpi to jedy-
nie „po ocenie, że istniejące siły nie są w stanie ochronić odosob-
nionych wysp”. Siły Samoobrony nie posiadają jednostek piechoty 
morskiej jako takich, ich rolę pełni stacjonujący w Omurze w po-
bliżu Nagasaki 16 Pułk Piechoty. „Ocena sytuacji” musiała wypaść 
na korzyść powołania piechoty morskiej, bowiem wkrótce potem 
pojawiły się zapowiedzi modernizacji 3 uniwersalnych okrętów de-
santowych typu Osumi, a w budżecie niespodziewanie znalazły się 
środki na zakup pływających transporterów opancerzonych AAV-7. 
W budżecie na rok finansowy 2014 ministerstwo obrony chciało 
przeznaczyć 13 mln $ (13 mld jenów) na zakup 2 amfibii w warian-
cie dowodzenie z opcją na zakup kolejnych pojazdów w różnych 
wersjach w następnych latach. Eksperci pozostają tutaj zgodni: za-
kup amfibii i modernizacja desantowców wiosny nie czynią; miną 
lata zanim Japonia stworzy jednostki piechoty morskiej na miarę 
amerykańskich Marines. 

Premier Abe ujawnił swoje dalsze plany podczas wizyty 
w Warszawie w lipcu tego samego roku. Przepytywany przez ja-
pońskich dziennikarzy w sprawie zmian w pacyfistycznej konsty-
tucji odpowiedział, że będzie starał się przekonać do tej idei także 
posłów opozycyjnej Partii Demokratycznej, ponieważ „zaintereso-
wani zmianami konstytucji parlamentarzyści muszą być nie tylko 
w Nippon Ishin no Kai (Partia Odnowy Japonii, kontrowersyjne-
go, byłego już gubernatora Tokio, Shintaro Ishihary oraz nie mniej 
kontrowersyjnego burmistrza Osaki Toru Hashimoto) i Your Party”. 
Abe chciałby na początek złagodzić artykuł 96 konstytucji, doty-
czący wprowadzania zmian w ustawie zasadniczej. Wprowadzenie 
zmian w artykułach dotyczących sił zbrojnych, jak chociażby art. 
9, de facto zakazujący posiadania lotniskowców, będzie wymagał 
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od rządzącej LDP pozyskania obu wspomnianych już partii prawi-
cowych oraz opozycyjnej DP z prostego powodu: koalicyjne Nowe 
Komeito, popierane przez buddystów, jest niechętne wobec zmie-
niania pacyfistycznego charakteru ustawy zasadniczej. Jednakże 
kwestia ta uległa zasadniczej zmianie po zdecydowanym zwycię-
stwie LDP w wyborach uzupełniających do izby wyższej parlamen-
tu 21 lipca 2013. Pojawiła się również propozycja, aby Japonia mo-
gła uczestniczyć w układach kolektywnej obrony i występować po 
stronie zaatakowanych sojuszników, a nie tylko USA. Pomysł poja-
wił się już podczas pierwszej kadencji Abe na stanowisku premie-
ra, jednak nie został rozwinięty poza wstępną ekspertyzę prawną. 
Premier powrócił do sprawy w styczniu 2014. Na pierwszej w roku 
sesji parlamentu oświadczył, że rząd będzie rozważał jak zapewnić 
Japonii prawo do uczestnictwa w zbiorowych układach bezpieczeń-
stwa i samoobrony. Zdaniem premiera i jego gabinetu w obliczu 
chińskiej polityki zagranicznej utrzymanie dotychczasowych za-
sad jest niewskazane. Sprawa dotyczy oczywiście sporu z Chinami 
o wyspy Senkaku/Diaoyu oraz granic ogłoszonej w listopadzie 
chińskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej. Abe oświadczył, 
że nie zaakceptuje jakichkolwiek prób siłowej zmiany istniejącego 
status quo. Ponownie zwołany panel ekspertów przedstawił swo-
ją opinię 15 maja tego samego roku. Zdaniem prawników udział 
Japonii w wielostronnych układach bezpieczeństwa nie będzie wy-
magał zmian w konstytucji. Powołano się przy tym na zmienną 
w ciągu interpretację ustawy zasadniczej oraz Pakt Branda-Kellogga 
z 1928 i Kartę Narodów Zjednoczonych. Początkowy entuzjazm 
LDP został ostudzony przez Nowe Kometo, które zapowiedziało, 
że nie będzie popierać takiej polityki. W międzyczasie udało się 
przeprowadzić zmiany w zasadach eksportu broni. Dotychczasowe 
zasady wprowadzone w roku 1967, obejmowały zakaz eksportu 
uzbrojenia do krajów komunistycznych, objętych embargiem ONZ, 
lub uwikłanych w konflikty. Abe określił zmiany, jako rewizję i do-
stosowanie przepisów do współczesnych warunków. Pomimo zgody 
na szerszą sprzedaż uzbrojenia każda transakcja będzie dokładnie 
sprawdzana i kontrolowana przez rząd, a Japonia ma nadal utrzymy-
wać filozofię pokojowego państwa, przestrzegającego zasad ONZ.
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Dużo więcej działo się, jeżeli chodzi o wyposażenie JSDF. We 
wtorek 6 sierpnia 2013 w stoczni koncernu IHI w Jokohamie zwo-
dowano niszczyciel śmigłowcowy Izumo, największy japoński okręt 
od czasów drugiej wojny światowej. Na uroczystości był między 
innymi wicepremier i minister finansów Taro Aso. Izumo ma 248 m 
długości i wyporność standardową 19,5 tys. t, wyporność pełna ma 
sięgać 27 tys. t. W skład, skromnej jak na rozmiary okrętu, pokła-
dowej grupy lotniczej będzie wchodzić do 9 śmigłowców, przy po-
jemności hangaru określanej na 14 maszyn. Od chwili ogłoszenia 
zamiaru budowy oraz przybliżonych danych Izumo i bliźniaczej jed-
nostki trwają spekulacje nad możliwością bazowania na nich my-
śliwców F-35B (wersja skróconego startu i lądowania). Oficjalny 
komunikat japońskiego ministerstwa obrony mówił, że głównymi 
zadaniami niszczycieli śmigłowcowych typu Izumo będą: obrona ja-
pońskich terytoriów spornych z sąsiadami (otwarcie mówi się tutaj 
o Senkaku/Diaoyu i śledzeniu ruchów chińskiej floty) oraz udział 
w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i misjach ONZ, a zakup 
pokładowych F-35 nie jest brany pod uwagę. Ponadto jednostki 
będą używane, jako transportowce wojska, mogące zabrać na po-
kład do 4 tys. żołnierzy i 50 pojazdów, a nawet zaopatrzeniowce 
floty! Zdaniem japońskich oficjeli budowa tak wielozadaniowych 

Niszczyciel śmigłowcowy Izumo
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jednostek pozwoli na znaczące oszczędności budżetowe, a szero-
ka gama stawianych zadań jest także przyczyną dużych rozmiarów 
okrętów. Nie przekonuje to jednak ekspertów i miłośników okrętów 
wojennych. Pod względem rozmiarów Izumo jest porównywalny 
z włoskim lotniskowcem Cavour oraz hiszpańskim uniwersalnym 
okrętem desantowym Juan Carlos I. Cavour przenosi 8 samolotów 
Harrier II oraz 12 śmigłowców EH-101, a przy wykorzystaniu miej-
sca na pokładzie lotniczym można „upchnąć” jeszcze dodatkowych 
10 statków powietrznych. Również Juan Carlos I może przenosić 
do 30 Harrierów i śmigłowców. Nawet mniejsze brytyjskie lotni-
skowce typu Invincible są w stanie przenosić do 22 statków powietrz-
nych. Zdaniem portalu globalsecurity.org na Izumo można by zmie-
ścić, co najmniej 12 F-35, a rozmiary okrętu pozwalają na wykorzy-
stanie także innych samolotów pokładowych, jak chociażby już uży-
wanych przez Siły Samoobrony samolotów wczesnego ostrzegania 
E-2C. Izumo wszedł do służby w marcu 2015. Nienazwana jeszcze 
druga jednostka ma zasilić Morskie Siły Samoobrony w rok 2017. 

Chiny natychmiast wyraziły zaniepokojenie w związku z systema-
tycznym rozwojem japońskich sił zbrojnych i wezwały „azjatyckich 
sąsiadów Japonii i wspólnotę międzynarodową” do bacznego ob-
serwowania poczynań Tokio. Również data wodowania Izumo wy-
wołała kontrowersje. W tym samym czasie dziesiątki tysięcy ludzi 
uczestniczyły w obchodach 68 rocznicy zrzucenia bomby atomowej 
na Hiroszimę. Władze w Tokio twierdziły, że zbieżność jest zupeł-
nie przypadkowa, a o terminie wodowania zadecydowały korzystne 
pływy i „pomyślność daty”. Kolejnym powodem kontrowersji był 
udział w wodowaniu wicepremiera Aso. W poprzednich dniach było 
o nim głośno za sprawą wypowiedzi na temat zmian w konstytucji. 
Aso stwierdził, że dobrym przykładem dla takich zmian są Niemcy, 
gdzie zmiana weimarskiej konstytucji (i przejście do III Rzeszy) 
przebiegły niezauważone. Po krytyce ze strony opozycji, mediów 
i zagranicy wicepremier wycofał się z tego porównania i stanowczo 
odrzucił wszelkie głosy wzywające go do podania się do dymisji.

Z kolei w końcu sierpnia 2013 ministerstwo obrony ogłosiło 
swoje propozycje budżetowe na rok 2014. Japoński MON chciałby 
przeznaczyć 100 mln jenów na przestudiowanie możliwości wpro-
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wadzenie do służby przemiennopłatów V-22 Osprey i pozyskanie 
od Amerykanów dokumentacji technicznej. Wypytywany przez 
dziennikarzy, minister Onodera stwierdził, że „należy rozważyć 
użyteczność Ospreyi”. Pierwsze maszyny miałyby trafić do służ-
by już w 2015. Pozyskanie przemiennopłatów ma być elementem 
średnioterminowego planu rozwoju sił zbrojnych i zostać uwzględ-
nione w opracowywanych właśnie długoterminowych wytycznych 
dla polityki obronnej kraju. Po raz pierwszy Tokio wyraziło zain-
teresowanie V-22 Osprey w październiku 2012. Ówczesny minister 
obrony Satoshi Morimoto informował wówczas, że resort prowadzi 
prace studyjne nad normami bezpieczeństwa i relacją koszt – efekt. 
W tej sprawie miały się wypowiedzieć także inne ministerstwa. 
Kolejny raz temat wypłynął w czerwcu przy okazji wspomnianych 
wyżej deklaracji o zwiększaniu potencjału ofensywnego i tworzeniu 
sił desantowych. W trakcie manewrów pod San Diego MV-22 po 
raz pierwszy wylądował na pokładzie niszczyciela śmigłowcowego 
Hyuga, co zostało odebrane, jako przymiarka do wprowadzenia ich 
do służby. Ospreye są w Japonii bardzo drażliwym tematem, za spra-
wą katastrof z udziałem tych maszyn w minionych latach. Ciągle 
trwają protesty w związku z rozmieszczeniem przemiennopłatów na 
Okinawie. W ich efekcie wprowadzono poważne ograniczenia ich 
użytkowania przez Amerykanów na Okinawie. Pomimo tego japoń-
scy wojskowi stale jak tylko mogą starają się ułatwiać życie swo-
im sojusznikom. Finalna decyzja zapadła w połowie grudnia 2013. 
Ministerstwo obrony ogłosiło, że zamierza kupić 17 V-22, 4 samolo-
ty wczesnego ostrzegania i dowodzenia E-2D Advanced Hawkeye, 
a wraz z nimi 52 pływające transportery opancerzone AAV-7 i 99 ko-
łowych niszczycieli czołgów MCV 8×8. Poinformowano również 
(po raz kolejny) o planach zamówienia 2 dodatkowych niszczycieli 
typu Atago z systemem Aegis oraz 5 mniejszych niszczycieli. Tokio 
wyraziło także nadzieję, że do roku 2019 otrzyma już 28 myśliwców 
F-35. Zaplanowane niszczyciele mają zwiększyć możliwość obrony 
przed północnokoreańskim atakiem rakietowym oraz zrównowa-
żyć ilościowy i jakościowy rozwój chińskiej marynarki wojennej. 
Decyzja Tokio przypomniała o kolejnej sprawie dyskutowanej przy 
okazji budowy pary Atago – Ashigara. Rozważano wówczas, czy 
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Japończycy zdecydują się na wyposażenie niszczycieli w pociski 
manewrujące Tomahawk. Tego typu uzbrojenie nie jest zakazane 
przez japońskie prawodawstwo, jednak użycie pocisków musiałoby 
być ograniczone do zwalczania okrętów. Czy na fali radykalnych 
zmian Abe, lub jego następcy, zdecydują się na pozyskanie broni 
umożliwiającej ataki na cele położone w głębi lądu? Byłby to krok 
o dużo większym znaczeniu, niż dużo bardziej interesujące media 
i obserwatorów ewentualne przyzwolenie na posiadanie lotniskow-
ców (czytaj: zakup odpowiednich samolotów dla „niszczycieli śmi-
głowcowych”).

Japoński MON zamierzał generalnie zażądać powiększenia swo-
jego budżetu (4,892 miliarda jenów) o 138 milionów jenów lub 
2,9%, w stosunku do roku bieżącego. Dodatkowymi pozycjami na 
liście życzeń są: rozpoznawcze bezpilotowe RQ-4 Global Hawk 
(200 mln ¥, w służbie od 2015), dodatkowe wyrzutnie Patriotów 
PAC-3 (1,5 mld ¥) oraz wyposażenie treningowe za 1,3 mld jenów. 
Resort chciałby rozpocząć także badania nad wdrożeniem nowego 
samolotu wczesnego ostrzegania za 4 mln ¥. Trzeba jednak pamię-
tać, że wzmacnianie JSDF nie jest domeną jedynie LDP, a wiele 
obecnych projektów zostało zapoczątkowanych za rządów, teore-
tycznie bardziej pacyfistycznej i ustępliwej, DP. Świetnym przykła-
dem jest tutaj Izumo. Projekt okrętu powstał jeszcze za rządów LDP, 
kiedy ministerstwo obrony złożyło 31 sierpnia 2009 swoje zapotrze-
bowanie budżetowe na rok fiskalny 2010, domagało się 116,6 mld 
¥ na budowę nowego niszczyciela śmigłowcowego. W następnym 
miesiącu władzę objęła DP. W październiku gabinet premiera Yukio 
Hatoyamy przeznaczył na okręt 118,1 mld ¥. Kolejne gabinety de-
mokratów wprowadziły wytyczne polityki obronnej zakładające 
zwiększenie liczby okrętów podwodnych, złagodziły przepisy doty-
czące eksportu uzbrojenia, podjęły starania o zacieśnienie współpra-
cy wojskowej z Koreą Południową i otwarcie wyraziły zaintereso-
wanie Ospreyami. Zasadnicza różnica polega na tym, że Abe i jego 
rząd działają jawniej, szybciej, stosują bardziej agresywną retorykę 
i podejmują szersze działania na arenie międzynarodowej. Dobrymi 
przykładami są tutaj próby zawiązania antychińskiego sojuszu 
z Filipinami i Wietnamem. Podobnie została odebrana w Chinach 
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wizyta Abe w Europie Środkowej, gdzie japońscy politycy dawno 
nie gościli, za to Chińczycy są częstymi gośćmi. Czas pokaże czyja 
polityka okaże się skuteczniejsza.

18. BBN po japońsku i szpiedzy w Warszawie

Jesień 2013 upłynęła w Japonii pod znakiem coraz ostrzejsze-
go kursu względem Pekinu. W ruch poszedł cały arsenał środków, 
w tym także tych obliczonych na uporządkowanie spraw wewnątrz 
kraju. Towarzyszył temu wyciągnięty przez media skandal ze służ-
bami specjalnymi w roli głównej.

W czwartek, 7 listopada izba niższa parlamentu przegłosowała 
ustawę powołującą krajowy odpowiednik Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego. Japoński BBN będzie wzorowany na amerykańskiej 
Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Ustawa uprawnia gabinet pre-
miera do przejęcia wiodącej roli w przygotowywaniu polityki za-
granicznej i obronnej. Jednocześnie zaostrzona została kontrola nad 
przepływem informacji poufnych i tajnych. Do tej pory w tej kwestii 
panowała na wyspach dość duża dowolność, żeby nie powiedzieć 
bałagan. Poszczególne ministerstwa i agencje rządowe samodzielnie 
przyznawały informacjom różne stopnie poufności i tajności, czę-
sto podejmując sprzeczne decyzje. Zdarzało się również, iż wskutek 
biurokratycznych opóźnień część informacji w ogóle nie docierała 
do szefa rządu. Obecnie premier, szef gabinetu premiera oraz mi-
nistrowie spraw zagranicznych i obrony mają odbywać regularne 
spotkania w celu koordynowania przepływu informacji, regulowa-
nia biurokratycznego chaosu oraz tworzeniu średnio- i długotermi-
nowych wytycznych dla polityki zagranicznej i obronnej.

Rząd otwarcie przyznał, że zmiany mają na celu umożliwienie lep-
szego reagowania na „coraz bardziej dynamicznie zmieniające się 
środowisko bezpieczeństwa na świecie i w regionie”. Dla wszystkich 
obserwatorów jest jednak jasne, że pod tym eufemizmem kryje się 
konflikt z ChRL, który po części umożliwił LDP odzyskanie władzy. 
Obecnie wszelkie chińskie działania w rejonie spornych wysp stały 
się motorem, przyczyną i uzasadnieniem dla wprowadzanych zmian.
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Nowe regulacje i zaostrzenie przepisów spowodowały pojawie-
nie się kolejnych wątpliwości. Szczególne protesty opozycji wy-
wołały kary przewidziane za ujawnianie tajemnic państwowych. 
Urzędnikom państwowym grozi za to 10 lat więzienia, podobna 
kara będzie dotyczyć dziennikarzy, którzy pozyskali takie informa-
cje w sposób niezgodny z prawem. Zdaniem opozycji wobec nieja-
snych przepisów, co jest tajemnicą państwową, powstaje szerokie 
pole do nadużyć. Rodzi się również problem ograniczenia konsty-
tucyjnego prawa obywateli do wiadomości o poczynaniach rządu. 
Przeciwko poczynaniom rządu protestowali również dziennikarze 
i działacze społeczni. Dyskusja nad ustawą ustalającą reguły przy-
znawania statusu tajemnicy państwowej ujawniła kolejny problem 
japońskiego systemu prawnego. Posłowie opozycyjnej DPJ do-
magali się ustalenia, czy sąd, przed którym odbywałby się proces 
o ujawnienie tajemnicy państwowej będzie miał prawo ustalać, czy 
ujawnionej informacji faktycznie należał się taki status. Sprawa czę-
ściowo utknęła w prawnych i biurokratycznych zawiłościach, a czę-
ściowo została zepchnięta na dalszy plan przez inne wydarzenia.

Pod koniec listopada agencja informacyjna Kyodo News poin-
formowała o utrzymywaniu przez GSDF wywiadu wojskowego. 
Jednostka była tak głęboko utajniona, że o jej istnieniu nie wiedzieli 
nawet kolejni premierzy i ministrowie obrony. Stan tak z miejsca 
uznano za naruszenie cywilnej kontroli nad wojskiem. Nie wia-
domo dokładnie, kiedy odrodził się japoński wywiad wojskowy. 
Dziennikarzom udało się ustalić, że działał aktywnie w trakcie zim-
nej wojny, a przy jego organizacji szeroko korzystano z doświad-
czeń weteranów cesarskich służb wywiadowczych z okresu II woj-
ny światowej. Podobna sytuacja zaistniała w obu państwach nie-
mieckich, z tą różnicą, że w RFN był to proces całkowicie jawny. 
Głównymi obszarami zainteresowania wywiadu GSDF były Związek 
Radziecki, Chiny, obie Koree oraz Polska. W Warszawie miała funk-
cjonować jedna z jego głównych komórek. Pragnący zachować ano-
nimowość wysokiej rangi funkcjonariusz Sił Samoobrony twierdził, 
że działania wywiadowcze były prowadzone pod kierownictwem 
Amerykanów. Byłoby doprawdy dziwne, gdyby CIA nie zdecydo-
wała się wykorzystać resztek struktur pozostawionych przez cesar-
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ski wywiad i kontrwywiad. Władze początkowo zaprzeczyły tym 
rewelacjom, jednak z czasem niektórzy oficjele zaczęli sugerować 
faktyczne istnienie struktur wywiadu wojskowego.

To samo źródło poinformowało Kyodo o rozpoczęciu około roku 
2008 prac studyjnych nad połączonymi operacjami wywiadu i jed-
nostek specjalnych. Wśród przewidywanych zadań znalazły się od-
bijanie zakładników za granicą, przenikanie na terytorium wroga 
i obserwacja celów. W 2004 r. miano także sformować specjalną 
jednostkę antyterrorystyczną i przeciwpartyzancką, jednak rząd za-
przecza jej istnieniu. Działania zostały przypuszczalnie zintensyfi-
kowane po wydarzeniach w Algierii z 2013 r., kiedy wśród wziętych 
przez terrorystów zakładników znaleźli się także Japończycy.

Aktualna sytuacja japońskich służb wywiadowczych jest dość 
skomplikowana. Istnieje formalny wywiad wojskowy podległy 
bezpośrednio ministerstwu obrony, oprócz tego równoległe tajne 
struktury wywiadu i kontrwywiadu miałyby podlegać dowództwu 
wojsk lądowych. Ponadto istnieje również wywiad cywilny pod-
legły ministerstwu spraw zagranicznych. Oba „legalne” wywiady 
działają w interesie swoich resortów i prowadzą dość ograniczoną 
działalność. Taki podział ról zaczyna być niewydajny i utrudnia 
działania w obliczu rosnącej asertywności Japonii na arenie między-
narodowej. Dlatego też odpowiadający w parlamencie za kontrole 
nad służbami wywiadowczymi Nobutaka Machimura zapropono-
wał powołanie agencji mającej odpowiadać za szkolenie i wysyła-
nie szpiegów za granicę, koordynację działań służby wywiadow-
czych oraz analizę danych przedstawianych Radzie Bezpieczeństwa 
Narodowego. Wzorem miałaby stać się amerykańska Centralna 
Agencja Wywiadowcza. Już w chwili powoływania Rady podno-
szono głosy o powolnym, chaotycznym i nieskoordynowanym na-
pływie danych i analiz do najwyższych władz, co utrudnia wyra-
bianie pełnego obrazu sytuacji i w konsekwencji może negatywnie 
wpływać na podejmowane decyzje. Sprawa powołania organizacji 
koordynującej działania służb wywiadowczych i jednostek specjal-
nych, miała być wówczas już od pewnego czasu dyskutowana w ło-
nie LDP. Sugerowano, że projekt odpowiedniej ustawy może zostać 
złożony w 2015 r.. 
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19. Nowa interpretacja konstytucji

Na początku lipca 2014 premier Abe przeforsował zmiany inter-
pretacji konstytucji odnośnie udziału Japonii w wielostronnych so-
juszach. Nie oznacza to jeszcze zmian w konstytucji, a sama dro-
ga do wchodzenia w międzynarodowe pakty będzie długa i praw-
dopodobnie wyboista. Swoje plany premier ujawnił na pierwszym 
w 2014 posiedzeniu parlamentu. Uzasadnieniem dla podjęcia takich 
kroków była polityka zagraniczna Chin. Możliwości zmiany aktu-
alnych przepisów oraz ewentualną konieczność zmian w konstytu-
cji miał ocenić specjalnie powołany panel ekspertów. Nie było to 
pierwsze podejście do sprawy. Już podczas pierwszego sprawowa-
nia urzędu premiera w roku 2007, Abe powołał podobną grupę by 
opracowała wstępny raport. Wyniki ówczesnych rozważań, opubli-
kowane w czerwcu 2008, stały się podstawą dla raportu ogłoszone-
go 15 maja 2014. 

Panel japońskich odpowiedników prof. Falandysza uznał, że 
zmiana ustawy zasadniczej nie jest konieczna, aby Japonia mogła 
uczestniczyć w układach bezpieczeństwa zbiorowego. Podstawą dla 
takiego stwierdzenia stały się zmiany w interpretacji konstytucji na 
przestrzeni lat. W pierwszych latach powojennych paragraf 2 artyku-
łu 9 był traktowany bardzo dosłownie, Japonia całkowicie wyrzekła 
się wojny, a nawet prawa do samoobrony i nie posiadała sił zbroj-
nych. Zaostrzająca się konfrontacja pomiędzy blokami, w tym przede 
wszystkim wojna koreańska, wymusiła jednak zmianę stanowiska. 
Wyrok sądu najwyższego z 1959 (tzw. sprawa Sunagawy), stwierdzał, 
że artykuł 9 nie wyklucza prawa do samoobrony, która winna służyć 
utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa oraz zapewnieniu przetrwania 
państwa. W tym samym okresie utrwaliło się przekonanie o prawie 
do zawierania sojuszy, ale jedynie dwustronnych, z zastrzeżeniem, iż 
japońskie siły nie mogą być używane poza terytorium kraju. Zmiany 
interpretacji ustawy zasadniczej były uzasadnieniem dla powoła-
nia Japońskich Sił Samoobrony (1954) oraz zawarcia ze Stanami 
Zjednoczonymi Układu o Wzajemnej Współpracy i Bezpieczeństwie 
(1960). Dalsze rozluźnienie zasad nastąpiło w latach 70-tych. W opar-
ciu o artykuł 13 konstytucji uznano, że państwo ma prawo podejmo-
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wać wszelkie środki niezbędne do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. 
Środki te powinny być jednak ograniczone do niezbędnego minimum. 
Co ważne, za przekroczenie takiego minimum uznano uczestnictwo 
w wielostronnych układach bezpieczeństwa.

Takie postawienie sprawy w poprzednich dekadach wymagało 
od panelu ekspertów nowego podejścia do kwestii. Reinterpretacji 
artykułu 9 dokonano tym razem w oparciu o preambułę oraz artyku-
ły 13 (ponownie) i 98 ustawy zasadniczej. Pierwszy z nich kładzie 
na barki państwa obowiązek ochrony prawa obywateli do życia, 
własności i dążeniu do szczęścia. Jako zasadniczy warunek reali-
zacji tego zapisu uznano ochronę niepodległości Japonii oraz za-
bezpieczenie jej przed obcą inwazją. Zdaniem rządowych prawni-
ków w obecnej sytuacji międzynarodowej warunek ten najpewniej 
można zrealizować wchodząc w wielostronne sojusze. Z kolei arty-
kuł 98 wprowadza zasadę współpracy międzynarodowej. Wszelkie 
te dywagacje znajdują swoje dodatkowe podparcie w preambule. 
Panel zalecił również interpretację konstytucyjnego pacyfizmu nie, 
jako całkowitego wyrzeczenia się przemocy, ale podejmowania ak-
tywnych działań na rzecz pokoju.

Raport podkreślał również gwałtowne zmiany jakie zachodzą 
w środowisku międzynarodowym, szczególnie w regionie Azji-
Pacyfiku. Na pierwszym miejscu wymieniane są tutaj postęp tech-
nologiczny oraz proliferacja broni masowego rażenia. Wzrost zna-
czenia Chin, oraz rosnąca asertywność ich polityki znalazły się na 
drugim miejscu, aczkolwiek w swoich wystąpieniach Abe i człon-
kowie jego gabinetu kładli największy nacisk właśnie na ten czyn-
nik. Kolejne pozycje zajęły zacieśnianie i pogłębianie współpracy 
z USA oraz z państwami regionu w ramach m.in. Szczytów Azji 
Wschodniej (EAS) oraz Spotkań Ministrów Obrony ASEAN+ 
(ADMM+).

Zaproponowana w związku z powyższym zmiana interpretacji ar-
tykułu 9 przedstawia się następująco:

Paragraf 1
Naród japoński, dążąc szczerze do międzynarodowego pokoju 

opartego na sprawiedliwości i porządku, wyrzeka się na zawsze woj-
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ny jako suwerennego prawa narodu, jak również użycia lub groźby 
użycia siły jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych.

Powinien być interpretowany jak dotychczas, zachowując przy 
tym pełne prawo do samoobrony w ramach przewidzianych przez 
Kartę Narodów Zjednoczonych.

Paragraf 2
Dla osiągnięcia celu określonego w poprzednim ustępie nie będą 

nigdy utrzymywane siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne ani 
inne środki mogące służyć wojnie. Nie uznaje się prawa państwa 
do prowadzenia wojny.

Tutaj zdaniem ekspertów prawo do kolektywnej samoobrony 
powinno zostać zaliczone do „niezbędnego minimum”. Także tutaj 
przywoływana jest Karta NZ, która zakazuje zbrojnego rozwiązywa-
nia sporów, a nie udziału w układach bezpieczeństwa zbiorowego.

Przez półtora miesiąca po opublikowaniu raportu trwały nego-
cjacje wewnątrz koalicji, których celem było przekonanie buddyj-
skiego Nowego Komeito do zaaprobowania proponowanych zmian. 
Pomimo oporu koalicjanta, rząd 1 lipca zaakceptował propozycje 
przedstawione w raporcie. Natsuo Yamaguchi, przywódca Nowego 
Komeito, stwierdził, że jest dumny, iż jego partia mogła pełnić rolę 
hamulca dla zapędów LPD. Jednak nastroje wewnątrz samej partii 
nie były już tak dobre; „Nowe Komeito, które nie było w stanie obro-
nić swoich przekonań, stało się jedynie siłą, podążającą [za LPD]”, 
stwierdził jeden z bardziej doświadczonych posłów ugrupowania. 

Jednak największym problemem dla Abe pozostaje nie opór ko-
alicjanta, tylko społeczeństwa. Premier ogłosił plany zmiany prze-
pisów już podczas swojej wizyty w Polsce w lipcu ubiegłego roku, 
wyraził wtedy nadzieję, że uda się je przeprowadzić także przy po-
mocy posłów opozycji. Wywołało to przychylną odpowiedź nie tyl-
ko skrajnej prawicy zgrupowanej wokół Shintaro Ishihary, ale także 
grupy posłów z Partii Demokratycznej. Niemniej liczne grupy spo-
łeczne wyraziły swój sprzeciw. Największe problemy sprawiła rzą-
dowi Naomi Takasu, 37-letnia gospodyni domowa, która doprowa-
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dziła do zgłoszenie artykułu 9 do Pokojowej Nagrody Nobla. Jeżeli 
Komitet Noblowski przyzna nagrodę japońskiej konstytucji, postawi 
Abe w bardzo niezręcznej sytuacji. Inne protesty przybrały bardziej 
bezpośrednie formy. W noc poprzedzającą ogłoszenie decyzji ga-
binetu przed siedzibą rządu demonstrowało 10 tys. osób. Sprzeciw 
wobec planowanych zmian wyraziły stowarzyszenia reżyserów, 
scenarzystów, dziennikarzy, prawników oraz ofiar zrzucenia bomb 
atomowych na Hiroszimę i Nagasaki. Przeprowadzony w dniach 
1-2 lipca 2014 przez agencję informacyjną Kyodo telefoniczny son-
daż wykazał spadek poparcia dla rządu o 4,3 punktu procentowego. 
Gabinet popiera obecnie 47,8% badanych, a przeciwko jest 40,6%, 
była to największa liczba od chwili objęcia władzy przez Abe. Swoje 
protesty wyraziły również Chiny i Korea Południowa, 2 lipca odbyła 
się nawet demonstracja przed japońską ambasadą w Seulu.

Niejako dla uspokojenia sytuacji, sekretarz generalny gabinetu 
Yoshihide Suga powiedział na konferencji prasowej 7 lipca, że opra-
cowanie odpowiednich ustaw umożliwiających udział w układach 
bezpieczeństwa zbiorowego oraz udziału Sił Samoobrony w misjach 
bojowych poza granicami kraju zajmie, co najmniej rok. Rząd chce 
przygotować kompleksowy pakiet legislacyjny i skieruje go pod 
obrady parlamentu najwcześniej na początku 2015. Niecały tydzień 
później, 11 lipca, podczas wizyty w Port Moresy, Abe ogłosił zamiar 
utworzenia 2 nowych ministerstw. Pierwsze miało odpowiadać za 
wspieranie rozwoju regionalnych gospodarek. Z kolei drugie miało-
by odpowiadać za zmiany legislacyjne dotyczące Sił Samoobrony. 
Kolejne 3 dni później premier wyraził nadzieję na zorganizo-
wanie spotkania z Xi na marginesie zaplanowanego na listopad 
2014 w Pekinie szczytu APEC. Podczas spotkania obaj przywódcy 
mieli się zająć sprawami spornymi między obydwoma państwami. 
Pekin zdecydowanie odrzuciło propozycję. Chińskie ministerstwo 
spraw zagranicznych w oficjalnym komunikacie stwierdziło, że 
Tokio powinno podjąć bardziej praktyczne działania i włożyć więcej 
wysiłku w ocieplenie wzajemnych stosunków.

Dalsze zmiany przyniósł rok 2015 i ogłoszone przez premie-
ra Abe podczas jego wystąpieniem 28 kwietnia przed połączony-
mi izbami amerykańskiego kongresu nowe wytyczne współpracy 
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obronnej. Powszechnie zaczęto mówić o nowej erze w amerykań-
sko-japońskim sojuszu. Termin ogłoszenia nowych wytycznych 
był kilkakrotnie przekładany, najpierw ze względu na wspomniane 
wcześniej prace panelu ekspertów, które miały stanowić podstawę 
dla dalszych negocjacji z Amerykanami. Pierwsze pewne przecieki 
dotyczące zawartości dokumentu pojawiły się dopiero na początku 
kwietnia 2015 i potwierdzały wcześniejsze spekulacje. Co ważne, 
wykorzystano furtki zostawione podczas prac nad poprzednimi wy-
tycznymi osiemnaście lat wcześniej.

Po raz pierwszy amerykańsko-japońskie wytyczne zostały przyję-
te w roku 1978 i ustalały podział zadań między sojusznikami w tym 
na wypadek wybuchy III wojny światowej. Koniec zimnej wojny, 
upadek Związku Radzieckiego oraz wzrost znaczenia Chin wymusi-
ły wprowadzenie zmian, których dokonano w roku 1997. Powstałe 
wówczas koncepcje i mechanizmy stały się podstawą dla przyjętych 
obecnie rozwiązań. Najważniejszym elementem nowych wytycznych 
jest zacieśnienie i rozszerzenie wzajemnej współpracy. W tym celu 
zdecydowano o powołaniu Mechanizmu Sojuszniczej Koordynacji 
(ACM), który zastąpi istniejący od 1997 Mechanizm Dwustronnej 
Współpracy (BCM). Pierwotnie mechanizm miał odpowiadać za ko-
ordynację sojuszniczych działań w wypadku ataku na Japonię lub za-
istnienia sytuacji kryzysowej w strefie otaczającej Japonię (SIASJ). 
Oznaczało to wówczas dramatyczny wzrost napięcia lub wybuch woj-
ny na Półwyspie Koreańskim i jednocześnie uwzględniało możliwość 
japońskiej interwencji w takim konflikcie. BCM znalazł się w Japonii 
na cenzurowanym po trzęsieniu ziemi i tsunami w roku 2011, kiedy 
pozostał faktycznie bezczynny. Z tego powodu zwalczanie skutków 
katastrof naturalnych stało się jednym z głównych zadań stawianych 
przed ACM. Pozostałe zadania są jednak dużo dalej idące i stawia-
ją szereg wyzwań przed Siłami Samoobrony. ACM ma podejmować 
działania w wypadku zbrojnego ataku na Japonię, zbrojnego ataku na 
kraje inne niż Japonia, pojawienia się zagrożeń dla bezpieczeństwa 
Japonii. Nowy mechanizm ma funkcjonować permanentnie, ponad to 
zniesiono ograniczenia geograficzne (SIASJ).

Kolejnym punktem jest rozszerzenie dwustronnej współpracy. 
Do dotychczasowych obszarów takich jak obrona przeciwrakieto-
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wa, wywiad i rozpoznanie oraz ewakuacji cywilów z zagrożonych 
rejonów dołączyły bezpieczeństwo morskie oraz w kosmosie i cy-
berprzestrzeni. Wytyczne obejmują także zacieśnienie współpracy 
technicznej i technologicznej, także z państwami trzecimi. Ma to 
rozszerzyć pole działania dla japońskiego przemysłu zbrojeniowe-
go, chociażby poprzez uczestnictwo w projektach badawczych i roz-
wojowych prowadzonych przez USA np. z sojusznikami z NATO. 
W myśl nowych wytycznych Siły Samoobrony mają włączyć się 
do operacji globalnych. Kategoria ta ma obejmować nie tylko misje 
pokojowe, humanitarne, logistyczne i antypirackie, w których JSDF 
uczestniczą już od lat, ale także działania antyterrorystyczne, za-
pewnianie swobody żeglugi na morzach i oceanach (w tym np. trało-
wanie min) i zapobieganie rozpowszechnianiu broni masowego ra-
żenia. Japonia i Stany Zjednoczone mają zacieśniać współpracę we 
wszystkich tych obszarach zarówno w skali regionalnej, jak i glo-
balnej, a także podejmować działania z udziałem państw trzecich. 
Prowadzi to do forsowanego przez premiera Abe od poprzedniego 
roku udziału do wielostronnych sojuszach. Również ta koncepcja 
znalazła swoje miejsce w wytycznych. W ramach wspólnych akcji 
wymieniane jest patrolowanie Morza Południowochińskiego i mo-
nitorowanie chińskiej aktywności na tym akwenie. O ewentualności 
takiej akcji mówił japoński minister obrony Gen Nakatani już pod-
czas konferencji prasowej 3 lutego 2015. Nakatani nie wystąpił tutaj 
z inicjatywą, a jedynie odpowiedział na sugestie admirała Roberta 
L. Thomasa, dowódcy amerykańskiej 7 Floty.

Dążenie Japonii do wprowadzenia zasad umożliwiających pro-
wadzenie samoobrony w skali globalnej zostało bardzo niechętnie 
przyjęte w Chinach i Korei. Szczególnie ciekawy jest tutaj przypa-
dek Korei Południowej, która już w roku 1997 protestowała prze-
ciwko włączeniu Półwyspu Koreańskiego do SIASJ. Jednak admi-
nistracja prezydenta Obamy uznała sojusz japońsko-koreański za 
jeden z najważniejszych elementów polityki pivotu i stale wzma-
gała nacisk na Seul. Już w roku 2011 Japonia i Korea Południowa 
rozpoczęły negocjacje nad 2 porozumieniami: General Security of 
Military Information Agrement (GSOMIA, porozumienie ws. ogól-
nego bezpieczeństwa informacji wojskowych) oraz Acquisition and 
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Cross-Servicing Agrement (ACSA, umowa o wzajemnym zaopa-
trzeniu i serwisowaniu). Umowy takie są typowe dla NATO, a oba 
dalekowschodnie państwa mają podpisane analogiczne porozumie-
nia z USA. Seul był wówczas szczególnie zainteresowany umową 
GSOMIA, umożliwiającą prowadzenie wspólnych misji ratowni-
czych, ale także wymianę informacji wywiadowczych związanych 
w pierwszym rzędzie z Koreą Północną. Zakładano, że umowa 
o współpracy zostanie podpisana w maju 2012, na przeszkodzie 
stanęły jednak antyjapońskie resentymenty w Korei Południowej, 
chociaż późniejsze zwycięstwo wyborcze Abe i jego wizyta w świą-
tyni Yasukuni w 2013 również nie przyczyniły się do rozładowa-
nia napięcia. Wprawdzie w następnych latach premier zrezygnował 
z wizyt w świątyni, jednak kontynuują je inni członkowie gabinetu, 
każdego roku po kilku.

Amerykanie zaczęli ponawiać próby przymuszenia swoich so-
juszników do współpracy. Na początku kwietnia do Seulu przybył 
sekretarz obrony Ashton Carter. W trakcie rozmów z południowo-
koreańskim ministrem obrony Han Min Koo udało mu się uzyskać 
zgodę na zacieśnienie współpracy wywiadowczej z Japonią, o czym 
poinformowano 10 kwietnia 2015. W następnym tygodniu doszło 
w Waszyngtonie do trójstronnego spotkania wiceministrów obrony. 
Nieco wcześniej zaczęto również mówić o zorganizowaniu spo-
tkania na szczeblu szefów resortów obrony. Waszyngton wywiera 
nacisk także na Japonię. Biały Dom dwukrotnie wezwał Japonię 
i Koreę do „finalnego rozwiązania” napięć i naprawy wzajemnych 
relacji. Nie mniej, ze względu na ochoczą postawę i zbieżność in-
teresów na linii Tokio – Waszyngton, większy nacisk wywierano na 
Seul. Ostatecznie Koreańczykom udało się wytargować zgodę na 
dość enigmatyczne stwierdzenie, że zmiany w amerykańsko-japoń-
skim sojuszu powinny utrzymać jego transparentność i wesprzeć sy-
tuację w regionie oraz obietnicę wprowadzenia ścisłych konsultacji 
w sprawach dotyczących bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim. 

Południowokoreańscy komentatorzy podnoszą dwa główne proble-
my nowych wytycznych. Pierwszym i nieakceptowalnym dla więk-
szości społeczeństwa jest ewentualna obecność JSDF na półwyspie, 
tak podczas ćwiczeń, jak i wsparcia wojsk amerykańskich. Innym 
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hipotetycznym aspektem tego problemu jest możliwość znalezienia 
się południowokoreańskich jednostek pod japońskim dowództwem. 
Polityków zaprząta bardziej inny problem. Dotychczasowe umo-
wy, zwłaszcza po zmianie Wytycznych zdecydowanie faworyzują 
Japonię w relacjach z USA. Zdaniem Yang Wooka z Koreańskiego 
Forum Obrony i Bezpieczeństwa w wypadku wybuchu konfliktu 
między Republiką Korei a Japonią, Stany Zjednoczone muszą się 
opowiedzieć po stronie tej drugiej. Interesujące w tym kontekście 
wyniki dał sondaż przeprowadzony w tym czasie przez japońską or-
ganizację pozarządową Genrom NPO i południowokoreański think 
tank East Asia Institute na reprezentatywnej grupie tysiąca respon-
dentów z Korei Południowej. Okazało się, że aż 58,1% badanych 
uważa, że Japonia stanowi zagrożenie militarne dla ich kraju. Dla 
porównania rok wcześniej taką odpowiedź dało 46,3% uczestników.

Równie ciekawe okazały się rezultaty telefonicznego sonda-
żu przeprowadzonego przez agencję Kyodo na losowej grupie 
1020 Japończyków, 47,9% badanych opowiedziało się przeciw no-
wym Wytycznym, za było 35,5%. Przypomnijmy, że w analogicz-
nym badaniu przeprowadzonym po przedterminowych wyborach 
w grudniu 2014 swoje poparcie dla polityki obronnej rządu zade-
klarowała jedna trzecia respondentów, a 55% było przeciw. Do wy-
ników sondaży należy zawsze podchodzić ostrożnie, można jednak 
na ich podstawie wnioskować o pewnych trendach. Wydaje się, że 
rządząca LDP postanowiła wziąć społeczeństwo na przeczekanie 
i stopniowo przyzwyczajać je do zmian. Spadek przeciwników no-
wej polityki obronnej o 7 punktów procentowych zdaje się przema-
wiać na korzyść Abe. 

Inną sprawą pozostawał opór koalicyjnego Nowego Komeito, jed-
nak i on został, przynajmniej formalnie, przełamany. Koalicja doszła 
11 maja 2015 do porozumienia w sprawie serii ustaw sankcjonują-
cych reinterpretację konstytucji i zmiany wprowadzane przez nowe 
wytyczne. Odpowiednie głosowania mają odbyć się w parlamencie 
jeszcze w tym miesiącu. Będzie to zaledwie początek planowanych 
zmian. Chcący zachować anonimowość deputowany LDP poinfor-
mował Reutersa, że na rok 2018 planowana jest rewizja konstytu-
cji i usuniecie z niej zapisów ograniczających i blokujących plany 
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rządu. Przepytywany polityk zauważył, że pozwoli to wreszcie za-
kończyć legislacyjną gimnastykę i tworzenie prawnej fikcyjnej rze-
czywistości. Faktem jest, że kolejne japońskie rządy wznosiły się 
na wyżyny falandyzacji chcąc sprostać coraz bardziej dynamicznej 
sytuacji w Azji Wschodniej oraz geopolitycznym wymaganiom. 

Japońskie prawodawstwo bezsprzecznie wymaga zmian. 
Konstytucja będąca owocem amerykańskiej polityki okupacyjnej 
wprowadzonej tuż po wojnie, bardzo szybko przestała przystawać 
do wymagań samego Waszyngtonu. Wyraźnie widać w kolejnych 
zmianach interpretacji pozwalających na powołanie Sił Samoobrony, 
a następnie zawarcie dwustronnego sojuszu. W ciągu ostatniej de-
kady USA zaczęły coraz mocniej naciskać na Tokio w celu wpro-
wadzenia dalszych zmian. Silna Japonia jest filarem amerykańskiej 
polityki na Dalekim Wschodzie, a tym samym jej udział w lokal-
nych paktach jest jednym z kluczowych warunków powodzenia pi-
votu. Zresztą od momentu oszałamiającego sukcesu gospodarczego 
japońscy przywódcy mniej lub bardziej usilnie starali się powrócić 
do globalnej gry i zmienić sytuację, w której Japonia jest „gospodar-
czym gigantem i politycznym karłem”. Wobec braku odpowiednie-
go pretekstu oraz skrajnie pacyfistycznego nastawienia większości 
opinii publicznej trzeba było forsować kolejne etapy „falandyzacji” 
istniejącego prawa. W ich efekcie japońscy żołnierze znaleźli się 
w Iraku, gdzie musieli być ochraniana przez Brytyjczyków, ponie-
waż sami nie mogli otwierać ognia nawet w samoobronie! Mniej 
kuriozalne, ale w świetle konstytucji równie naciągane, były misje 
na Oceanie Indyjskim polegające na zwalczaniu somalijskich pira-
tów oraz zaopatrywaniu okrętów US Navy uczestniczących w misji 
w Afganistanie. 

Największym obecnie problemem na drodze do pełnej remi-
litaryzacji pozostaje postawa społeczeństwa. W wyniku klęski 
w II wojnie światowej upadł autorytet armii, którego do dziś nie 
udało się odbudować. Do tego należy doliczyć jeszcze szok związa-
ny z użyciem broni nuklearnej. Kolejnym problemem poruszanym 
głównie przez psychologów i socjologów jest wykształcenie się 
pośród Japończyków przekonania, że za bezpieczeństwo ich kraju 
odpowiadają Amerykanie. Ta, pomimo swoich mankamentów, bar-
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dzo wygodna sytuacja daje komfort psychiczny związany z uwol-
nieniem od troski o własne bezpieczeństwo, a także pozwala skon-
centrować się na budowie silnej gospodarki. Obecnie w związku ze 
wzrostem Chin, nieprzewidywalną postawą Korei Północnej oraz 
zaangażowaniem USA w innych regionach świata rodzimi polity-
cy dostali do ręki odpowiednie argumenty za forsowaniem zmian. 
Podczas ostatnich wyborów po raz pierwszy od roku 1945 pojawiła 
się kwestia bezpieczeństwa, co zresztą było jedną z przyczyn suk-
cesu LPD. „Wielki brat” również zaczął się niecierpliwić i wyraźnie 
daje Japończykom do zrozumienia, że pora dorosnąć i wziąć odpo-
wiedzialność za siebie.
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Wielka draka o małe wyspy

20. Spór o miedze w sosie słodko-kwaśnym

Chińsko-japoński spór o Wyspy Senkaku/Diaoyu stał się w ostat-
nich latach jednym z najważniejszych konfliktów w Azji, angażując 
w pewnym stopniu także Stany zjednoczone. Konfliktu jest również 
jednym z najistotniejszych zagadnień w relacjach pomiędzy Tokio 
i Pekinem. Do różnorodnych utarczek wokół wysp dochodziło od 
lat, jednak wydarzenia, które doprowadziły do obecnego stanu mia-
ły miejsce wiosną 2012. Zaliczany do najbardziej kontrowersyjnych 
polityków Japonii ówczesny gubernator Tokio Shintaro Ishihara za-
proponował własne rozwiązanie sporu. Tym samym po raz kolejny 
wywołał konsternację w kraju i gniew Pekinu, a podejmowane prze-
zeń działania miały często kuriozalny charakter. 

Na początek słów kilka o samych wyspach, a właściwie wy-
sepkach. Archipelag złożony z pięciu wysp i trzech skał położony 
jest pomiędzy Okinawą, a Tajwanem. Największa z nich – Uotsuri 
ma powierzchnię 3,82 km2. Pozostałe wysepki to: Kuba, Taisho, 
Minami Kojima i Kita Kojima. Senkaku to japońska nazwa archi-
pelagu. W Chinach nazywany jest on z kolei Diaoyu, a na Tajwanie 
Tiaoyu. Co ciekawe wyspy, z wyjątkiem Taisho, do września 

Część III
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2012 były prywatną własnością rodziny Kurihara, a byli właści-
ciele zamieszkują w prefekturze Saitama. Od roku 2002 japońskie 
ministerstwo spraw wewnętrznych dzierżawiło wyspy Uotsuri, 
Minami Kojima i Kita Kojima za 24 mln ¥ (300 tys. $) rocznie. 
Kuba była dzierżawiona przez ministerstwo obrony i wykorzysty-
wana razem z Taisho, jako poligon. Administracyjnie archipelag 
podlega miastu Ishigaki na Okinawie. 

Pozornie nuda, nic się nie dzieje. Po okolicznych wodach pływają 
rybacy i od czasu do czasu postrzelają sobie wojskowi. Problemy za-
częły się, gdy w 1969 roku Komisja Gospodarcza Azji i Dalekiego 
Wschodu ONZ ogłosiła, że pod dnem morskim w rejonie wysp moż-
na spodziewać się złóż ropy i gazu ziemnego. Pekin i Tajpej natych-
miast uznały wyspy za „pradawne chińskie ziemie pod bezprawną 
japońską okupacją” i zaczęły domagać się ich zwrotu. Od tamtej 
pory regularnie dochodzi do incydentów z udziałem głównie chiń-
skich rybaków i japońskiej straży wybrzeża. Aresztowanie przez 
Japończyków szypra jednej z łodzi we wrześniu 2010 doprowadziło 
do trwającej kilka miesięcy „małej epoki lodowcowej” w relacjach 
pomiędzy obu państwami.

W tym momencie na scenę wkracza ekscentryczny Ishihara. 
Podczas swojego wystąpienia 16 kwietnia 2012 w Heritage 
Fundation w Waszyngtonie stwierdził – Japonia będzie chronić 
Senkaku, co nie podobna się innym państwom (…) Kto śmie uskar-
żać się na Japończyków usiłujących bronić japońskiej ziemi? – by 
zakończyć dramatycznym stwierdzeniem – Jeżeli zostawimy je tak 
jak są, to nie wiemy co stanie się z tymi wyspami. 

Chwilę potem wystąpił z projektem wykupienia wysp przez 
władze Tokio. Pomysł gubernatora wprawił w konsternację nie tyl-
ko rząd, ale także władze miejskie japońskiej stolicy. Komentator 
polityczny Minoru Morita stwierdził nawet, że Ishihara albo wy-
puszcza balony próbne, albo usiłuje zabłysnąć po tym jak nie uda-
ło się zorganizować igrzysk olimpijskich w Tokio w 2016 roku. 
Jakby na zawołanie premier Yoshihiko Noda w oświadczeniu dla 
mediów nie wykluczył możliwości wykupienia wysp przez rząd 
centralny. Zważywszy, że premierowi gwałtownie spadało popar-
cie, a związane z prawicą media odniosły się pozytywnie do inicja-
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Senkaku/Diaoyu
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tywy Ishihary, oświadczenie można spokojnie uznać za zagranie 
„pod publiczkę”.

Ishihara planował zakup 3 z 5 wysp: Uotsuri, Minami Kojima 
i Kita Kojima. Koszt zakupu był wyceniany na 200 mln ¥ (2,5 mln $). 
Tutaj zaczynał się problem, ponieważ wszelkie zakupy powyżej 
40 mln ¥ muszą uzyskać akceptację rady miasta. Krytycy guber-
natora natychmiast zadali pytanie jak zamierzał zapewnić wyspom 
bezpieczeństwo. Trudno, bowiem wyobrazić sobie wysłanie tam 
oddziału stołecznej policji, zwłaszcza, że zakup nie zmieniłby ich 
administracyjnej przynależności. Ishihara był jednak przygotowa-
ny na takie zarzuty i od początku proponował wspólne zarządzanie 
wyspami miastu Ishigaki. Burmistrz miasta początkowo odniósł się 
do propozycji bardzo entuzjastycznie, jednak wobec niechęci władz 
Okinawy po kilku dniach wycofał się. W tej sytuacji Ishihara oświad-
czył, że rozważa przekazanie wysp, jako darowizny na rzecz pań-
stwa. Otworzył nawet specjalne konto, na które można było wpłacać 
darowizny na rzecz wykupu Senkaku. Idea okazała się przysłowio-
wym strzałem w dziesiątkę, w ciągu pierwszych pięciu dni na konto 
wpłynęło 76 mln ¥ (prawie 1 mln $!), a do magistratu przychodziły 
nawet pocztowe przesyłki pieniężne. Do końca maja 2012 darowi-
zny na ten cel osiągnęły łączną wartość 1 mld ¥ (ok. 12,5 mln $). 
Było to dużo więcej niż potrzeba, aczkolwiek z czasem pojawiła 
się kwota nawet 2 mld ¥ za wyspy. Osobną kwestią pozostawało 
zagospodarowanie wysp po ich wykupieniu przez Tokio. Ówczesny 
właściciel stale opowiadał się za przekształceniem ich w rezerwat 
przyrody, ewentualnie park krajobrazowy dostępny dla turystów. 
Plany Ishihary były dużo ambitniejsze i zakładały budowę portu 
rybackiego, zarybianie okolicznych wód i oczywiście eksploatację 
surowców naturalnych. Sprawa ewentualnego zakupu miała zostać 
rozstrzygnięta w ciągu roku, rządowa umowa dzierżawy kończyła 
się, bowiem w kwietniu 2013.

Wszyscy zachodzili w głowę, co skłoniło Ishiharę do tak ekstra-
waganckiego posunięcia. Poza wspomnianym już wątkiem olimpij-
skim popularny był jeszcze wariant zimnej kalkulacji politycznej. 
Rządząca wówczas Partia Demokratyczne stale traciła poparcie, 
a wybory parlamentarne zbliżały się wielkimi krokami – ostatecz-
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nie odbyły się w grudniu 2012. Ishihara chciał powrócić do polityki 
krajowej i uważało się, że w najbliższym czasie utworzy nową partię 
polityczną. Wielu doświadczonych parlamentarzystów wyrażało za-
interesowanie taką formacją polityczną. Robienie szumu medialne-
go i granie kartą nacjonalizmu było obliczone na zebranie zwartego 
elektoratu. Gubernator Tokio zdążył już nawiązać współpracę z bur-
mistrzem Osaki Tōru Hashimoto i jego ugrupowaniem Osaka Ishin 
no Kai (Stowarzyszenie Odnowy Osaki), uznawanym za japońską 
odmianę amerykańskiej Tea Party.

Swoją szansę w całym tym zamieszaniu zwietrzyli także inni po-
litycy, głównie opozycyjnej Partii Liberalno Demokratycznej, ale 
także rządzącej Partii Demokratycznej. W szeregach LDP pojawi-
ły się nawet głosy nawołujące do włączenia nacjonalizacji Senkaku 
w program wyborczy partii. W niedzielę 10 czerwca 2012 6 par-
lamentarzystów z obu głównych partii w towarzystwie 120 osób, 
zaokrętowanych na łącznie 14 łodziach udało się oficjalnie „łowić 
ryby” w pobliżu spornych wysp. W rzeczywistości chodziło o zapo-
znanie się z sytuacją na archipelagu. Ishihara uznał to wydarzenie za 
swój wielki sukces, a Chiny złożyły tradycyjny protest.

Burze medialną wokół wysp, jak i sam pomysł gubernatora Tokio 
skrytykował ostro w wywiadzie dla Financial Times ówczesny 
ambasador Japonii w Pekinie Uichiro Niwa. Za swoją wypowiedź 
otrzymał naganę od ministra spraw zagranicznych Kōichirō Genby. 
Niechcący nalał też wody na młyn Ishihary, który stwierdził, że am-
basador musi nauczyć się więcej o historii własnego kraju, a poza 
tym: „Nie posiada jakichkolwiek kwalifikacji, żeby być ambasado-
rem Japonii gdziekolwiek.”

Urodzony w 1932 Ishihara jest prawdziwym enfant terrible japoń-
skiej polityki, zwłaszcza, jeśli idzie o relacje z Chinami. W swoich 
wystąpieniach stale posługuje się pejoratywną nazwą Chin – Shina, 
a jesienią 2011 publicznie zanegował dokonanie przez japońską ar-
mię masakry ludności Nankinu w 1937. Od czasu normalizacji sto-
sunków pomiędzy obydwoma państwami w 1973, Pekin nie ukrywa, 
że życzyłby sobie wizyty japońskiego premiera w Nankinie i powtó-
rzenia gestu kanclerza Helmuta Schmidta z Warszawy. Ishihara po-
trafi jednak rozjuszyć także swoich rodaków. Wiosną 2011 stwier-
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dził, że wielkie trzęsienie ziemi i tsunami były „karą bożą”, za co 
został zmuszony do wygłoszenia publicznych przeprosin.

Pekin wykazywał zadziwiającą wstrzemięźliwość w swojej reak-
cji na pomysły Ishihary. Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych 
ograniczyło się jedynie do stwierdzenia, że wszelkie działania pod-
jęte przez gubernatora względem Diaoyu (Senkaku) zostaną uznane 
za bezprawne i nieważne. Również media z Państwa Środka ogra-
niczyły się w swoich komentarzach do uznania, że Ishihara stara się 
„zbić kapitał polityczny na sabotowaniu relacji chińsko-japońskich” 
i przypominania o przypadającej wówczas 40 rocznicy normaliza-
cji stosunków. W wypowiedzi dla Global Times dyrektor Instytutu 
Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Qinghua powiedział: 
„W rzeczywistości nie ma żadnej różnicy stanowiska w sprawie 
Wysp Diaoyu pomiędzy japońskim rządem, a Ishiharą. Jednakże gu-
bernator Tokio posuną się nawet dalej, czyniąc nieodpowiedzialne 
i prowokacyjne uwagi, naciskając na rząd ażeby zaszkodzić rela-
cjom chińsko-japońskim.” 

Były to bardzo wyważone wypowiedzi w stosunku do tego, cze-
go byliśmy świadkami dwa lata wcześniej po aresztowaniu przez 
japońską straż wybrzeża szypra chińskiej łodzi rybackiej. Widać 
za to, że Pekin wyciągną wnioski z rozpętanej wtedy antyjapoń-
skiej kampanii, kiedy to demonstracje przekształciły się w kilku 
miastach w zamieszki paradoskalnie o antyrządowym podtekście. 
Niewykluczone, iż zmagając się wówczas z olbrzymimi kłopota-
mi wewnętrznymi (patrz afera z udziałem Bo Xilaia), które mogły 
nawet zakłócić zakładaną na jesień sukcesję władzy, chińskie wła-
dze uznały że nie potrzebują konfliktu z Japonią. Konfliktu, który 
jeszcze dwa lata wcześniej, był im na rękę, bo pozwalał umocnić 
legitymację i przedstawiał rządzących, jako obrońców chińskości 
zwalczających japoński imperializm (choć jak się okazało, zdaniem 
chińskich nacjonalistów, niewystarczająco ostro).

Od działań nie zamierzali się powstrzymywać aktywiści 
z Hongkongu, Makau i Tajwanu. Przewodniczący Komitetu Ruchu 
Obrony Wysp Diaoyu z siedzibą w Hongkongu Chan Miu-tak za-
powiedział jeszcze w maju 2012, że aktywiści planują zakupić na 
Tajwanie łódź i udać się na sporne wyspy, aby zadeklarować ich 
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przynależność do Chin. Nie była to pierwsza tak akcja. Chińscy ak-
tywiści regularnie udawali się na wyspy i po pewnym czasie albo 
sami odpływali, albo byli usuwani przez Japończyków. Co ciekawe 
w obu krajach pojawiły się w prasie głosy wyrażające tęsknotę za 
Deng Xiao-Pingiem i Junichiro Koizumim, którzy wszelkie spory 
związane z archipelagiem rozwiązywali zdecydowanie i dyskretnie, 
bez robienia medialnej wrzawy. 

21. Panda, a sprawa chińska

Latem 2012 Shintaro Ishihara nie składał broni w sprawie Wysp 
Senkaku. W walce o archipelag i swoją popularność sięgał po naj-
mniej spodziewane środki, osiągając niespodziewane rezultaty. Na 
początku czerwca Ishihara wystąpił przed niższą izbą parlamentu, 
gdzie skrytykował dotychczasowa politykę rządu względem archi-
pelagu. Wystąpienie wraz z przypadającą na ten sam czas „rybackim 
rejsem” 6 deputowanych w rejon Senkaku, ponownie doprowadziły 
do pojawienia się tematu wysp w parlamencie. Grupa deputowa-
nych, zarówno frakcji rządzącej, jak i opozycji, domaga się od rządu 
twardszego stanowiska w tej sprawie. Pojawiła się także propozycja 
wysłania na wyspy specjalnej komisji mającej ocenić możliwości 
rozwoju i gospodarczego wykorzystania archipelagu.

Los podsunął Ishiharze pod koniec czerwca kolejną okazję, aby na-
głośnić swój pomysł i podrażnić Chińczyków. Od lutego 2011 w to-
kijskim zoo przebywała para wypożyczonych z Chin pand – Shin 
Shin i Ri Ri. Pod koniec marca 2012 pracownicy zoo potwierdzili, 
że Shin Shin jest w ciąży, a poród jest spodziewany na początku lip-
ca. Była to bardzo ważna wiadomość, miała to być pierwsza panda 
urodzona w tokijskim zoo od 24 lat, do tego 12 sierpnia przypadała 
40 rocznica podpisania chińsko japońskiego traktatu normalizujące-
go wzajemne stosunki. Oba rządy uznały narodziny pandy za szczę-
śliwy znak i dobrą wróżbę. I tutaj na scenę wkroczył Ishihara, który 
zaproponował nazwanie pandy na cześć spornych wysp. Zdaniem 
gubernatora imię powinno brzmieć Sen Sen lub Kaku Kaku. 
Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych zareagowało szybko 
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i oskarżyło go o „spisek mający podkopać chińsko-japońskie rela-
cje”, a całość jego działań nazwało „ordynarnym występem”, który 
jedynie „splami wizerunek Japonii i Tokio”. Burza ucichła zanim na 
dobre zdążyła się rozpętać. Poród był wprawdzie udany, jednak po 
kilku dniach mała panda zmarła.

W tym samym czasie ekscentryczny gubernator ogłosił, że zło-
ży podanie o zezwolenie na lądowanie na wyspach. Zamierzał on 
wysłać w sierpniu grupę z zadaniem dokonania właściwej wyceny 
wysp. Sprawa wbrew pozorom nie była błacha. Ażeby uniknąć spo-
rów z Chinami od wielu lat rząd w Tokio maksymalnie ogranicza 
liczbę ludzi odwiedzających Senkaku. Z obowiązku starania się 
o specjalne zezwolenie zwolnieni są jedynie przedstawiciele rzą-
du i właściciele wysp. Jak łatwo się domyślić uzyskanie przepustki 
nie jest łatwe. Odrzucone zostało m. in. podanie złożone prze grupę 
parlamentarzystów zarówno koalicji rządzącej i opozycji chcących 
upamiętnić ofiary z dwóch statków zatopionych w lipcu 1945 przez 
amerykańskie lotnictwo. Ishihara znalazł jednak dość niespodziewa-
nego sojusznika w ministrze obrony Satoshim Morimoto. Minister 
stwierdził, że odrzucanie podania władz Tokio „nie byłoby właści-
we”. Morimoto posunął się nawet dalej. Pod koniec lipca 2012 na 
posiedzeniu parlamentu powiedział, że jeżeli straż wybrzeża i po-
licja nie będą wstanie poradzić sobie z chińskimi prowokacjami 
w rejonie archipelagu do akcji powinny wkroczyć Siły Samoobrony. 
Bardzo szybko zgodził się z tym premier Noda, nękany przez coraz 
gorsze wyniki sondaży. Skończyło się na tłumaczeniu przez szefa 
gabinetu premiera Osamu Fujimurę, co Noda tak naprawdę chciał 
powiedzieć. Oficjalne stanowisko rządu zakładało wówczas użycie 
wojska jedynie wtedy, gdy będzie to naprawdę konieczne, a wszel-
kie inne środki zostaną wyczerpane, przy czym nie było mowy 
o rozmieszczaniu jakichkolwiek jednostek na wyspach.

Przepychanki w Tokio zeszły na dalszy plan za sprawą tajwań-
skich aktywistów uznających Senkaku za część Republiki Chińskiej 
i nazywających wyspy Tiaoyutai. Tajwańska łódź rybacka wio-
ząca na swym pokładzie 9 osobową załogę, w tym 3 aktywistów, 
pojawiła się w pobliżu wysepki Uotsuri 4 lipca 2012. Co cieka-
we, łódź była eskortowana przez jednostki tajwańskiej straży wy-
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brzeża. Pojawienie się Tajwańczyków ściągnęło w pobliże okręty 
japońskiej straży wybrzeża. Po wysłaniu ostrzeżenia, Japończycy 
uzyskali odpowiedź, że sami przebywają na wodach przynależą-
cych do Tajwanu. Po niemal 2 godzinach napiętej sytuacji na pokład 
łodzi rybackiej weszli nieuzbrojeni członkowie tajwańskiej straży 
wybrzeża, po czym cały zespół zaczął się wycofywać. W oficjalnym 
komunikacie Tajpej poinformowało, że zadaniem jednostek straży 
wybrzeża była ochrona rybaków na spornych wodach.

Wszystkie te wydarzenia popchnęły premiera Nodę do ogłosze-
nia 7 lipca planu nacjonalizacji wysp. Reakcja Chin i Tajwanu była 
łatwa do przewidzenia, do Tokio natychmiast wpłynęły oficjalne 
protesty. Rząd Nody zachował jednak dotychczasowe stanowisko. 
Odpowiedzi udzielił szef gabinetu Fujimura, który po raz kolejny 
stwierdził, iż żądania ChRL i RCh względem Senkaku są bezpod-
stawne i zdaniem Tokio nie można mówić o jakimkolwiek sporze 
terytorialnym. Pekin zdecydował się, więc po raz kolejny skorzy-
stać z wypróbowanych środków i 11 lipca na wodach okalających 
wyspy pojawiły się 3 patrolowce, a następnego dnia jeszcze jeden. 
Niespodziewanie z pomocą Japonii przyszły Stany Zjednoczone. 
W oficjalnym komunikacie z 10 lipca Departament Stanu poinfor-
mował, że archipelag jest objęty amerykańsko-japońskim Traktatem 
o Wzajemnej Współpracy i Bezpieczeństwie. Tym samym 
Waszyngton potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko, wyra-
żone jeszcze jesienią 2010 przez sekretarz stanu Hillary Clinton. 
Ośmieliło to Nodę do podjęcia dalszych działań. Na posiedzeniu 
Izby Reprezentantów 27 lipca, premier potwierdził wcześniejsze za-
powiedzi, że jeżeli „nielegalne akty ze strony państw sąsiadujących” 
będą się powtarzać i przybierać na sile w rejon Senkaku zostaną 
skierowane jednostki wojskowe.

Noda zdecydował się podjąć szersze działania, aby pokrzyżować 
szyki Ishiharze. Źródła związane z właścicielami wysp poinformo-
wały 31 lipca, iż rząd złożył ofertę wykupienia wysp za 2 mld ¥ (ok. 
25 mln $). Jednakże właściciele nie byli równie chętni do negocja-
cji z rządem, jak z gubernatorem Tokio. Podobno jeden z nich miał 
powiedzieć: „Nie mogę dopuścić do tego żeby Pan Ishihara stracił 
twarz.”
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Na początku sierpnia z propozycją rozwiązania sporu wystą-
pił prezydent Tajwanu Ma Ying-jeou. Zaproponował on mianowi-
cie wypracowanie trójstronnego porozumienia ustanawiającego 
reguły wspólnej eksploatacji złóż naturalnych pod dnem Morza 
Wschodniochińskiego. Pekin zignorował propozycję. Z kolei japoń-
ski MSZ podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko o bezzasad-
ności chińskich roszczeń, wyraził jednak nadzieję, że spór nie wpły-
nie z stosunki japońsko-tajwańskie.

Wydarzenia nabrały tempa, kiedy na wyspy wyruszyli wresz-
cie aktywiści z Komitetu Ruchu Obrony Wysp Diaoyu z siedzibą 
Hongkongu. Wyprawa była zapowiadana już w maju, jednak do-
piero w sierpniu udało się ją zorganizować. Grupa 5 aktywistów 
wyruszyła z Hongkongu 12 sierpnia, do celu dotarli po 3 dniach 
żeglugi. Chińczycy zeszli na ląd, gdzie zostali niemal natychmiast 
aresztowani przez japońską straż wybrzeża. Aktywiści zostali prze-
transportowani do Naha na Okinawie i osadzeni w areszcie, japoń-
skie władze poinformowały, że zostaną w ciągu kilku dni depor-
towani, co nastąpiło 17 sierpnia. Pekin jeszcze tego samego dnia 
złożył protest i zażądał natychmiastowego uwolnienia aktywistów. 
Władze Hongkongu zapowiedziały z kolei wysłanie na Okinawę 
grupy prawników z zadaniem pomocy aresztowanym. Do sprawy 
wmieszał się także Tajwan, gdzie ministerstwo spraw zagranicznych 
ogłosiło konkurs pisarski na tekst dotyczący archipelagu. W czwar-
tek, 16 sierpnia, pod japońską ambasada, w Pekinie rozpoczęły się 
protesty, natomiast w Tokio opozycja skrytykowała rząd za sposób 
działania. Do tego chińskie władze opublikowały specjalny doku-
ment, w którym zapowiedziały, że nie zaakceptują żadnych kroków 
prawnych podjętych przez Japonię względem aktywistów. Co cieka-
we głosu w sprawie nie zabrał główny sprawca całego zamieszania, 
czyli Shintaro Ishihara. 

Wracającym do domu aktywistom Ruchu Obrony Wysp Diaoyu 
zgotowano powitanie godne bohaterów narodowych. Pięć dni póź-
niej do byłej brytyjskiej kolonii powrócił wynajęty przez nich ku-
ter rybacki. Co ciekawe, jednostka wpływała do portu z powiewa-
jącą na dziobie kuomintangowską flagą Chin Narodowych, którą 
do dzisiaj posługuje się Tajwan, czyli Republika Chińska. Skłoniło 
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to Kenta Ewinga do poczynienia na łamach dziennika Asia Times 
sarkastycznej uwagi: „Gdzie narodowe flagi Chińskiej Republiki 
Ludowej i Republiki Chińskiej (lub Tajwanu), oficjalnie uważanego 
przez Pekin za „zbuntowaną prowincję”, mogą powiewać obok sie-
bie? Oczywiście, na jałowych, niezamieszkanych wyspach, do któ-
rych pretensje zgłasza także Japonia.” Przy okazji na jaw wyszły 
szczegóły akcji chińskich aktywistów. W rejsie na pokładzie kutra 
Kai Fung 2 uczestniczyło łącznie 14 osób: 8 aktywistów, 2 dzien-
nikarzy oraz załoga. Początkowo rejs usiłowała udaremnić, dość 
niemrawo zresztą, hongkońska policja. W efekcie aktywiści mieli 
eskortę niemal do granicy wód międzynarodowych. Niezmiernie 
ciekawy jest skład grupy aktywistów, którzy po wylądowaniu na lą-
dzie wykrzykiwali m. in. „Precz z japońskim militaryzmem!”. Ironii 
i pikanterii sprawie dodaje fakt, że większość uczestników rejsu 
znana była do tej pory z protestów przeciwko poczynaniom chiń-
skich władz w Hongkongu. Na pierwszym miejscu należy wymie-
nić Tsang Kin-shinga, znanego także, jako „Byk”, członka radykal-
nej Ligi Socjalistycznych Demokratów (LSD). Tsang to klasyczny 
zadymiarz, bierze udział w niemal każdym antyrządowym wiecu 
w Hongkongu, zwłaszcza w obchodach rocznicy masakry na Placu 
Tiananmen. Cytowany już Kent Ewing stwierdził tylko: „Nie trze-
ba mówić, nie usłyszycie Tsanga wykrzykującego prochińskie hasła 
(…). Jednak spór o wyspy natychmiast zmienia go w zatwardzia-
łego patriotę.” Kolejnymi uczestnikami rejsu byli, także powiązani 
z LSD (swoją drogą dość pechowa nazwa jak na partie polityczną, 
budząca bowiem różne skojarzenia) Koo Sze-yiu i Lo Chau. Trzeba 
jeszcze nadmienić, że oprócz uczestnictwa w protestach, członko-
wie LSD zasłynęli z obrzucania przedstawicieli władz owocami. Do 
grona, które dokonało „inwazji” na wyspy należą jeszcze Ng Shek-
yiu z Makau i Fang Xiaosong z Chin. Tym samym udało się w tej 
interesująco złożonej grupie osiągnąć pozory jedności narodowej 
i zainspirować uczestników antyjapońskich zamieszek w chińskich 
miastach. Do największych rozruchów doszło w Shenzhen, położo-
nym w pobliżu Hongkongu. W trakcie zamieszek atakowano japoń-
skie restauracje, niszczono japońskie samochody. Protesty nie prze-
rodziły się, jak w podobnej sytuacji 2 lata wcześniej, w zamieszki 



138

antyrządowe, tak więc KPCh starała się jedynie utrzymać trwające 
już miesiąc protesty w pewnych akceptowalnych granicach.

Tokio przybrało tym razem kurs równie ostry jak Pekin. Premier 
Noda systematycznie tracił na popularności i żeby ją odzyskać zde-
cydował się na dalsze kopiowanie pomysłów Ishihary. Zresztą ca-
łej rządzącej Partii Demokratycznej grunt zaczął się usuwać spod 
nóg. Jeden z jej byłych przywódców, Ichirō Ozawa wraz z innymi 
49 deputowanymi PD założył w lipcu nową partię – Kokumin no 
seikatsu ga daiichi (Ludzkie życie najpierw). Głównym hasłem 
partii w wyborach było zwalczanie rządowych planów podniesie-
nia podatków. Dużą aktywność od końca czerwca wykazywał tak-
że sojusznik Ishihary, burmistrz Osaki Tōru Hashimoto. Wiązało 
się to z zapowiedzianymi przez Nodę wyborami, które mają zo-
stać uchwalone jak tylko parlament podniesienie stawki VAT 
z 5 do 10%. Inspirujący się Tea Party Hashimoto sprzeciwiał się 
temu pomysłowi i zapowiadał start swojego nowego ugrupowania 
w wyborach. 

Już wtedy można było się spodziewać, że sprawa przybie-
rze większą skalę niż podobny kryzys z 2010, kiedy japończycy 
aresztowali chińskich rybaków. Tym razem głos w sprawie za-
brały Stany Zjednoczone, nawołując do pokojowego rozwiązania 
sporu. Niemniej Waszyngton dalej zdecydowanie popiera Tokio. 
Najciekawszym wątkiem sprawy jest stanowisko Tajwanu. Tym ra-
zem Tajpej, po raz pierwszy, zdecydowanie poparło ChRL i zażą-
dało jak najszybszego uwolnienia zatrzymanych aktywistów. Czy 
miało to związek z kolejnymi rozmowami pomiędzy ChRL, a RCh 
– nie wiadomo. Czy może były to tylko nic nie znaczące gesty, 
które jednak Tajwan doliczy do rachunku, gdy będzie negocjował 
z Kontynentem sprawy znacznie poważniejsze?

22. Nacjonalizacja, czyli wielkiej draki ciąg dalszy

Początkowo wydarzenia wokół archipelagu Senkaku/Diaoyu 
rozwijały się zgodnie ze sprawdzonym scenariuszem. Jednakże na 
początku września 2012 rząd w Tokio postanowił jednocześnie roz-
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wiązać sprawę przynależności wysp, pokrzyżować plany gubernato-
ra Tokio Shinatrō Ishihary i prosić Pekin o wyrozumiałość.

Do początku września najpoważniejszym incydentem był atak 
na samochód japońskiego ambasadora 26 sierpnia 2012. Sprawcy 
przemieszczający się samochodem na, jak się później okazało, 
fałszywych rejestracjach, zdarli proporzec z japońskiego pojazdu. 
Japońska ambasado złożyła oficjalny protest, a parlament wysto-
sował rezolucję potępiającą atak. Sprawcy zostali zatrzymani po 
kilku dniach, według chińskiego kodeksu karnego groziła im kara 
do 15 dni aresztu lub grzywna w wysokości 5000 juanów (800 $). 
Ambasador Uichiro Niwa, niezbyt popularny ze względu na swoje 
koncyliacyjne podejście do stosunków z Chinami, zaapelował o nie 
zaognianie sprawy. Niwa już wcześniej skonfliktowany z premie-
rem Nodą za krytykę chińskiej polityki rządu doczekał się odwo-
łania. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom na stanowisko am-
basadora w Pekinie nie został mianowany ani wiceminister spraw 
zagranicznych Kenichiro Sasae, ani były minister spraw zagranicz-
nych Mitoji Yabunaka, tylko doświadczony dyplomata Shinichi 
Nishimiya. Informację tą podano 12 września, niestety 2 dni później 
Nishimiya stracił przytomność na ulicy w pobliżu swojego mieszka-
nia i trafił do szpitala, gdzie zmarł 16 września. Jak poinformował 
japoński MSZ był to efekt „długotrwałej choroby”. Nowym amba-
sadorem mianowano Masato Kiteire.

Japończycy nie pozostali dłużni Chińczykom w desantach na 
wyspy. Już 19 sierpnia u brzegów archipelagu pojawiła się flotylla 
20 łodzi, ze 150 japońskim aktywistami na pokładach. Była to za-
powiadana o dłuższego czasu ekspedycja parlamentarzystów, którzy 
chcieli upamiętnić ofiary 2 statków zatopionych w pobliżu zatopio-
nych przez amerykańskie lotnictwo w lipcu 1945. Parlamentarzyści 
starali się o zezwolenie rządu na lądowanie na wyspach; zezwolenia 
nie otrzymali, co nie powstrzymało ich przed jego dokonaniem. Po 
wrzuceniu do morza wieńców upamiętniających ofiary z obu stat-
ków, 10 uczestników, w tym 5 członków zgromadzenia parlamen-
tarnego Tokio wskoczyło do wody i popłynęło do brzegu. Ich celem 
była wysepka Uotsuri gdzie zatknęli japońską flagę. Uczestniczący 
w tej eskapadzie poseł rządzącej Partii Demokratycznej Takashi 
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Nagao, skrytykował na późniejszej konferencji prasowej sposób, 
w jaki władze obeszły się z chińskimi aktywistami. Jego zdaniem 
Chińczycy powinni odpowiadać nie za próbę nielegalnego przedo-
stania się do Japonii, lecz za utrudnianie wykonywania obowiąz-
ków przez straż wybrzeża. Japońscy parlamentarzyści uczestniczący 
w lądowaniu podkreślali, że jest to sprawa wewnętrzna ich kraju, 
jednakowoż mają przygotowaną odpowiednią odpowiedź na chiń-
skie protesty.

W tym samym czasie władze w Pekinie zaapelowały o rozwią-
zanie sporu na drodze dialogu, a na łamach powiązanego z rządo-
wym dziennikiem Renmin Ribao tabloidu Global Times pojawiły się 
zawoalowane groźby pod adresem Tokio. Niezrażony tym zupełnie 
Shintaro Ishihara złożył wreszcie zapowiadany od dawna wniosek 
o wpuszczenie na wyspy specjalnej komisji reprezentującej wła-
dze stolicy, a mającej zbadać możliwości gospodarczego rozwoju 
Senkaku. Kilka dni później Ishihara wyraził nadzieję, na osobiste 
udanie się na wyspy w październiku. W dniach 2-3 września zapo-
wiadana grupa ekspertów wysłana przez władze japońskiej stolicy 
dokonała z pokładów statków i motorówek oględzin wysp pod ką-
tem inwestycyjnym.

Jednakże premier Yoshihiko Noda jednym manewrem pokrzyżo-
wał ambitne plany gubernatora Tokio. 5 września rzecznik rządu po-
informował o zawarciu porozumienia z rodziną Kurihara, do której 
należą 3 spośród 5 głównych wysp archipelagu Senkaku. Uotsuri, 
Minami Kojima i Kita Kojima mają zostać wykupione za 2,05 mld 
¥ (26 mln $). W umowie zawarte były klauzule zakazujące budowy 
jakiejkolwiek infrastruktury rybackiej i turystycznej, o których sze-
roko wypowiadała się gubernator Tokio. Ishihara był wyraźnie za-
skoczony takim obrotem sprawy. Starał się jednak zachować twarz 
i zapowiedział gotowość przekazania rządowi 1,4 mld ¥ (18 mln $), 
które uzbierał pośród Japończyków na zakup wysp. Zasugerował 
także możliwość rezygnacji ze swoich dotychczasowych planów, 
zakładających budowę na wyspach dodatkowo radiostacji i stacji 
pogodowej.

Rodzina Kurihara poinformowała Ishiharę 9 września o zawarciu 
porozumienia z rządem. Dzień później rząd ogłosił nacjonalizację 
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archipelagu i jego przejście pod kontrolę państwa. Właściwa umowa 
została podpisana 11 września. Tego samego dnia do Pekinu udał 
się Shinsuke Sugiyama, dyrektor generalny biura ds. Azji i Pacyfiku 
japońskiego MSZ. Zadaniem Sugiyamy było oficjalnie „wynego-
cjowanie spokojnej reakcji Pekinu i wyjaśnienie japońskich inten-
cji”, czyli innymi słowy wyproszenie wyrozumiałości u chińskich 
decydentów. Reakcja Chin była łatwa do przewidzenia, minister-
stwo spraw zagranicznych potępiło działania Tokio i ubolewało nad 
szkodzeniem wzajemnym stosunkom, a przez chińskie miasta prze-
toczyła się kolejna fala antyjapońskich demonstracji, tym razem już 
spokojniejszych niż miesiąc wcześniej.

Bardzo ciekawa jest w tym wszystkim postawa Tajwanu, czyli 
Republiki Chińskiej. Ryszard Zalski z Centrum Studiów Polska-
Azja, skrytykował przedstawioną w poprzednim rozdziale hipotezę, 
że popierając Chiny Tajwan chce utargować coś podczas przyszłych 
rozmów zjednoczeniowych. Jego zdaniem sprawa zjednoczenia jest 
już przesądzona i rządzący wyspą Kuomintang (KMT) nie ma już 
żadnego pola manewru. Prezydent Ma Ying-jeou oraz kierownictwo 
KMT krytykując japońskie działania na wyspach Senkaku/Tiaoyu 
z jednej strony realizują politykę każdego chińskiego rządu uwa-
żającego archipelag za integralną część Państwa Środka (przypo-
mnijmy, że roszczenia przybrały na sile na początku lat 70-tych po 
stwierdzeniu obecności złóż ropy naftowej i gazu ziemnego), a po 
drugie w partii pojawiły się tendencje „powrotu do korzeni”, co ma 
zapewne poprawić zwartość szeregów i przysporzyć popularności 
wśród wyborców. Niezależnie od rzeczywistych powodów Ma od-
wiedził 7 września wysepkę Pengjia położoną ok. 140 km na za-
chód od spornego archipelagu. Wizyta prezydenta była od początku 
krytykowana przez opozycję, jednak KMT zdecydowała się utrzy-
mać twardy kurs względem Japonii, nawet, jeżeli jest to jeden z nie-
licznych pozostałych sojuszników. Na wieść o nacjonalizacji wysp 
do Tajpej odwołano na „czasowe konsultacje” Shen Ssu-tsuna, szefa 
tajwańskiego biura łączności w Tokio, czyli de facto ambasadora 
kraju.

W stale czynionym przez pobrzękujące szable zwaśnionych stron 
hałasie słabo przebijają się głosy rozsądku. Jian Jubo z uniwersyte-
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tu Fudan w Szanghaju przypominał, że w 1979 Deng Xiaoping za-
proponował wspólny rozwój Senkaku/Diaoyu. Spory o grupy skał, 
szumnie zwane wyspami, zdecydowanie nie służą stabilności w re-
gionie. Dlatego też Jian Jubo proponuje odłożenie ich na przyszłość 
i rozwiązanie na drodze regionalnej integracji lub przez bardziej 
rozsądne przyszłe pokolenia.

23. Nie tylko Senkaku

Spór o Wyspy Senkaku/Diaoyu zepchnął na dalszy plan inne 
problemy Japonii, także związane ze sporami terytorialnymi. O ile 
Korea Południowa jest równie nieustępliwa jak oba państwa chiń-
skie, to Rosja zdawała się wyciągać rękę do zgody.

Stan relacji japońsko-chińskich od września 2012 można okre-
ślić, jako ciężki, ale stabilny. W potężnej manifestacji w Szanghaju, 
jaka miała miejsce 18 września 2012 uczestniczyło aż 17 tys. osób. 
Tym razem, na szczęście, obyło się bez zamieszek. Kilka dni póź-
niej wznowiono zajęcia w japońskich szkołach na terenie Chin. 
Stale trwały również rozmowy dyplomatyczne w kwestii dokonanej 
przez Japonię nacjonalizacji wysp. Wprawdzie według oficjalnych 
komunikatów „obie strony nie zbliżyły się w swoich stanowiskach”, 
jednak wyrażają chęć prowadzenia dalszych negocjacji. Niemniej 
japońskie firmy motoryzacyjne zmniejszyły produkcję w swo-
ich chińskich fabrykach, a Chińczycy odwołali rezerwację ponad 
52 tys. biletów lotniczych do Japonii. Najmocniejszym japońskim 
akcentem drugiej połowy września była przypuszczalnie próba pod-
palenia chińskiej szkoły w Kobe. Ogień zauważono 19 września, 
około 3 w nocy. Policja nie była w stanie zidentyfikować sprawców, 
zdecydowano się jednak na zaostrzenie środków bezpieczeństwa, 
bowiem już w trakcie poprzednich kryzysów szkoła była obiektem 
pogróżek ze strony japońskich nacjonalistów. Należy jeszcze wspo-
mnieć o stałym naruszaniu granicy japońskich wód terytorialnych 
wokół spornego archipelagu przez chińskie kutry rybackie i jednost-
ki Państwowej Administracji Oceanicznej. W ich trakcie nie doszło 
do żadnych poważniejszych incydentów.
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W tamtym czasie doszło również do zdecydowanego zaostrzenia 
się relacji Japonii z drugim państwem chińskim, czyli Tajwanem. 
Tajpej zdecydowało się na zastosowanie tych samych metod, co 
ChRL i wysłało na Senkaku/ Tiaoyu flotyllę około 60 jednostek ry-
backich eskortowanych przez 8 okrętów straży wybrzeża. 25 wrze-
śnia blisko 40 kutrów i wszystkie jednostki straży naruszyły japoń-
skie wody terytorialne i zbliżyły się na odległość 3 mil morskich 
do spornych wysp. Tam czekało na nie 12 jednostek japońskiej 
straży wybrzeża, które przegnały Tajwańczyków polewając ich z ar-
matek wodnych. Biuro prezydenta Ma Ying-jeou potępiło działa-
nia Japończyków i pochwaliło rybaków za dokonanie „patriotycz-
nego aktu”, a straż wybrzeża za „śmiałe wysiłki w celu ochrony 
rybaków”. Jeszcze tego samego dnia przewodniczący japońskiego 
Towarzystwa Wymiany w Tajpej, Tadashi Imai, czyli de facto am-
basador kraju, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych RCh, 
Timothy’m Yangiem na ustalone wcześniej rozmowy w sprawie 
wznowienia negocjacji na temat zezwolenia tajwańskim rybakom na 
prowadzenie połowów w pobliży spornych wysp. Szef tajwańskiej 
dyplomacji podziękował za ten „uprzejmy gest” poczym wkrótce 
rozmowy utknęły w martwym punkcie i w efekcie zakończyły się 
fiaskiem. Działania Tajwanu pochwalił za to Pekin. W oficjalnym 
komunikacie chiński MSZ, dał swoje błogosławieństwo podobnym 
akcjom określając wody wokół wysp, jako „tradycyjne łowiska 
chińskich rybaków”.

Niewykluczone wtedy przesunięcie ciężaru sporu z linii Tokio 
Pekin na Tokio-Tajpej byłoby bardzo wygodne dla ChRL. Pekin 
mógłby wówczas ułożyć sobie stosunki z Japonią i jednoczesne 
dalej prowadzić spór przy użyciu Tajwanu. Zdaniem komentato-
rów zarówno Noda i Ma nie musieli się już martwić o wybory. Ten 
pierwszy nie miał żadnych szans, a drugi sprawował, jako prezydent 
drugą kadencję i nie może ubiegać się o kolejną reelekcję. Obaj za-
tem starali się przy pomocy sporu o wyspy albo odzyskać, część 
wyborców, albo zawalczyć o miejsce w historii (pytanie tylko czy 
historii Wielkich Chin, czy Tajwanu). Jeśli Ma Yin Jeo myśli o miej-
scu w historii Chin (a wszystko na to wskazuje) stanie się on mimo-
wolnie sojusznikiem Pekinu. Republika Chińska jest najsłabszym 
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z uczestników sporu i zapewne przesądziło to o decyzji japońskiej 
straży granicznej o użyciu radykalnych środków. Zastanawiające 
pozostaje czy była to samodzielna decyzja dowodzącego akcją, czy 
też otrzymał zezwolenie z Tokio? Pewne jest, że japoński rząd nie 
jest zadowolony z nagłośnienia sprawy i skrytykował publiczną te-
lewizję NHK, która pierwsza opublikowała zdjęcia z akcji. 

Jeszcze zanim rozpoczęła się kolejna odsłona sporu o Senkaku 
za pobrzękiwanie szabelką wzięła się Korea Południowa. Zupełnie 
bezprecedensowa była wizyta, jaką 10 sierpnia 2012 złożył prezy-
dent Lee Myung Bak na grupie wysepek i skał nazywanej przez 
Koreańczyków Dokdo. Wyspy znane także pod japońską nazwą 
Takeshima leżą na Morzu Japońskim, nazywanym w Korei Morzem 
Wschodnim. Jak łatwo się domyśleć wysepki są obiektem sporu ja-
pońsko-koreańskiego od dobrych kilkudziesięciu lat, a obie strony 
uparcie twierdzą, że były tam pierwsze. Sama eskapada Lee została 
odebrana w Tokio, jako policzek, jednak Koreańczykom nie uda-
ło się uzyskać pełnego efektu propagandowego. O wyprawie połu-
dniowokoreańskiego prezydenta pierwsza poinformowała japońska 
agencja informacyjna Kyodo. Przedstawiciele Błękitnego Domu 
(siedziba prezydentów Korei Południowej) uznali to za złamanie 
zasad dotyczących kontaktów z mediami. Jednak sytuacja pogor-
szyła się drastycznie dopiero w następnym tygodniu. Na spotkaniu 
z nauczycielami Lee stwierdził, że jeżeli cesarz Japonii chce się 
udać do Korei musi najpierw przeprosić za kolonialną okupację 
z lat 1910-45. Wywołało to zrozumiałą wściekłość Japończyków: 
po pierwsze obrażono cesarza, po drugie imperator Akihito nigdy 
nie planował wizyty na półwyspie. Premier Noda stwierdził nawet, 
że uwagi Lee „znacząco oddalają się od zdrowego rozsądku”. W od-
powiedzi południowokoreański minister spraw zagranicznych, Kim 
Sung Hwan skrytykował japońską reakcję, określając ją, jako „nie-
uzasadnioną”. Podczas posiedzenia parlamentu, Kim stwierdził, że 
„nieuzasadnione jest podjęcie przez Japonię kwestii, której do niej 
nie skierowaliśmy”.

W efekcie rozpoczęło się wzajemne okładanie rezolucjami par-
lamentów, potępiającymi działania drugiej strony. Tokio zaanga-
żowane już w spór o Senkaku przyjęło postawę bardziej ugodową 
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i zaproponowało oddanie sprawy pod arbitraż Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości. Seul jednak odrzucił tę propozycję. 
W międzyczasie południowokoreańscy aktywiści zorganizowa-
li sztafetę pływacką na wyspy. Niejako w odpowiedzi japońskie 
stacje telewizyjne, BS Japan Corp. i BS Nippon Corp., zawiesiły 
emisję 2 południowokoreańskich seriali z udziałem popularnego, 
także w Japonii, aktora Song Il Guka. Powodem był udział aktora 
we wspomnianej sztafecie pływackiej. Na cenzurowanym znalazł 
się dla Japończyków także piosenkarz Kim Jang Hoon, również 
popularny w obu krajach, który także zdecydował się popłynąć na 
wyspy.

Najnowsza historia sporu sięga roku 1952, kiedy to prezydent 
Republiki Korei, Syngman Rhee, wytyczył linię swojego imienia. Po 
koreańskiej stronie linii znalazły się oczywiście Dokdo/Takeshima. 
Japonia nie uznała tej decyzji, sama dokonała inkorporacji wysp 
jeszcze w 1905, fakt, że Koreańczycy nigdy nie uznali tej decyzji. 
Z racji trwającej wojny koreańskiej i braku oficjalnych stosunków 
dyplomatycznych sprawa została odłożona ad acta. Stosowny trak-
tat został podpisany w roku 1965, jednakże wtedy, ze względy na 
zimną wojnę, uznano, że „najlepszym rozwiązaniem będzie brak 
rozwiązania”. Tym sposobem Dokdo/Takeshima zyskały stałe miej-
sce w plejadzie azjatyckich sporów o skaliste wysepki. Tak samo jak 
przy Senkaku czy Spratly, okoliczne wody obfitują w ryby, a pod 
dnem spodziewane są spore złoża gazu ziemnego.

W tym samym 1965 roku, ażeby wzmocnić koreańskie preten-
sje na jednej z wysepek osiedlił się Choi Jong-duk. Od tamtej pory 
Dokdo/Takeshima mają zawsze stałych mieszkańców, zajmujących 
się zwykle rybołówstwem; obecnie jest to małżeństwo Kim Sung-
do i Kim Shin-yeol. Oprócz nich na wyspach służbę pełni 37 po-
licjantów, personel Ministerstwa Spraw Morskich i Rybołówstwa 
oraz trzyosobowa obsada latarni morskiej. Od kilku lat są także or-
ganizowane ograniczone wycieczki turystyczne, a w ramach ogól-
nonarodowego programu wychowania patriotycznego odbywają się 
wycieczki uczniów szkół średnich. Właśnie podczas jednej z takich 
dydaktycznych wycieczek, w kwietniu 2014 doszło do zatonięcia 
promu Sewol. W tragedii zginęło niemal 300 osób.
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Na przykładzie Dokdo/Takeshimy widać wyraźnie główny pro-
blem polityki zagranicznej Korei Południowej na kierunku innym 
niż KRLD. Jest nim sprowadzanie niemal każdego zagadnienia, 
niezależnie czego ono dotyczy, do zaszłości historycznych. Można 
wręcz odnieść wrażenie, że przyczyną wszystkich koreańskich nie-
szczęść i problemów jest japońska okupacja, ewentualnie dawniej-
sze ciemiężenie ze strony Chin. Nie można tutaj pomijać faktycz-
nego braku rozliczenia Japonii za zbrodnie z okresu II wojny świa-
towej. Jednakże postawa prezentowana przez Koreańczyków, nie 
dość, że utrudnia relacje z Japończykami czy Chińczykami, ale tak-
że nie przysparza sympatii ze strony innych narodów okupowanych 
przez Japonię w latach 1931-45. Związane jest to ze specyficznym 
statusem Koreańczyków w imperium japońskim, pomimo bycia 
obywatelami drugiej kategorii stali w hierarchii wyżej niż ludność 
reszty terenów okupowanych, służyli w cesarskich siłach zbrojnych 
i kolonizowali podbite obszary.

Trzeba jeszcze wspomnieć o ewentualnych motywach akcji Lee 
Myung Baka. W Republice Korei zbliżały się wybory prezydenc-
kie, a Lee starał się zapewnić zwycięstwo kandydującej z ramienia 
jego ugrupowania Park Geun-hye. Zważywszy na zadawnione an-
tyjapońskie resentymenty, odgrzanie sporu okazało się skuteczną 
taktyką. Pikanterii wyborom dodawał fakt, że Park Guen-hye jest 
córką dyktatora Park Chung-hee, który podpisywał trakt z Japonią 
w 1965 r.

To jednak nie koniec sporów Japonii. Bardzo interesująco rozwi-
jał się trzeci ze sporów terytorialnych, o Kuryle. Na odbywającym 
się w dniach 2-9 września 2012 we Władywostoku spotkaniu or-
ganizacji Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), z po-
jednawczymi gestami wystąpił prezydent Władimir Putin. Sprawa 
Kuryli, zajętych przez armię czerwoną w sierpniu 1945, powraca re-
gularnie do agendy w stosunkach japońsko-rosyjskich. Technicznie 
oba kraje ciągle znajdują się w stanie wojny, a w pobliżu wysp, co 
jakiś czas dochodzi do incydentów z udziałem rosyjskiej straży gra-
nicznej i japońskich rybaków, podobnych do tych z Senkaku. Putin 
wystąpił z propozycją „konstruktywnego i satysfakcjonującego obie 
strony” rozwiązania problemu. Oczywiście Japończycy ciągle nie 
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mają nawet, co marzyć o zwrocie wysp, wszak Rosja „jeszcze ni-
gdy, niczego, nikomu nie oddała”; a od 2010 datuje się poważny 
wzrost zainteresowania Kurylami ze strony rosyjskich władz, łącz-
nie z wizytą Miedwiediewa, jeszcze jako prezydenta. Zapowiedział 
on wtedy wzmocnienie wojsk stacjonujących na wyspach. Faktem 
jest, że Rosja od 1945 nie była w stanie zagospodarować Kuryli, 
z wyjątkiem całkowitej ich rusyfikacji. Od czasu upadku Związku 
Radzieckiego ma coraz większe problemy ze swoim Dalekim 
Wschodem. Zdaniem analityków motywy Rosji były proste, odprę-
żenie w relacjach z Japonią, wpuszczenie tamtejszych inwestorów 
na Kuryle, i nawet na Syberię miał zrównoważyć rosnące wpływy 
Chin. Moskwa bardzo obawia się postępującej chińskiej ekspansji 
na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie. Wobec skomplikowa-
nych relacji rosyjsko-chińskich, jedna kwestia sporna w relacjach 
z Tokio wydaje się być sprawą prostą. 

Nic bardziej mylnego. Od czasów Chruszczowa rozmowy w spra-
wie zwrotu dwóch najbliższych Hokkaido wysp, Etorofu i Kunaszyr, 
były podejmowane wielokrotnie i za każdym razem kończyły się nie-
powodzeniem. W Rosji ciągle panuje przekonanie, że „tam gdzie sta-
nęła stopa żołnierza radzieckiego, zawsze już będzie władza radziec-
ka”. Jedna z anegdot z okresu zimnej wojny mówi o tym jak pewien 
zachodni dyplomata zapytał radzieckiego ministra spraw zagranicz-
nych Andrzeja Gromyko, dlaczego tak wielki kraj jak Rosja nie chce 
oddać Japonii tak małych wysp jak Kuryle. Odpowiedź była bardzo 
jednoznaczna: „Rosja dlatego jest tak wielkim krajem ponieważ 
jeszcze niczego, nigdy i nikomu nie oddała.” Zwłaszcza po upadku 
Związku Radzieckiego wszyscy kolejni władcy Kremla zdawali sobie 
doskonale sprawę, że rosyjskie społeczeństwo nie przyjmie do wiado-
mości utraty jakiejkolwiek części terytorium. Istnieją także względy 
strategiczne. Kontrola nad Kurylami czyni z Morza Ochockiego prak-
tycznie rosyjskie morze wewnętrzne, pozwalając na niemal wyłączną 
eksploatację jego bogactw. Kolejnym problemem jest, całkiem uza-
sadniony, brak zaufania ze strony Japończyków. Doświadczenia nie-
mal 60 lat negocjacji sugerują, że rosyjscy przywódcy nie mieli i nie 
mają zamiaru oddawać wysp, a negocjacje służą jedynie ściągnięciu 
japońskich inwestycji i technologii.
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Abe próbował jednak rozwiązać ten problem i początkowo udało 
mu się osiągnąć pewne ocieplenie w relacjach z Rosją. We wrześniu 
2013, na spotkaniu G20 w Sankt Petersburgu ustalił z Władimirem 
Putinem wznowienie rozmów pokojowych. Podstawę przyszłego 
traktatu pokojowego miało stanowić dżudo. Prezydent Putin, jako 
zapalony dżudoka zgodził się na przyjęcia znanej z tej sztuki walki 
zasady hikiwake. Termin ten oznacza sytuację, w której nie ma ani 
zwycięzcy, ani przegranego. Sprawa traktatu została poruszona nie-
jako na marginesie spotkania w cztery oczy obu przywódców; naj-
więcej uwagi poświęcono sprawom ekonomicznym, w tym ewen-
tualnym japońskim inwestycjom na rosyjskim Dalekim Wschodzie. 
Zapowiedziano jeszcze spotkanie ministrów spraw zagranicznych 
i obrony, które odbyło się w dniach 1-2 listopada w Tokio i przebie-
gło w zaskakująco pozytywnej atmosferze. Siergiej Ławrow i Fumio 
Kishida zapowiedzieli rozpoczęcie rozmów pokojowych na koniec 
stycznia lub początek lutego 2014. Wstępne negocjacje mają mieć 
charakter konsultacji na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. 
Ponadto Kishida zapowiedział, że odwiedzi Rosję wiosną 2014. Ze 
swojej strony Ławrow zapowiedział wolę i gotowość do prowa-
dzenia konstruktywnych rozmów bez odwoływania się do emocji 
i „publicznej retoryki”. Warto zauważyć, że strona rosyjska dużo 
więcej uwagi na spotkaniu poświęcała włączeniu Japonii do pro-
gramu amerykańskiej obrony przeciwrakietowej. Jak łatwo się do-
myśleć, Rosja jest przeciwna całemu projektowi. Minister obrony 
FR Siergiej Szojgu zaproponował nawet zwołanie osobnego spotka-
nia w tej sprawie. Japończycy pozostali jednak nieugięci. Minister 
Kishida stwierdził, że nie ma mowy o jakichkolwiek rozmowach na 
tym polu. Pomimo tego, Szojgu i japoński minister obrony Itsunori 
Onodera uzgodnili przeprowadzenie w 2014 r. wspólnych ćwiczeń 
antyterrorystycznych i antypirackich oraz zacieśnienie współpracy 
w ramach misji antypirackiej u wybrzeży Somali. Ujawniono także, 
iż sztabu generalne w obu krajach są bardzo zainteresowane zacie-
śnianiem współpracy w możliwie największym zakresie. Obie stro-
ny wyraziły także zainteresowanie kontynuacją spotkań w formule 
2+2. Kolejne miało odbyć się w Rosji w 2015. Na marginesie warto 
nadmienić, że ogłoszona przez Japończyków idea pokoju opartego 
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na zasadach dżudo została wymyślona przez Rosjan. Z takim pomy-
słem wystąpił w marcu 2012 sam Władimir Putin.

Wszystkie kalkulacje rządu Abe zawiodły z powodu kryzysu 
na Ukrainie. Japonia pod naciskiem Waszyngtonu przyłączyła się 
do wymierzonych w Rosję sankcji, co doprowadziło do zawieszenia 
rozmów. Niemniej obie strony nadal wykazywały zainteresowanie 
dalszym ocieplaniem stosunków, nie odwołano planowanej na je-
sień 2014 wizyty Putina w Tokio. Niewykluczone, że Moskwa stara 
się tym samym rozgrywać Chiny przeciwko Japonii i skłócić Tokio 
z Waszyngtonem. Zaskakujące jest, że przy prezentowanej, zwłasz-
cza wobec Chin, twardej postawie ekipa Abe przyjęła względem 
Rosji wyjątkowo ugodowe stanowisko i jakby zupełnie zapomniała 
o, głównie negatywnych, doświadczeniach wyniesionych z dotych-
czasowych negocjacji z Rosją.

Fraternizacja na szczytach władzy nie przełożyła się na inne 
szczeble; 26 września 2013 Moskwa ostrzegła Tokio, że może 
wprowadzić restrykcje wjazdowe dla japońskich polityków wzy-
wających do zwrotu Kuryli. Przyczyną była wypowiedź ministra 
ds. specjalnych (w tym Kuryli, Okinawy, spraw morskich oraz 
IT) Ichity Yamamoto, który stwierdził, że Terytoria Północne bez-
względnie muszą zostać zwrócone Japonii. Bardziej humorystycz-
ny przebieg miał incydent z kwietnia tego samego roku. Rosyjscy 
celnicy na Sachalinie skonfiskowali japońskim turystom broszury 
zawierające mapy, na których Kuryle były zaznaczone, jako tery-
torium japońskie. Celnicy uznali je za materiały propagandowe, 
których nie można wwozić na terytorium Federacji Rosyjskiej. 
Niespokojnie zrobiło się także w przestrzeni powietrznej. Już rok 
2012 przyniósł wzmożenie aktywności rosyjskiego lotnictwa u wy-
brzeży Japonii. Rosyjskie maszyny nie naruszały japońskiej prze-
strzeni powietrznej, jednak za każdym razem powodowały start ja-
pońskich, a z czasem również południowokoreańskich myśliwców 
przechwytujących. Nie ustały również zapowiedzi wzmocnienia 
sił stacjonujących na Kurylach. Deklaracja z początku września 
2013, mówiła o rozmieszczeniu na wyspach rakietowych syste-
mów obrony wybrzeża K300P Bastion-P i Bał-E. Kolejna zapo-
wiedź, już z kwietnia 2014, mówiła o modernizacji i rozbudowie 
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infrastruktury cywilnej na wyspach, podniesieniu gotowości bo-
jowej stacjonujących tam, jednostek, a nawet wyposażenia ich 
w myśliwce Su-35, taktyczne pociski balistyczne Iskander oraz 
systemy przeciwlotnicze S-400. Nie trzeba dodawać, że takie de-
klaracje przyprawiają o ból głowy dowództwo Sił Samoobrony, 
które chciało przenosić jednostki z Hokkaido na południe kraju.

Sytuacja uległa drastycznej zmianie na początku sierpnia tego 
samego roku wraz z wprowadzeniem kolejnych sankcji. Tokio na-
dal starało się utrzymać dotychczasowy kurs, jednak dla Rosji nowe 
sankcje oznaczały kompletne pogrzebanie szans na jakiekolwiek 
nowe układy gospodarcze, na których przede wszystkim zależa-
ło włodarzom Kremla. W efekcie 6 sierpnia Rosja ogłosiła jedno-
stronne zerwanie dalszych rozmów. Odwołane zostało planowane 
na koniec sierpnia spotkanie wiceministrów spraw zagranicznych, 
mające przygotować przyjazd Putina. Japończycy byli wyraźnie 
zaskoczeni. Sekretarz generalny gabinetu premiera Yoshihide 
Suga ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że decyzja Kremla 
jest „w najwyższym stopniu godna ubolewania”. Rosja przybrała 
jednak dużo ostrzejszy kurs. Kilka dni później na południowych 
Kurylach rozpoczęły się manewry z udziałem ponad 1000 żołnie-
rzy, 5 śmigłowców wielozadaniowych Mi-8AMTSz i ponad setki 
wojskowych pojazdów. Jak na rozmiary (i tak cały czas wzmac-
nianych) kurylskich garnizonów są to bardzo duże ćwiczenia 
z wyraźnym kontekstem politycznym. Tokio złożyło 13 sierpnia 
protest i mocno skrytykowało rosyjskie działania. Jednak zupeł-
nym zaskoczeniem dla wszystkich okazały się działania Stanów 
Zjednoczonych. Dzień po japońskim proteście departament stanu 
uznał suwerenność Japonii nad 4 spornymi wyspami: Kunaszyr, 
Etorofu, Shikotan i Habomai. Jest to o tyle zaskakujące, że do tej 
pory Waszyngton nie wykazywał zainteresowania sprawą, a od lat 
50-tych ubiegłego stulecia amerykańskie kręgi rządowe uznawały 
japońskie pretensje za dość naciągane.

W tym momencie rękę do Japonii wyciągnęły również Chiny. 
10 sierpnia w przededniu Szczytu Azji Wschodniej w stolicy 
Mjanmy, Naypyidaw, doszło do nieformalnego spotkania ministrów 
spraw zagranicznych Wanga i Kishidy. Obaj politycy mieli rozma-
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wiać przez około godzinę. Abe od chwili objęcia władzy zabiegał 
różnymi kanałami o zorganizowanie chociażby takiego spotkania, 
Chiny jednak zawsze odmawiały. Cóż więc mogło skłonić Pekin 
do zmiany stanowiska? Niewykluczone, że ekipa Xi doszła do wnio-
sku, iż dalsza eskalacja napięcia przestała służyć interesom ChRL. 
Trzeba również mieć na uwadze, że w Pekinie nie mogło się spodo-
bać wzmacnianie rosyjskich sił na Dalekim Wschodzie, a już tym 
bardziej podejmowane przez Putina próby rozgrywania chińsko-ja-
pońskiego konfliktu dla własnej korzyści. Wraz z zerwaniem rosyj-
sko-japońskich rozmów pojawiła się dogodna sposobność do prze-
prowadzenia kontrakcji. Zwłaszcza, że wskutek jednostronnych 
akcji Kremla japońscy politycy i dyplomaci stracili twarz, a jest to 
przecież w Azji czynnik bardzo istotny. Przy okazji obchodów rocz-
nicy zakończenia II wojny światowej w Azji chęć poprawienia wza-
jemnych stosunków wyraził już osobiście Xi Jinping. Jego wypo-
wiedź została bardzo ciepło przyjęta w Tokio. Ewentualna wspólno-
ta chińsko-japońskich interesów na odcinku rosyjskim nie oznacza 
jednak przybliżenia rozwiązania sporu o wyspy Senkaku, zwiastuje 
jednak poważne problemy dla Rosji, dużo niebezpieczniejsze niż 
prężenie muskułów przez NATO.

Na Kremlu nie zapaliły się jednak żadne ostrzegawcze lampki, 
a raczej zapaliły się nie te co trzeba. We wrześniu na rosyjskim 
Dalekim Wschodzie odbyły się manewry Wostok-2014,w których 
wzięło udział sto tysięcy żołnierzy, 1,5 tysiąca czołgów i pojazdów 
opancerzonych, 5 tysięcy dział, moździerzy i wyrzutni rakieto-
wych a także 120 samolotów i 50 okrętów. Kompleksowe ćwicze-
nia prowadzono na ponad 20 poligonach położonych na Czukotce, 
Kamczatce, Sachalinie i w kraju Nadmorskim. Oprócz standardo-
wych operacji połączonych rodzajów wojsk manewry obejmą ataki 
z wykorzystaniem pocisków manewrujących odpalanych z samolo-
tów oraz wyrzutni lądowych i morskich, a także taktycznych po-
cisków balistycznych. Motywem przewodnim ćwiczeń miała być 
obrona przed inwazją sił amerykańskich, japońskich i południowo-
koreańskich (sic!). 

Pomimo tego wszystkiego Japonia w roku 2015 powróciła na 
ugodowe pozycje i ponowiła zaproszenie dla Putina. Zostało ono 
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przyjęte na Kremlu z pewnym zainteresowaniem, jednak w czerw-
cu minister obrony Siergiej Szojgu nakazał zwiększenie tempa 
budowy infrastruktury wojskowej na Kurylach. Szojgu miał na-
kazać przyspieszenie prac podczas spotkania we Władywostoku, 
przy czym po raz pierwszy wspomniał także o rozbudowie infra-
struktury cywilnej na wyspach. Minister przeprowadzał inspek-
cję Wschodniego Okręgu Wojskowego. Rosyjskie ministerstwo 
obrony w swoim oświadczeniu nie podało większej liczby szcze-
gółów. Niezrażony Abe odbył w czerwcu rozmowę telefoniczną 
z Putinem, którą obaj przywódcy określili, jako obiecującą. Strona 
japońska zaczęła nawet pośrednio sugerować, że chętnie widzia-
łaby Rosję na szczycie G7 na wyspie Kashikojima w prefekturze 
Mie w roku 2016. Zdaniem części obserwatorów działania Tokio 
są związane z niemrawą reakcją pozostałych państw G7 na ja-
pońskie wezwanie do większego nacisku na Pekin w sporze na 
Morzu Południowochińskim. Kolejnym punktem za współpracą 
z Kremlem mogło być gremialne przyłączenie się państw europej-
skich do utworzonego przez Chiny Azjatyckiego Banku Inwestycji 
Infrastrukturalnych. Paradoksalnie Rosja też znajduje się w tym 
gronie. Rosja wielokrotnie deklarowała chęć zajęcia miejsca trze-
ciej siły równoważącej w Azji wpływy Chin i USA. W wypadku 
stosunków z Chinami stwarza to pewną platformę porozumienia 
z Japonią. Inną kwestią pozostaje jednak, czy takie rozwiązanie 
leży w długoterminowym interesie Tokio.

Japonia musi rozgrywać swoje spory z sąsiadami bardzo ostroż-
nie, bowiem rządy wszystkich państw uczestniczących w sporach 
mają pole manewru ograniczone swoją dotychczasową polityką. 
Ryzyko wojny jest mimo wszystko bardzo niskie, gdyż azjatyckim 
przywódcom bardziej zależy na, typowym dla regionu, pozbawie-
nia przeciwnika twarzy i upokorzenia go. Największym problemem 
Tokio w sporach z Chinami i Koreami są zaszłości historyczne, 
które ustawiają kraj Kwitnącej Wiśni, jako agresora i „złą stronę” 
we wszelkich konfliktach, nie tylko z Chinami (ChRL, RCh), czy 
Koreą, ale także z Rosją. Mścić się tutaj może brak rozliczenia wy-
darzeń z czasów podboju Azji Wschodniej, do tej pory zamiatanych 
w Japonii pod dywan. 
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24. Nowy wymiar sporu: chińska Strefa Identyfikacji Obrony 
Powietrznej

Spór o wyspy Senkaku/Diaoyu wszedł w nowa fazę wraz z ogło-
szeniem przez Chiny 23 listopada 2013 powstania własnej Strefa 
Identyfikacji Obrony Powietrznej (Air Defense Identification Zone, 
ADIZ). Jednostronna decyzja Pekinu doprowadziła do kolejne-
go zaostrzenia relacji z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Tym 
samym otrzymaliśmy kolejną odsłonę Wielkiej Draki na Morzu 
Wschodniochińskim. 

Na początek kilka zdań, czym jest ADIZ. Pierwszą Strefę 
Identyfikacji Obrony Powietrznej ustanowiły Stany Zjednoczone 
i Kanada w roku 1950, tuż po wybuchu wojny koreańskiej. Idea 
strefy jest prosta: każdy samolot, który się w niej znajdzie i leci 
w stronę przestrzeni powietrznej danego państwa musi dać się zi-
dentyfikować, namierzyć i śledzić. W trakcie zimnej wojny ADIZ 
była pierwszą linią obrony, pozwalającą wykryć radzieckie bom-
bowce zanim znajdą się w amerykańskiej przestrzeni powietrznej. 
Dopiero po jej naruszeniu do akcji morze wkroczyć obrona po-
wietrzna, która dzięki strefie ma więcej czasu na reakcję. W kolej-
nych dekadach w ślady USA i Kanady poszły m.in. Japonia, Korea 
Południowa, Republika Chińska (Tajwan), Indonezja i Rosja. 
Obecnie swoje strefy identyfikacji posiada 20 państw. Do tej pory 
nie ma żadnych międzynarodowych regulacji dotyczących usta-
nawiania i funkcjonowania ADIZ. Chiny mają, więc pełne prawo 
ustanowić swoją strefę identyfikacji. Problem leży w realizacji. 
Po pierwsze, Pekin domaga się ażeby wszystkie samoloty w chiń-
skiej ADIZ dawały się identyfikować i śledzić, nawet, jeżeli jedy-
nie przez nią przelatują i nie zmierzają w stronę granicy chińskiej 
przestrzeni powietrznej. Jeżeli statki powietrzne nie podporządku-
ją się tym regułom, chińskie lotnictwo będzie mogło podjąć „nad-
zwyczajne środki”. Po drugie i najważniejsze, strefa identyfikacji 
została ustanowiona jedynie ma Morzu Wschodniochińskim, gdzie 
obejmuje sporne z Japonią Wyspy Senkaku/Diaoyu oraz pola ga-
zowe. Tym samym chińska ADIZ pokrywa się z japońską, ale tak-
że południowokoreańską i tajwańską. 
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Powoduje to zrozumiałe protesty ze strony Tokio i Seulu, jednak 
reakcja mediów i polityków po obu stronach sprawiały wrażenie bu-
rzy w szklance wody. Już 26 listopada 2013 w pobliżu spornych 
wysp, ale nie kierując się w stronę chińskiej przestrzeni powietrznej, 
przeleciała para nieuzbrojonych, amerykańskich bombowców stra-
tegicznych B-52. Dwa dni później na obszarze pokrywających się 
ADIZ znalazł się japoński samolot rozpoznawczy. W obu wypad-
kach Chiny ograniczyły się do stwierdzenia, że strefa identyfikacji 
nie jest powodem do obaw dla innych państw, a przeloty samolotów 
wojskowych to działania „kompletnie nierozsądne i nieodpowie-
dzialne”. Trzeba koniecznie zaznaczyć, że ADIZ nie stanowi części 
przestrzeni powietrznej danego kraju, w związku, z czym jego siły 
zbrojne nie mogą, w normalnych warunkach, podejmować działań 
na obszarze strefy przeciwko statkom powietrznym odmawiającym 
identyfikacji. Z drugiej jednak strony, chińscy piloci udowodnili 
już, co się dzieje, kiedy puszczają im nerwy. W roku 2001 chińskie 
myśliwce przechwyciły w pobliżu Hajnanu amerykański samolot 
zwiadu elektronicznego. Do zajścia doszło nad wodami międzyna-
rodowymi, w efekcie jeden z chińskich samolotów się rozbił (pilot 
zginął), a uszkodzona amerykańska maszyna musiała lądować na 
Hajnanie, gdzie została internowana. Doprowadziło to do kilkumie-
sięcznego kryzysu w relacjach z Waszyngtonem.

Ryzyko podobnego scenariusza pojawiło się rano 29 listopa-
da 2013. W pokrywającym się obszarze ADIZ ChRL i Japonii 
przebywało wtedy 10 samolotów Japońskich Powietrznych Sił 
Samoobrony (JASDF), w tym myśliwce F-15 oraz 2 amerykańskie 
maszyny rozpoznawcze. Po raz pierwszy doprowadziło to do star-
tu chińskich myśliwców. Obie strony milczą na temat szczegółów 
zdarzenia. Niewiadomo jak blisko amerykańskich i japońskich sa-
molotów podeszły chińskie myśliwce i czy w ogóle doszło do spo-
tkania. Od chwili zaostrzenia sporu gwałtownie wzrosła liczba prób 
wtargnięcia chińskich samolotów w japońską przestrzeń powietrz-
ną. W okresie od marca 2011 do marca 2012 japońskie ministerstwo 
obrony odnotowało 156 takich prób; od kwietnia do końca 2012 my-
śliwce JASDF startowały już 160 razy. Okres marzec 2013 – marzec 
2014 zamknął się liczbą 415 startów. Obie strony milczą na temat 
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spotkań samolotów w regionie, jednak nieoficjalne źródła twierdzą, 
że japońskie F-15 zdecydowanie przegrywają w manewrach z chiń-
skimi Su-27/30.

Również 29 listopada Seul ogłosił, że w związku z działaniami 
Chin rozważa rozszerzenie własnej strefy identyfikacji. Była to od-
powiedź na odrzucenie przez Chińczyków koreańskiego wezwania 
do cofnięcia granicy ADIZ, tak, aby nie pokrywała się z koreań-
ską. Podobne deklaracje ogłosiło Tokio. Warto zauważyć, że Korea 
Południowa także wysłała patrole lotnicze do spornej strefy, jednak 
jednocześnie nakłoniła Chiny do otwarcia „gorącej linii” pomię-
dzy ministerstwami obrony obydwu krajów. W ostatnim tygodniu 
listopada 2013 atmosferę w regionie dodatkowo podgrzało przejście 
chińskiego lotniskowca Liaoning z eskortą, złożoną z niszczycieli 
Shenyang i Shijiazhuang typu 051C oraz fregaty Yantai i Weifang 
typu 054A, z bazy w Qingdao do portu Sanya na Hajnanie. Trasa rej-
su wiodła przez Cieśninę Tajwańską, a port docelowy jest położony 
nad Morzem Południowochińskim, gdzie Chiny również są uwikła-
ne w spory terytorialne. Państwa regionu obawiają się, że ogłoszenie 
przez Chiny strefy identyfikacji także tam. Sytuację skrzętnie wy-
korzystali Japończycy starający się zbudować w Azji Południowo-
Wschodniej antychińską koalicję. Na szczycie Japonii z państwami 
ASEAN 5 grudnia, uczestnicy wystosowali wspólne oświadczenie, 
w którym uznali chińską ADIZ za zagrożenie dla bezpieczeństwa 
w regionie. Warto zauważyć, że sytuacja polityczna miała wpływ na 
trasę grupy Liaoninga. Jeden z początkowych wariantów zakładał 
przejście wodami międzynarodowymi w pobliżu Okinawy i okrąże-
nie Tajwanu od wschodu.

Zdecydowana reakcja Japonii i Korei Południowej popieranych 
przez Stany Zjednoczone, skłoniła Pekin do zajęcia bardziej ugodo-
wego stanowiska. Na spotkaniu z japońskimi parlamentarzystami, 
w Pekinie 27 listopada 2013, były minister spraw zagranicznych 
Tang Jiaxuan zaproponował stworzenie mechanizmu bezpieczeń-
stwa, pozwalającego na rozwiązywanie kryzysów lotniczych. Jak 
podaje jedno ze źródeł Tang przedstawił propozycję po odniesie-
niu się do trwających już chińsko-japońskich negocjacji, mających 
wypracować podobny mechanizm dla kryzysów morskich. Podobna 
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propozycja miała zostać skierowana do USA i Korei Południowej. 
Zaproszone państwa nie odniosły się w żaden sposób do tego pro-
jektu. W następnych dniach Chińczycy zaczęli przybierać coraz bar-
dziej pojednawczy ton. Jednak pomimo przybycia wiceprezydenta 
Jo Bidena do Pekinu obie strony pozostały na swoich stanowiskach. 

Do tej pory kwestia rozgraniczenia stref identyfikacji poszcze-
gólnych krajów nie powodowała, aż tak dużych kryzysów. Drogą 
dwustronnych porozumień wytyczono wspólną granicę nie tylko ja-
pońskiej i koreańskiej ADIZ, ale także rosyjskiej i amerykańskiej. 
W 2008 r. generał Victor E. Renuart Jr., dowódca amerykańskiego 
Dowództwa Północnego (USNORTHCOM), odpowiadającego za 
obronę terytorium USA, oficjalnie stwierdził, że w rejonie Alaski nikt 
nie przeszkadza rosyjskim samolotom treningowym wykonywać ich 
zadań, jeżeli oczywiście się zidentyfikują. Japonia jeszcze w listopa-
dzie 2013 zaproponowała na forum Organizacji Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego zajęcia się sprawą stref identyfikacji obrony 
powietrznej. Wniosek został powtórzony w lutym 2014, ponownie 
bezskutecznie z powodu opozycji Chin.

Wieloletni pekiński korespondent włoskiego dziennika Il Sole 
24 Ore Francesco Sisci uznał, że decyzja o ustanowieniu AIDZ 
na Morzu Wschodniochińskim jest, albo częścią szerszej strategii, 
mającej ustanowić chińską dominację w regionie, albo poważnym 
błędem. Pojawiły się również głosy, że strefa miała posłużyć odwró-
ceniu uwagi społeczeństwa od planowanych reform gospodarczych. 
Niezależnie od tego, jakie były prawdziwe motywy ekipy Xi Jinpinga, 
sposób ustanowienia AIDZ przyniósł niespodziewane rezultaty. 
Efektem jest ponowny wzrost zaangażowanie Stanów Zjednoczonych 
w Azji i ich dalsze zacieśnienie współpracy z lokalnymi sojusznika-
mi, a cele chińskiej polityki od lat są odwrotne. Drugim, mniej już 
dostrzegalnym rezultatem, jest dalsze burzenie obrazu ChRL jako 
pokojowego mocarstwa. Możliwe również, że Chińczycy stosują sta-
rą metodę prowadzenia negocjacji: zgłoszenie absurdalnych żądań 
okraszonych militarnymi lub gospodarczymi groźbami; dzięki długo-
trwałym negocjacjom żądania zostają zredukowane o połowę i wszy-
scy są zadowoleni – grożący dostali to, czego tak naprawdę od po-
czątku chcieli, a reszta świata cieszy się, że wzięli tylko połowę tego, 
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co chcieli na początku… W przypadku Morza Wschodniochińskiego 
może chodzić o ograniczenie japońskiej ADIZ i umocnienie tym 
samym własnej pozycji w sporze o Senkaku/Diaoyu. Pokrycie się 
chińskiej strefy z koreańską i tajwańską może być dziełem przypad-
ku, albo elementem zasłony dymnej. Interesująca jest nikła reakcja 
Republiki Chińskiej na całą sprawę. Być może w Tajpej górę wzięli 
ugodowcy, wychodzący z założenia, że po przyszłym zjednoczeniu 
pokrywanie się stref nie będzie miało już znaczenia, a umocnienie 
pozycji w sporze o wyspy zawsze się przyda.

Warto jeszcze zauważyć, że ChRL ogłosiła powstanie swojej 
ADIZ półtora miesiąca po tym jak Japonia zapowiedziała, że rozwa-
ża zestrzeliwanie dronów naruszających przestrzeń powietrzną kra-
ju. Była to odpowiedź na pojawienie się nad Senkaku/Diaoyu chiń-
skiego bezpilotowca na początku września 2013. Na początku listo-
pada Tokio dało Pekinowi kolejnego prztyczka w nos. Zauważmy, 
że od czasu nacjonalizacji spornych wysp przez Japonię, w stosun-
kach pomiędzy obydwoma państwami obowiązuje zasada „wet za 
wet”, na razie na poziomie deptania sobie butów i kopania po kost-
kach. Otóż pierwsza połowa listopada upłynęła na południu Japonii 
pod znakiem potężnych manewrów z Amerykanami. Udział w ćwi-
czeniach wzięło po stronie japońskiej 34 tys. żołnierzy, 6 okrętów, 
360 samolotów i śmigłowców oraz wyrzutnie przeciwlotniczych 
rakiet Patriot i przeciwokrętowych Typ 88. Głównym miejscem 
ćwiczeń była Okinawa, gdzie trenowano współdziałania rodzajów 
wojsk w zabezpieczeniu i obronie strategicznej wyspy. Tokio zazna-
czyło, że manewry nie były skierowane przeciwko żadnemu pań-
stwu. Scenariusz ćwiczeń i dobór jednostek jasno jednak wskazują, 
że rozgrywany scenariusz dotyczył odparcia chińskiego ataku na 
wyspy oraz ewentualnego udaremnienia próby przedarcia się chiń-
skich okrętów na Pacyfik.

Specyfika rozwiązywania konfliktów w Azji wymaga, ażeby obie 
strony zachowały twarz. Tymczasem obie strony wydają się dą-
żyć do upokorzenia przeciwnika, Chiny w imieniu powrotu do roli 
Państwa Środka, Japonia żeby pokazać swoją siłę. Wiele zależy od 
zachowania się Stanów Zjednoczonych, które coraz bardziej anga-
żują się konflikt. Podczas swojej wizyty w Japonii prezydent Barack 
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Obama ogłosił 24 kwietnia 2014, że amerykańko-japoński traktat 
bezpieczeństwa obejmuje również Wyspy Senkaku/Diaoyu. Był to 
duży sukces japońskiej dyplomacji i poważny problem dla ChRL.

25. Symptomy odprężenia

Archipelag Senkaku/Diaoyu pozostaje stale kością niezgody 
pomiędzy Chinami a Japonią. Napięcie wokół wysp nie słabnie, 
niemniej obie strony przystąpiły z czasem do specyficznego dia-
logu niosącego pewne symptomy odprężenia. Pierwszym tego 
zwiastunem było spotkanie prezydenta Xi Jinpinga z premierem 
Shinzo Abe podczas 9 Szczytu Azji Wschodniej w listopadzie 
2014. Obaj przywódcy ustalili wówczas podjęcie wysiłków na 
rzecz poprawy wzajemnych relacji. Faktycznie, już na począt-
ku grudnia doszło na terenie Chin do pierwszego od trzech lat 
spotkania panelu ekspertów. Przedstawicieli Japonii przyjął 
w Wielkiej Hali Ludowej premier Li Keqiang, który podkreślał 
wagę wzajemnych więzów, nie tylko dla Chin i Japonii, ale tak-
że całego regionu oraz konieczność przezwyciężenia wzajemnej 
nieufności. Wystąpienie premiera ChRL zostało potraktowane, 
jako wyraźna oznaka zainteresowania Pekinu ociepleniem relacji 
z Tokio. Wkrótce potem, 19 grudnia, doszło do spotkania przy-
wódcy LDP z lat 90. Yoheia Kono z przewodniczącym Ludowej 
Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin oraz członkiem 
stałego komitetu biura politycznego KPCh Yu Zhengshengiem. 
Kono wyróżnił się przepraszając w roku 1993 za zmuszanie pod-
czas II wojny światowej Chinek i Koreanek do prostytucji przez 
japońską armię. Sprawa do dzisiaj kładzie się poważnym cieniem 
na relacjach Japonii z obydwoma państwami i wysłanie Kono na 
takie półoficjalne spotkanie zostało potraktowane, jako gest do-
brej woli ze strony rządu Abe. Warto nadmienić, że emerytowa-
ny polityk również był podejmowany w Wielkiej Hali Ludowej. 
W następnych miesiącach doszło do kolejnych spotkań polityków 
różnych szczebli, a Japonia otrzymała zaproszenie na pekińskie 
obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji.
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W tym samym okresie opublikowane zostały niezwykle intere-
sujące wyniki pierwszego w Chinach sondażu opinii publicznej. 
Badania przeprowadzili pod koniec listopada 2014 naukowcy 
z australijskiego uniwersytetu w Perth. Grupa respondentów li-
czyła ponad 1400 osób z pięciu miast, w tym Pekinu i Szanghaju. 
Wyniki sondażu okazały się zaskakujące, ponad 60% respon-
dentów opowiedziało się przeciwko siłowemu rozwiązaniu spo-
ru o Senkaku/Diaoyu, opowiadając się jednocześnie za rozstrzy-
gnięciem go przez ONZ. Opracowujący wyniki badania Andrew 
Chubb twierdzi, że jest to głos milczącej dotychczas większości 
skutecznie zagłuszany w przestrzeni publicznej przez ostrą retory-
kę władz oraz nacjonalistów.

Kolejny etap ocieplenia rozpoczął się w połowie stycznia 2015, 
kiedy japoński minister obrony Gen Nakatani poinformował, że 
obie strony zgodziły się na wcześniejsze niż planowano rozpo-
częcie rozmów w sprawie ustanowienia mechanizmów rozwią-
zywania sytuacji kryzysowych na morzu i w powietrzu. Nakatani 
nie krył, że chodzi tutaj przede wszystkim o sporny archipelag, 
aczkolwiek podkreślił zainteresowanie Tokio i Pekinu stworze-
niem globalnego mechanizmu działania w sytuacji „zwiększo-
nego ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń na morzu 
i w powietrzu”. Rozmowy ruszyły rzeczywiście szybko, pierwsze 
spotkanie ekspertów i dyplomatów miało miejsce w dniach 22-
23 stycznia w Jokohamie. Rezultatem spotkania była zgoda, co 
do konieczności kontynuacji współpracy w celu zapobiegania na-
pięciom. W trakcie rozmów pojawił się kolejny problem, kiedy 
Japonia oskarżyła chińskich rybaków o nielegalne połowy kora-
lowców na spornych wodach. W rezultacie do agendy przyszłych 
spotkań włączono sprawę rozwoju i eksploatacji zasobów Morza 
Wschodniochińskiego. W Tokio za największy sukces uznano roz-
poczęcie rozmów na temat współpracy pomiędzy japońską strażą 
wybrzeża, a jej chińskimi odpowiednikami.

Pół roku później poinformowano o wstępnych ustaleniach i za-
planowaniu na lipiec 2015 właściwych negocjacji. Chińskie źródła 
donosiły, że porozumienie może zostać podpisane nawet w tym sa-
mym miesiącu. Mechanizm ma regulować postępowanie okrętów 
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chińskich i japońskich marynarek wojennych oraz straży wybrzeża 
na wodach wokół spornych wysp, wyłącznych stref ekonomicznych 
oraz na pełnym morzu. W wypadku spotkania jednostki mają ko-
munikować się po angielsku. Chińczycy mają ponad to informo-
wać o planowanych rejsach swoich okrętów wojennych w pobliżu 
Okinawy. Negocjacje miały również objąć aktywności w strefach 
identyfikacji obrony powietrznej obydwu państw. Zaczęto również 
mówić o utworzeniu „gorącej linii” pomiędzy sztabami generalnymi 
ChALW i JSDF.

Sytuacja nie jest jednak tak opanowana i odprężona, jak może 
wynikać z powyższego. Obie strony ciągle obstają przy swoim sta-
nowisku i nie wykazują chęci do kompromisu. Chińska Państwowa 
Administracja Oceaniczna uruchomiła 30 grudnia 2014 specjalną 
stronę internetową poświęconą wyłącznie zagadnieniu archipelagu 
Senkaku/Diaoyu. Główną misją strony jest zbieranie, opracowywa-
nie i prezentowanie wszelkich materiałów wspierających chińskie 
roszczenia do wysp. Witryna w chwili uruchomienia była dostęp-
na jedynie w chińskiej wersji językowej, jednak w planach było 
powstanie także wersji anglo-, francusko– i japońskojęzycznej. 
Nie próżnowało również chińskie lotnictwo. W ostatnim kwarta-
le 2014 japońskie myśliwce były podrywane aż 164 w celu prze-
chwycenia nadlatujących samolotów. Interwencje nie dotyczyły 
wyłącznie przestrzeni nad Morzem Wschodniochińskim, chińskie 
samoloty zaobserwowano również kilkakrotnie pomiędzy Okinawą 
a Miyakojimą oraz nad zachodnim Pacyfikiem. Należy zaznaczyć, 
ze w żadnym z tych licznych przypadków nie doszło do naruszenia 
japońskiej przestrzeni powietrznej, a w całym tym okresie doszło 
do 45 analogicznych incydentów z udziałem rosyjskich samolotów.

Z kolei na przełomie grudnia i stycznia pojawiły się informacje 
o intensywnej rozbudowie chińskich formacji zdolnych do pro-
wadzenia morskich operacji desantowych. Struktura ChALW jest 
tutaj bardzo specyficzna; obok funkcjonującego w ramach mary-
narki wojennej 20-tysięcznego korpusu piechoty morskiej wojska 
lądowe stworzyły amfibijne dywizje piechoty zmechanizowanej 
(ADPZmech). Dywizje te odróżniają się od zwykłych dywizji 
zmechanizowanych wyposażeniem w liczne pojazdy amfibijne 
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oraz pływające czołgi lekkie. Do tej pory potwierdzone było istnie-
nie dwóch takich związków, po jednym w Regionach Wojskowych 
Guangzhou i Nankińskim. Ostatnie doniesienia wskazują jednak, 
że w ubiegłych latach reorganizacji poddano dwie kolejne dywi-
zje, podwajając ich liczbę w obu wymienionych regionach wojsko-
wych. Ich obecna liczebności szacowana jest na 52-60 tys. ludzi. 
ADPZmech sformowano pierwotnie z myślą o inwazji na Tajwan, 
jednak wachlarz ich zadań mógł zostać rozszerzony o sporne archi-
pelagi na morzach Wschodnio- i Południowochińskim. Niemniej 
tajwańscy wojskowi nie oceniają tych dość ekstrawaganckich 
związków zbyt wysoko. Zdaniem Yi-Jia Shiaha, emerytowane-
go pułkownika Korpusu Piechoty Morskiej Republiki Chińskiej, 
ADPZmech powstały przede wszystkim z myślą o forsowaniu 
z marszu śródlądowych przeszkód wodnych, do prowadzenia ope-
racji desantowych w amerykańskim stylu brakuje specjalistycz-
nego zaplecza w postaci odpowiednich okrętów desantowych. 
Właściwe jednostki dopiero powstają i są podporządkowywane 
piechocie morskiej, która niechętnie patrzy na konkurencyjne for-
macje podporządkowane wojskom lądowym. Ta rywalizacja prze-
kłada się również na dotychczasowy brak ściślejszej współpracy, 
a co za tym idzie wspólnego systemu planowania i dowodzenia. 
Nie jest jednak wykluczone, że z czasem Chińczycy przystąpią 
do nadrabiania tych zaległości i bardzo szybko osiągną zadowa-
lające, a przynajmniej użyteczne propagandowo i politycznie re-
zultaty.

Dużo bardziej niepokojące jest prawdopodobne rozmieszczenie 
w Górach Wschodniomandżurskich wyrzutni pocisków balistycz-
nych DF-21. Ujawnione w roku 2010 rakiety pozostają ciągle bar-
dzo tajemnicze, część analityków określa je, jako przeciwokrętowe 
pociski balistyczne przeznaczone do zwalczania lotniskowców. 
Dyskusyjny pozostaje zasięg DF-21, według Kanwa Information 
Center wynosi on ok. 1800 km, z kolei oceny CIA mówią o prze-
dziale pomiędzy 1450, a 2150 km, chociaż pojawiają się doniesienia 
o nawet 3000 km. Niezależnie od faktycznego zasięgu, DF-21 odpa-
lane z Mandżurii są w stanie porazić dowolny cel na terenie Japonii, 
a także Tajwanu i otaczających je wodach. Pocieszający w tych oko-



162

licznościach jest fakt, że ChALW nie dysponuje obecnie zbyt dużą 
liczbą tych pocisków; rozbieżne oceny mówią o 50 do 100 rakiet. 
Przy nieznanych parametrach bojowych, DF-21 mogą nie spro-
stać japońskiej obronie przeciwrakietowej opartej na niszczycie-
lach AEGIS, wspieranej dodatkowo przez Amerykanów. Fakt roz-
mieszczenia wyrzutni w Górach Wschodniomandżurskich nasuwa 
przypuszczenie, że rakiety mogą być równie dobrze straszakiem na 
Rosję i Koreę Północną. Jesienią 2014 Rosjanie przeprowadzili na 
Dalekim Wschodzie duże manewry z udziałem taktycznych poci-
sków balistycznych Iskander, co niekoniecznie musiało spodobać 
się w Pekinie.

Pod koniec grudnia 2014 wyciekła jeszcze jedna sprawa dotyczą-
ca Senkaku/Diaoyu, wyjaśniająca częściowo reakcję Pekinu na na-
cjonalizację wysp. W dokumentach ujawnionych 30 grudnia przez 
brytyjski rząd znalazł się zapis rozmowy, jaką Margaret Thatcher 
odbyła z premierem Zenko Suzukim w roku 1982. Doradzając 
Thatcher jak prowadzić negocjacje w sprawie Hongkongu, Suzuki 
proponował zawarcie nieformalnej umowy podobnej do tej dotyczą-
cej Senkaku/Diaoyu. Chińscy i japońscy przywódcy mieli umówić 
się w sprawie utrzymania istniejącego status quo i unikania wszel-
kich dyskusji dotyczących suwerenności nad wyspami. Patrząc, za-
tem z chińskiej perspektywy, w 2012 Japończycy zwyczajnie złama-
li dane słowo.

Konflikt o Senkaku/Diaoyu stale się rozwija. Oprócz przyczyn 
gospodarczych i prestiżowych pojawiły się także etyczne. Obecnie 
najważniejsze jest, że oba kraje doszły do pewnego punktu prze-
łomowego i nawiązały dialog. Przyczyn tego odprężenia można 
szukać zarówno w sprawach gospodarczych; obecna formuła kon-
fliktu przestała czemukolwiek służyć, a nawet zaczęła utrudniać 
rozmowy w sprawie trójstronnej umowy handlowo-gospodarczej 
z Koreą Południową, którą wszystkie strony są zainteresowane; 
kolejną przyczyna może być zaniepokojenie Pekinu i Tokio poczy-
naniami Kremla i wzmacnianiem rosyjskiej obecności wojskowej 
na Dalekim Wschodzie. Niemniej droga do uregulowania kwestii 
Senkaku/Diaoyu jest jeszcze długa i będzie obfitować w liczne wy-
darzenia.
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26. Tymczasem na Morzu Południowochińskim

Chiny spierają się o przynależność małych archipelagów nie 
tylko z Japonią. Podobna sytuacja istnieje równie długo na Morzu 
Południowochińskim. Latem 2012 Chiny wzmogły tam swoją ak-
tywność, przystępując do stosowania polityki faktów dokonanych. 
Przy tej okazji po raz kolejny wypłynęła sprawa Tajwanu.

Pierwszy ruch wykonany został 21 czerwca. Wtedy to położo-
na na wyspie Yongxing w archipelagu Wyspach Paracelskich (chiń. 
Xisha) wioska Sansha otrzymała prawa miejskie i status prefektury. 
Tym sposobem powstało najmniejsze miasto w Chinach – zaledwie 
13 km² powierzchni i ok. 450 mieszkańców – oraz olbrzymia pre-
fektura zajmująca obszar 2 mln km2. Sansha są, bowiem podporząd-
kowane administracyjnie Wyspy Paracelskie (chiń. Xisha), Spratly 
(chiń. Nansha) i Zhongsha (Ławica Macclesfield). O wszystkie te 
archipelagi ChRL toczy spory z innymi państwami basenu Morza 
Południowochińskiego, głównie Wietnamem i Filipinami. Inne 
obszary objęte sporami to: Ławica Scaroborough, Wyspy Pratas 
(Dongsha), Natuna i Anambas, a pozostali uczestnicy to: Malezja, 
Brunei, Indonezja i Tajwan. Decyzja o utworzeniu na Wyspach 
Paracelskich chińskiego miasta na prawach prefektury wywołała 
protesty we wszystkich zainteresowanych stolicach, gdzie działa-
nia Pekinu odczytano, jako jasny sygnał dążenia do inkorporacji 
spornych obszarów. Podobnie jak na Morzu Wschodniochińskim 
głównym powodem sporów są spodziewane pod dnem bogate zło-
ża ropy naftowej i gazu ziemnego, a także obfite łowiska. Morze 
Południowochińskie jest jednak znacznie ważniejsze z jeszcze 
jednego powodu: przebiega przez nie szlak żeglugowy z Chin 
do Zatoki Perskiej i Europy. Przez ten akwen, Cieśninę Malakka 
i port w Singapurze przechodzi 2/3 globalnego transportu morskie-
go. Tym samym kontrola nad regionalnymi szlakami żeglugowymi 
ma dla ChRL pierwszorzędne znaczenie.

Kolejny akt rozegrał się 20 lipca, kiedy Centralna Komisja Wojskowa 
podjęła decyzję o umieszczenie w Sansha garnizonu. Informację 
taką podało dowództwo Regionu Wojskowego Guangzhou, któremu 
podlega także akwen Morza Południowochińskiego. Dowództwo 
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garnizonu jest szczebla dywizyjnego i podlega regionalnemu do-
wództwu na Hajnanie. Ażeby złagodzić wydźwięk decyzji ogłoszo-
no, że dowódca garnizonu ma jednakowo podlegać swoim przełożo-
nym, jak i lokalnym władzom cywilnym; a głównym jego zadaniem 
mają być obrona i mobilizacja na obszarze miasta oraz ewentualne 
prowadzenie operacji wojskowych. W tym samym czasie chińskie 
okręty, pozostające w stanie gotowości bojowej, rozpoczęły regular-
ne patrole na wodach archipelagu.

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych zabrało głos 31 lipca. 
W oficjalnym komunikacie rzecznik ministerstwa, Geng Yansheng 
poinformował, że takie patrole są rutynowe na wodach pod chiń-
ską jurysdykcją i mają na celu jedynie ochronę terytorium i praw 
państwa, działania takie nie są wymierzone w żadne państwo i nie 
mają jakichkolwiek innych celów, dodał. Pekin sprzeciwia się także 
jakimkolwiek interwencjom militarnym w regionie. Była to kolejna 
demonstracja chińskiego stanowiska, według którego wyspy są czę-
ścią Chin, a wszelkie protesty innych państw są bezpodstawne i bez-
zasadne. Jest to dokładnie taka sama postawa jak Japonii w sprawie 
Senkaku/Diaoyu. Komunikat MSZ zawierał także informacje doty-
czące garnizonu Sansha. Na temat liczebności i uzbrojenia garnizo-
nu pojawiła się jedynie lakoniczna informacja, że będzie to zależało 
od jego zadań. Więcej informacji podano na temat zadań stawianych 
przed wojskiem na Wyspach Paracelskich. Miejsce typowo militar-
nych zadań z komunikatu dowództwa okręgu zajęło wspieranie służb 
cywilnych na wypadek katastrof naturalnych, współpraca z władza-
mi cywilnymi, strażą miejską i formacjami paramilitarnymi, a także 
zarządzanie rezerwami oraz mobilizacja w razie zagrożenia.

Tego samego dnia japońskie ministerstwo obrony opublikował co-
roczny raport na temat obronności kraju. Raport stwierdza, że chiń-
ska aktywność morska na wodach Azji Wschodniej i Zachodniego 
Pacyfiku staje się rutynowa, niemniej wyraża poważne zaniepoko-
jenie rosnącą asertywnością Pekinu. Prezentujący raport szef japoń-
skiego MON-u Satoshi Morimoto poczynił pewne aluzje do ostat-
nich chińskich posunięć stwierdzając: „Istnieje pewien niepokój, nie 
tylko w Japonii, ale także w całej Azji Wschodniej, odnośnie kierun-
ku, w jakim zmierzać będą Chiny”. 



165

Niemniej na początku sierpnia rozpoczęły się japońsko-amery-
kańskie konsultacje w sprawie zmian w wytycznych dla współpra-
cy militarnej obu krajów. Wywołało to zaniepokojenie w Chinach. 
W czacie na stronie oficjalnego dziennika Renmin Ribao kontradmi-
rał Yin Zhuo stwierdził, że napięcia wokół Wysp Spratly i Senkaku 
są elementem polityki Stanów Zjednoczonych, mającym zacieśnić 
ich więzy z sojusznikami w regionie i doprowadzić do okrąże-
nia ChRL. Admirał wyraził także obawę, że jeżeli działania te nie 
przyniosą efektów, USA mogą wspólnie z Japonią interweniować 
w „kwestii Tajwanu”. W rozumowaniu tym jest wiele nieścisłości; 
po pierwsze: Japonia nie ma prawnych możliwości prowadzenia 
operacji militarnych o charakterze innym niż defensywny; po dru-
gie: państwa Azji Południowo-Wschodniej zaczęły szukać współ-
pracy wojskowej nie tylko z USA, Wietnam nawiązał kooperację 
z Indiami i Rosją, a Indonezja z Koreą Południowa i rozpoczęła pod-
chody w kierunku Niemiec i Holandii. Nie należy też ukrywać, że 
morskie prowokacje w regionie stały się w ostatnich latach chińską 
specjalnością. Wreszcie „kwestia Tajwanu”, w tym samym czasie 
trwała kolejna runda chińsko-tajwańskich negocjacji na wszyst-
kich płaszczyznach, a Tajpej początkowo aktywnie wspierał Pekin 
w sporze z Japonią o archipelag Senkaku/Diaoyu. Warto tutaj przy-
pomnieć, że Republika Chińska zgłasza te same roszczenia teryto-
rialne, co ChRL. Pojawiały się nawet głosy, że jeżeli Tajwan znajdzie 
się w ostrym konflikcie z Filipinami, Japonią, czy Wietnamem, to 
ChRL może interweniować po jego stronie w imieniu obrony ogól-
nochińskich interesów. Taki obrót spraw postawiłby Waszyngton 
w bardzo niezręcznej sytuacji. Jednak nawet, jeżeli wydarzenia 
potoczyłyby się według dogodnego dla Pekinu scenariusza to czy 
nękane przez liczne problemy Stany Zjednoczone zdecydowałyby 
się na interwencję zbrojną? Amerykańscy wyborcy wykazują zno-
wu silne tendencje izolacjonistyczne, a wzajemne powiązania go-
spodarcze pomiędzy obydwoma krajami są tak silne, że jakikolwiek 
otwarty konflikt jest dla obu stron zupełnie nieopłacalny. Niemniej 
wojskowi w obu państwach często straszą obywateli zagrożeniem, 
jakie stwarza druga strona, cel jest w każdym przypadku ten sam: 
zdobyć kolejne fundusze z budżetu. 
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Jesienią 2012 do kontrataku przystąpiły Filipiny. Manila rozesłała 
zaproszenia do Wietnamu, Malezji i Brunei, celem zorganizowania 
rozmów na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych. Na pla-
nowanym spotkaniu miano wypracować wspólne stanowisk w spra-
wie sporów terytorialnych, jakie toczą między sobą wymienione 
państwa oraz Chiny. Wydarzenie nie doszło do skutku z racji niechę-
ci zaproszonych państw. Znamiennym trendem poprzedniej dekady 
były rosnące wydatki na zbrojenia wśród krajów Azji Południowo-
Wschodniej, w tym intensywny rozwój flot wojennych. Wyjątkiem 
były jedynie Filipiny. Słabość militarna może być jednym z wyjaśnień 
dla dużej wagi, jaką Manila przykładała do prawnego uregulowania 
sporów, jak chociażby zgłoszenie sprawy do Międzynarodowego 
Trybunału Morza 22 stycznia 2013. Trybunał rozjemczy ma wydać 
wyrok w oparciu o Konwencję o Prawie Morza (UNCLOS). Chiny 
nie ustosunkowały się do tych działań. Nie jest także jasne jak try-
bunał miałby wpłynąć na rozwiązanie sporu. Wyrok musiałby być 
wiążący dla wszystkich stron spor, czyli także Wietnamu, Tajwanu, 
Malezji i Brunei. Nie jest również jasne, kto i w jaki sposób miał-
by wyrok wyegzekwować. Wcześniej Filipiny próbowały szukać 
rozwiązania sporu przy pomocy ASEAN, skończyło się jednak na 
zgodzie organizacji na zapytanie Pekinu o rozpoczęcia rozmów na 
temat ustanowienia procedury postępowania. 

Zaostrzający się spór na Morzu Południowochińskim zwrócił 
wreszcie uwagę Manili na fatalny stan marynarki wojennej kra-
ju. Spośród 3 fregat i 11 korwet zdecydowana większość pamięta 
jeszcze II wojnę światową, a ich podatność na modernizacje daw-
no już dobiegła końca. Prezydent Benigno Aquino III ogłosił de-
cyzję o modernizacji całości sił zbrojnych 21 maja 2013 podczas 
obchodów 115 rocznicy powołania filipińskiej marynarki wojennej. 
Większa część z przeznaczonych na ten cel 1,82 mld USD przy-
padnie marynarce. Program zakłada pozyskanie do 2017 dwóch 
fregat, każdej ze śmigłowcem do zwalczania okrętów podwodnych 
oraz 3 szybkich patrolowców. Oprócz tego zaplanowano moderni-
zację systemów łączności, rozpoznania i obserwacji. Podczas uro-
czystości prezydent uderzył w mocne ton mówiąc: „Mamy klarow-
ną wiadomość dla świata: Filipiny są dla Filipińczyków i możemy 



167

przeciwstawić się wszelkim łobuzom usiłującym wtargnąć na nasze 
podwórko.” Warto dodać, że tego samego dnia władze Filipin zło-
żyły na ręce ambasadora ChRL w Manili protest wobec kolejnego 
incydentu z udziałem chińskich jednostek. Podczas owego zajścia 
chiński okręt wojenny i dwie jednostki straży wybrzeża pojawiły się 
w pobliżu jednej ze spornych ławicy.

Tym samym Filipiny przystąpiły do regionalnego wyścigu zbro-
jeń. Warto pamiętać, że Azja Południowo-Wschodnia jest obec-
nie wydającym najwięcej na zbrojenia regionem świata. Według 
Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPR) wydatki na 
obronę państw Azji i Pacyfiku w latach 2005-2013 wzrosły prawie 
o 24%. Z kolei w latach 2007-2011 na kraje azjatyckie przypadło 
44% światowego importu uzbrojenia. W tej kategorii udział państw 
Azji Południowo-Wschodnie w latach 2002-2011 uległ potrojeniu. 
Pomyślna koniunktura gospodarcza umożliwia nie tylko zwiększa-
nie wydatków. Państwa regionu mocno inwestują w budowę lokal-
nego przemysłu zbrojeniowego. Coraz więcej kontraktów obejmuje 
transfer technologii, a Wietnam niemal wymusił na Rosji budowę 
u siebie zaplecza remontowo-naprawczego dla kupowanych i bu-
dowanych na licencji okrętów. Ciekawego przykładu dostarcza or-
ganizowana co roku w Malezji Międzynarodowa Wystawa Morska 
i Lotnicza Langkawi (LIMA). Podczas pierwszej edycji w roku 
1991 były obecne jedynie 3 lokalne firmy, w 2013 już 226. Firmom 
zbrojeniowym z Azji Południowo-Wschodniej daleko jeszcze do za-
grożenia na rynkach międzynarodowym zachodnim, czy rosyjskim 
koncernom, jednak w ciągu 20-30 lat mogą przedstawić atrakcyjna 
ofertę dla mniej zamożnych państw. Będą wtedy zapewne rywalizo-
wać o klienta z Chińczykami.

27. Platforma wiertnicza na spornych wodach

Na początku maja 2014, zaledwie kilka dni po zakończeniu azja-
tyckiego tournee Baracka Obamy Chiny wprowadziły platformę 
wiertniczą na sporne wody na Morzu Południowochińskim. Na 
pierwszy rzut oka wydawało się to niepotrzebnym awanturnictwem, 
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jednak po uważnym przyjrzeniu się całej sytuacji można było dojść 
do wniosku, że działania Pekinu były dokładnie przemyślanym, 
a nawet mistrzowskim posunięciem.

Warta miliard dolarów platforma wiertnicza HYSY 981 została 
wprowadzona na sporny z Wietnamem akwen 1 maja. Platformie to-
warzyszyło około 70 jednostek straży wybrzeża oraz innych agencji 
rządowych. Wietnam natychmiast oprotestował chińskie działania 
i określił je mianem nielegalnych. Wysłane na miejsce patrolowce 
wietnamskiej straży wybrzeża zostały przepędzone. Od tamtej pory 
w pobliżu platformy dochodziło do regularnych starć chińsko-wiet-
namskich, wietnamskie jednostki były taranowane i ostrzeliwane z ar-
matek wodnych. Wietnamczycy odpowiadali podobnymi środkami, 
12 maja doszło do godzinnego starcia na armatki wodne. Niemniej 
Hanoi sięgnęło również po broń propagandową, na pokładach patro-
lowców wysyłanych w pobliże HYSY 981 regularnie goszczą dzien-
nikarze, którzy wspólnie z załogami dokumentują przebieg starć. Na 
tym się nie skończyło. Wietnamczycy doskonale wykorzystali internet 
do skutecznego propagowania swojego punktu widzenia. W sieci za-
częły być publikowane filmy i liczne zdjęcia z kolejnych incydentów, 
a ponadto doniesienia o pojawieniu się w regionie jednostek chińskiej 
marynarki wojennej, w tym okrętów podwodnych oraz myśliwców. 
Chiny odrzucały wszelkie oskarżenia i zarzuciły Wietnamowi pro-
wokowanie starć. Pekin zastrzegł również, iż platforma ma jedynie 
sprawdzić rozmiary potencjalnych złóż i pozostanie na miejscu jedy-
nie do 15 sierpnia. Data nie była przypadkowa, na przełomie sierpnia 
i września zaczyna się bowiem sezon tajfunów.

Napięta sytuacja doprowadziła do antychińskich demonstracji, 
które przerodziły się w zamieszki. Główną areną wydarzeń było 
Ho Chi Minh oraz pobliskie miasta. Demonstracje rozpoczęły się 
10 maja, szybko doszło jednak do ataków na chińskie sklepy i przed-
siębiorstwa; policja była zmuszona wysłać pojazdy opancerzone 
do ochrony konsulatu ChRL w Ho Chi Minh. Jak informuje Radio 
Wolna Azja do 15 maja w zamieszkach uczestniczyło 20 tys. osób, 
było 700 aresztowanych, zniszczono 15 fabryk należących do chiń-
skich właścicieli, a liczne zostały zdemolowane. Niejako rykoszetem 
dostało się również zakładom japońskim, południowokoreańskim 
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i singapurskim. Tego samego dnia władze Wietnamu potwierdziły 
śmierć osoby narodowości chińskiej w zamieszkach w środkowej 
części kraju. Zdaniem mediów liczba ofiar śmiertelnych może być 
większa. Przebieg wydarzeń bardzo przypomina antyjapońskie za-
mieszki w Chinach, do jakich doszło po nacjonalizacji przez Tokio 
Wysp Senkaku/Diaoyu we wrześniu 2012.

Lokalizacja HYSY 981 została przez Pekin bardzo dokładnie 
przemyślana. Platformę zakotwiczono na pozycji 15°29’58’’N 
111°12’06’’E, czyli 119 mil morskich (220 km) od wybrze-
ży Wietnamu i zaledwie 18 mil morskich na południe od Wysp 
Paracelskich, czyli w pobliżu opisanych w poprzednim rozdziale 
miasta i prefektury Sansha. Feralna platforma znalazła się, zatem, 
zdaniem Pekinu, w chińskiej wyłącznej strefie ekonomicznej! Jeden 
z komentatorów stwierdził, że większego zamieszania nie wywoła-
łoby nawet pojawienie się zamiast HYSY 981 lotniskowca Liaoning. 

Pojawiło się pytanie, czemu tym razem celem akcji ChRL stał 
się Wietnam, a nie, tradycyjnie, Filipiny? Hanoi od kilku miesięcy 
starało się poprawić dwustronne relacje. SRW podkreślała, że chce 
uregulować kwestie sporne, zarówno bilateralnie, jak i w ramach 
ASEAN i nie przyłączyła się także do skargi, jaką Manila złożyła 

Warta miliard dolarów platforma wiertnicza HYSY 981 została wprowadzona na sporny 
z Wietnamem akwen 1 maja 2014 r.

HYSY 981
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na Chiny w trybunale arbitrażowym ONZ. W tym miejscu trzeba 
zaznaczyć, że w sporze o wyspy na Morzu Południowochińskim 
Pekin przyjął stanowisko analogiczne do zajmowanego przez Tokio 
w sporze o Wyspy Senkaku/Diaoyu, czyli: nie ma żadnego sporu, 
a wszelkie roszczenia pozostałych państw są nieuzasadnione. Wybór 
Wietnamu był ściśle związany z azjatycką podróżą prezydenta 
Obamy i miał wielostronne uzasadnienie. Na szlaku amerykańskie-
go przywódcy znalazły się Japonia, Korea Południowa, Filipiny 
i Malezja. Pominięcie Chin od samego początku było uznawane 
za błąd przez zewnętrznych obserwatorów. Z perspektywy Pekinu 
najważniejszymi punktami na trasie Obamy były Tokio i Manila. 
W Japonii prezydent USA wyraził pełne poparcie dla polityki pro-
wadzonej przez premiera Abe. Ogłosił również, że Senkaku/Diaoyu 
są objęte amerykańsko-japońskim układem bezpieczeństwa. Z kolei 
na Filipinach oficjalnie przedłużono i rozszerzono sojusz obronny 
pomiędzy obydwoma państwami. Tym samym wprowadzenie plat-
formy wiertniczej na wody sporne z Japonią lub Filipinami dopro-
wadziłoby do zaangażowania się w spór Stanów Zjednoczonych. 

Wydaje się, więc, że Pekin pogodził się z amerykańskim pivotem, 
ale będzie starał się go maksymalnie osłabić, rozegrać dla swoich 
korzyści i dążyć do pozbawienia Waszyngtonu twarzy. Chiny sta-
le deklarują chęć rozwiązania kwestii spornych z państwami Azji 
Południowo-Wschodnie na drodze porozumień tak bilateralnych, 
jak i z ASEAN. HYSY 981 była, więc również próbą, przed jaką 
postawiono ASEAN jako organizację. Podstawą globalnego porozu-
mienia powinna być Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie 
morza (UNCLOS). I tutaj znajduje się pułapka, jaką Pekin zastawił 
na Waszyngton. Stany Zjednoczone nie podpisały konwencji, co sta-
wia je w niezręcznej pozycji w sytuacji, kiedy wszyscy uczestnicy 
sporu powołują się na UNCLOS. Tym sposobem Chiny dążą do uka-
zania Stanów Zjednoczonych, jako partnera nierzetelnego i bezsil-
nego poza swoją strefą wpływów. Dodatkowo wydarzenia za naszą 
wschodnią granicą dały Pekinowi wspaniałą okazję, aby próbować 
skierować większość amerykańskiego zainteresowania na Europę. 

Wietnam mógł się stać celem z jeszcze jednego powodu ‒ za-
cieśniania więzów z Japonią. Zdaniem części komentatorów Chiny 
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nie będą zbyt mocno przeciwstawiać się emancypacji Japonii oraz 
podejmowanym przez nią próbom zbudowania regionalnego bloku. 
Powody dla takich działań mogą być złożone. Z jednej strony liczba 
państw chętnych do współpracy z Tokio jest, z powodów historycz-
nych, ograniczona. Z drugiej – USA od lat lansują bezskutecznie 
regionalny pakt swoich azjatyckich sojuszników, co pozwoliłoby 
im poświęcić więcej uwagi innym częściom globu, co jednak stwo-
rzyłoby ChRL większe pole manewru. Wreszcie po trzecie chińscy 
przywódcy mogą liczyć na to, że wskutek wzrostu samodzielności 
Japonii dojdzie do różnic między Tokio i Waszyngtonem, a to po-
zwoliłoby wbić klin między oba te państwa i w efekcie dalej ograni-
czyć rolę USA w Azji.

Ostatecznie HYSY 981 została wycofana miesiąc wcześniej niż 
planowano, 15 lipca. Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych 
oświadczyło, że wiercenia przebiegały nadzwyczaj sprawnie, a ich 
wyniki były zadowalające, w związku z czym zadecydowano o za-
kończeniu badań. Komunikat jednocześnie odrzucał opinię, jakoby 
platformę wycofano z powodu nacisku innych państw. 

Chińska polityka zagraniczna jest niezwykle złożona i tylko na 
pozór nieprzemyślana. W podejmowanych dalekosiężnych działa-
niach Pekinu wyraźnie widać wpływ „Sztuki Wojny” Sun Zi. Jedna 
z maksym Suna głosi, że największe zwycięstwa to takie, w któ-
rych „nie dobyło się miecza”, ale zręcznymi manewrami postawiło 
przeciwnika w takiej sytuacji, że nie miał innego jak tylko się pod-
dać. Chińczycy rozgrywają swoją partię ostrożnie, ale systematycz-
nie, stawiając sobie coraz ambitniejsze cele. Pytaniem pozostaje, 
kto pierwszy, w perspektywie najbliższych dwóch dekad i w skali 
Dalekiego Wschodu, nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko się 
poddać. Rosja czy Stany Zjednoczone?

28. Sztuczne wyspy zamiast platformy wiertniczej

Po próbie z platformą wiertniczą Pekin sięgnął po nową broń 
w postaci sypania sztucznych wysp na spornych archipelagach. 
Jednocześnie chińska ekspansja doprowadziła do zbliżenia pomię-
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dzy Wietnamem i Filipinami oraz większego zaangażowania Stanów 
Zjednoczonych i Japonii.

Prace nad budową sztucznych wysp zaczęły się prawdopodobnie 
już w czerwcu 2014. Wtedy jednak pozostawały w cieniu zamiesza-
nia wywołanego przez platformę wiertniczą HYSY 981. Większą 
uwagę na prowadzone prace zwrócono dopiero w styczniu następ-
nego roku, kiedy te były już mocno zaawansowane. Jak wynika ze 
zdjęć satelitarnych – Chińczycy zdecydowali się na powiększenie 
sześciu raf w Archipelagu Spratly. Wydaje się, że najsprawniej prze-
biegało sypanie sztucznej wyspy w oparciu o Rafę Hughes’a, gdzie 
prace rozpoczęto w sierpniu 2014. W styczniu 2015 wyspa miała już 
powierzchnię około 75 m² i rozpoczęto na niej budowę jakiś insta-
lacji. Jeszcze większe zaniepokojenie, zwłaszcza w Hanoi i Manili 
wzbudziły prace na Rafie Fiery Cross. Usypana tam wyspa ma po-
nad 3 km długości, co pozwoliło wybudować na niej lotnisko. Prace 
zauważono także na czterech rafach: Gavena, Cuertona, Eldada 
i Mischief, a w lutym 2015 zidentyfikowano rozpoczęcie robót przy 
siódmej wyspie.

Koniec sypania sztucznych wysp ogłoszono 30 czerwca 2015, 
o czym poinformowała rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying. 
Ogłoszono także rozpoczęcie drugiego etapu prac, obejmującego 
budowę „instalacji odpowiadających wymogom funkcjonalnym”. 
Zestaw budynków ma służyć głównie rybakom i morskim służbom 
poszukiwawczo-ratowniczym, ale także „spełniać podstawowe woj-
skowe wymagania obronne”.

Działania Pekinu wywołały duże poruszenie wśród pozostałych 
uczestników sporu o archipelagi na Morzu Południowochińskim. 
Wprawdzie, w świetle prawa międzynarodowego fakt sypania sztucz-
nych wysp nie umacnia chińskich praw, przynosi jednak wymierne 
korzyści natury politycznej, gospodarczej i militarnej. Wydaje się, że 
największe zyski mogą przypaść na początku rybakom, straży wy-
brzeża oraz koncernom naftowym. W wypadku tych dwóch pierw-
szych zyskują one stałe zaplecze do operowania w regionie. Chińscy 
rybacy mogą zyskać więc bazy zaopatrzeniowe, przeładunkowe oraz 
kotwicowiska. Z kolei straż wybrzeża zyskuje możliwość zwiększenia 
swojej obecności na spornych wodach. Budowa lotniska pozwoli na 
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przesyłanie zaopatrzenia i wymianę załóg drogą powietrzną, co w obu 
wypadkach znacząco usprawni działania. Podobnie chińskie koncer-
ny naftowe poszukujące złóż ropy i gazu zyskają stałe zaplecze umoż-
liwiające wydajniejszą pracę i obniżenie kosztów. Eksploatacja insta-
lacji położonych, bądź, co bądź, na stałym lądzie będzie też z pew-
nością tańsza niż wysyłanie platform wiertniczych, czy mobilnych 
farm rybnych. Warto zauważyć, że Chiny zostały niejako zmuszone 
do budowy sztucznych wysp, wszystkie naturalne wyspy nadające się 
pod zabudowę zostały już w latach 90. zajęte przez Tajwan, Wietnam, 
Filipiny i Malezję. Ta ostatnia wybudowała nawet na atolu Swallow 
Reef port lotniczy Layang-Layang podległy ministerstwu obrony. To 
cywilno-wojskowe lotnisko zdolne jest nawet do obsługi samolotów 
transportowych C-130 Hercules. Reszta uczestników sporu ograni-
czyła się głównie do budowy wojskowych punktów obserwacyjnych 
i dopiero Chiny wpadły na pomysł tworzenia tam szerokiego zaplecza 
logistycznego.

To właśnie wojskowy potencjał sztucznych wysp najbardziej za-
niepokoił państwa regionu. Budowa, nawet nie baz, lecz silnych 
posterunków/punktów zaopatrzeniowych, znacząco zwiększa chiń-
ską możliwość projekcji siły na Morzu Połdniowochińskim. Jest już 
jasne, że Chiny będą wszelkimi sposobami dążyć do zapewnienia 
sobie jak największej kontroli nad tym akwenem, będącym najważ-
niejszą arterią ich gospodarki. Przez Morze Południowochińskie 
przepływają nie tylko statki wiozące ropę z Zatoki Perskiej, ale także 
te wiozące Chińskie produkty do krajów Azji Południowej, Afryki 
i Europy. Łączna wartość handlu morskiego na tym akwenie jest 
oceniana na 5 bilionów dolarów rocznie. Sztuczne wyspy pozwo-
lą jednak także na budowę stacji radarowych, które mogą posłużyć 
do kontroli ewentualnej Strefy Identyfikacji Obrony Powietrznej 
(ADIZ). Budzi to poważne obawy państw regionu, które nie mają 
takiego potencjału jak Japonia, żeby pozwolić sobie na ignorowanie 
chińskiej ADIZ na Morzu Wschodniochińskim, ogłoszonej jedno-
stronnie w grudniu 2013. Zaplecze dla marynarki wojennej i sku-
teczna Strefa Identyfikacji oznaczają zaś zdominowanie regionu 
przez Chiny. Zdaniem części ekspertów prace nad sztucznymi wy-
spami i położonymi na nich instalacjami mogą zakończyć się już na 
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początku przyszłego roku, a to pozwoliłoby Pekinowi na przygoto-
wanie i ogłoszenie ADIZ w ciągu trzech lat.

Działania Chin nie są bezprecedensowe. Pekin na większą skalę 
powtórzył to samo, co od lat robi Tokio na wyspach/atolu Okinotori. 
Nie mogąc doczekać się uznania położonych w pół drogi między 
Tajwanem, a Guamem, wystających metr ponad wodę skał za część 
swojego terytorium, a tym samym także wyłącznej strefy ekono-
micznej, Japonia rozpoczęła budowę sztucznych wysp. W pierwszej 
dekadzie XXI wieku za około 300 mln dolarów Japończycy podję-
li próbę przekształcenia Okinotori w sztuczne wyspy. W tym celu 
zatopiono tam bryły betonu i rozpoczęto tworzenie sztucznych raf. 
Dodatkowo wyspy/ atol zostały przyporządkowane administracyj-
nie i stały się częścią Tokio. W 2005 japoński rząd wybudował tam 
stację radarową i lądowisko dla śmigłowców, a 2 lata później straż 
wybrzeża zainstalowała radiolatarnię. Sprawa nie byłaby istotna 
gdyby nie postawa ChRL, która obstaje za uznaniem Okinotori za 
skały, lub co najwyżej atol położony na wodach międzynarodowych, 
czyli niestanowiące części terytorium Japonii i jej wyłącznej strefy 
ekonomicznej. Już kilka lat temu prognozowano, że casus Okinotori 
może stworzyć precedens dla Wysp Spratly i Paracelskich, jednak 
spodziewano się wtedy, że japońskie rozwiązanie może zostać prę-
dzej wykorzystane przez Wietnam lub Filipiny.

W cieniu budowy sztucznych wysp Filipiny i Wietnam uczyniły 
poważny krok na drodze ku zacieśnieniu współpracy. Na spotkaniu 
ministrów spraw zagranicznych Alberta del Rosario i Pham Binh 
Minha w Manili 30 stycznia 2015 zainaugurowano pracę wspólnej 
komisji ds. ustanowienia partnerstwa strategicznego. Modus vivendi 
dla obu państw jest oczywiście chęć przeciwstawienia się chińskim 
działaniom na Morzu Południowochińskim. Hanoi i Manila nawią-
zały oficjalne stosunki dyplomatyczne w roku 1976, jednak nie wy-
kraczały ona poza zwyczajne relacje sąsiedzkie. Przełomowym oka-
zał się rok 2002, kiedy przyjęto wytyczne dla dwustronnej współ-
pracy w pierwszej ćwierci XXI stulecia. Czynnikiem zbliżającym 
oba państwa okazała się polityka Chin w regionie. W 2010 podpi-
sano memorandum w sprawie nawiązania współpracy wojskowej, 
a rok później ustalono zacieśnienie współpracy i wymianę infor-
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macji pomiędzy marynarkami wojennymi oraz ustanowiono „go-
rącą linię” pomiędzy strażami wybrzeża. Kolejnym znaczącym 
rokiem okazał się 2013, kiedy doszło do pierwszego spotkania mi-
nistrów obrony. W marcu 2014 nastąpiły pierwsze rozmowy pomię-
dzy sztabami sił morskich, po których w czerwcu po raz pierwszy 
przeprowadzono wspólne manewry morskie. Wreszcie w grudniu 
2014 Wietnam zdecydował się poprzeć Filipiny przeciwko Chinom 
przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym. 

Jeżeli Wietnam i Filipiny dojdą do porozumienia będzie to ozna-
czać przełom w sporze na Morzu Południowochińskim. Ustanowienie 
swoistego kondominium na Wyspach Spratly i Paracelskich może 
być sygnałem dla pozostałych uczestników sporu, że istnieje moż-
liwość przezwyciężenia wzajemnych animozji w celu zjednocze-
nia się przeciwko Chinom i wspólnej eksploatacji bogactw Morzu 
Południowochińskiego. Już sam sojusz filipińsko-wietnamski 
może ograniczyć zapędy Pekinu, a ewentualna liga państw regionu 
wspierana przez Stany Zjednoczone i Japonię poważnie ograniczy 
Chinom pole manewru. Samo zacieśnienie współpracy pomiędzy 
Hanoi i Manilą może przełożyć się na dalsze wciągnięcie Wietnamu 
w orbitę wpływów Waszyngtonu. 

W międzyczasie na Morzu Południowochińskim, coraz częściej 
zaczęły pojawiać się okręty US Navy. Waszyngton wzmógł rów-
nież nacisk na Japonię, aby bardziej zaangażowała się w regionie. 
W Tokio nie opierano się długo i już w połowie czerwca doszło 
do pierwszych wspólnych ćwiczeń japońsko-filipińskich. W ich 
trakcie japoński P-3C Orion wykonał pierwszy lot patrolowy nad 
Morzem Południowochińskim. Pojawienie się Sił Samoobrony 
w regionie wywołało zdecydowane protesty Chin, zarzucających 
Japonii wtrącanie się w nie swoje sprawy.

Morze Południowochińskie staje się coraz ważniejszym regionem 
Azji, gdzie krzyżują się nie tylko najistotniejsze szlaki handlowe 
świata, ale także interesy co raz większej liczby mocarstw. Wiele 
wskazuje więc, że region ten stanie się świadkiem poważnych prze-
łomów o znaczeniu globalnym. Pytaniem pozostaje tylko, kto doko-
na tego pierwszy – Chiny, Wietnam i Filipiny, czy też Japonia?
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Dwie Koree

29. Stulecie urodzin Kim Ir-sena

Pierwsze miesiące 2012 roku były zdominowane w Korei Północnej 
przez przygotowania do uczczenia stulecia urodzin „Wiecznego 
Prezydenta” Koreańskiej Republiki Ludow-Demokratycznej, wybit-
nego teoretyka oraz praktyka marksizmu, Kim Ir Sena. Planowana 
feta była tak wielka, że groziła destabilizacją sytuacji w całej Azji 
Wschodniej.

Na przypadającą 15 kwietnia rocznicę następcy Kima Pierwszego 
(czyli Kim Ir Sena) zapowiadali fajerwerki w prawdziwie kosmicz-
nej skali. Pjongjang poinformował 16 marca 2012 o zamiarze 
umieszczenia na orbicie okołoziemskiej satelity obserwacyjnego. 
Kosmiczne plany ogłoszono niedługo po uzgodnieniu czasowego 
moratorium na północnokoreańskie testy jądrowe i rakiety bali-
styczne oraz zawieszenie wzbogacania uranu w zamian za 240 ty-
sięcy ton amerykańskiej pomocy żywnościowej. Dostawy miały być 
rozłożone na 12 miesięcy i zawierać głównie odżywki dla dzieci 
i niemowląt oraz żywność dla ciężarnych kobiet. Grupa trzymająca 
władzę w Północnej Korei chciała tym sposobem odciąć się od po-
dejrzeń, że cała pomoc zostanie zużyta na potrzeby ponad miliono-

Część IV
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wej Koreańskiej Armii Ludowej. Reakcja Stanów Zjednoczonych, 
Korei Południowej oraz Japonii była łatwa do przewidzenia. 
Powszechnie podejrzewano, że wystrzelenie rakiety-nosiciela sate-
lity będzie kolejnym zakamuflowanym testem międzykontynental-
nego pocisku balistycznego. Nasuwało się także pytanie, czy satelita 
obserwacyjny nie oznacza w rzeczywistości obiektu szpiegowskie-
go. Przedstawiciele Korei Północnej podkreślali, że start i lot rakiety 
będą ściśle spełniać wszelkie międzynarodowe regulacje dotyczą-
ce wystrzeliwania satelitów technicznych i naukowo-badawczych 
o pokojowym zastosowaniu (KRLD przystąpiła do odpowiednich 
porozumień w 2009 r.). Pjongjang deklarował również pełną przej-
rzystość przedsięwzięcia i chciał zaprosić do udziału w starcie za-
granicznych obserwatorów

Znawcy problematyki północnokoreańskiej gubili się w do-
mysłach dlaczego po zakończonych sukcesem negocjacjach 
z Amerykanami, Północ zdecydowała się na taki krok. Przyjmowano 
dwie teorie. Pierwsza zakładała, że jest to efekt zakamuflowanej wal-

Kim Ir Sen
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ki pomiędzy frakcjami – czytaj wojskowi postanowili dopiec dyplo-
matom i utrudnić im działania w przyszłości. Druga teoria, bardziej 
optymistyczna, zakładała, że komuniści postanowili sprowokować 
Amerykanów do anulowania pomocy żywnościowej i uzyskać tym 
samym dość tani i marny sukces propagandowy pod tytułem: „źli 
imperialiści uderzają w niewinne dzieci, ponieważ przerazili się 
pokojowego programu kosmicznego i miłujących pokój przywód-
ców KRLD”. Trudno się jednak spodziewać żeby taka wersja wy-
darzeń została przyjęta gdzieś poza KRLD. Opowieści o (cytat za 
Sergiuszem Piaseckim) „pionierach mlekiem, miodem i szlachetny-
mi bolszewikami płynącego kraju-raju”, którym imperialiści rzucają 
kłody pod nogi, mają wprawdzie ciągle swoich zwolenników na ca-
łym świecie, ale cała akcja i tak sprowadzałaby się do przekonywa-
nia już przekonanych.

Start rakiety z satelitą na pokładzie był przewidziany na okres 
pomiędzy 12 a 16 kwietnia, w godzinach od 7 rano do południa 
czasu lokalnego; z kosmodromu Sohae położonego na północ od 
Pjongjangu. Pierwsza próba Korei Północnej wystrzelenia swo-
jego satelity miała miejsce podobno w roku 2009. Japonia, Korea 
Południowa i Stany Zjednoczone odczytały ją, jako zakamuflowa-
ny test rakiety balistycznej. Nowy, działający satelita nazywa się 
„Kwangmyongsong-3” miał zostać wyniesiony na orbitę na pokła-
dzie rakiety Unha-3. Numeracja przy nazwach sugeruje, że będzie 
to kolejny satelita i nowa rakieta nośna. KRLD uparcie twierdzi, że 
umieściła już na orbicie 2 satelity, problem w tym, że nikt nie jest 
w stanie ich zlokalizować. Złośliwi posuwają się nawet do uważa-
nia za satelity odpowiednich rozmiarów i masy pudeł opakowanych 
w folię aluminiową, a które służyły do kamuflowania testów rakiet 
balistycznych. Nagrania ze startu miały zostać zaprezentowane 
światu, a podkład muzyczny stanowić miały „Pieśń marszałka Kim 
Ir Sena” oraz „Happy Birthday to You”. Zapowiadana żywotność 
satelity wynosiła 2 lata.

Nazwy satelity i rakiety nie są przypadkowe i mają bardzo duże 
znaczenie w ideologii Dżucze, lokalnej odmianie stalinizmu stwo-
rzonej przez Kima (I) Ir Sena. „Kwangmyongsong” oznacza po ko-
reańsku gwiazdę polarną i odnosi się do Kim (II) Dzong Ila. Zgodnie 
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z oficjalną mitologią rodu Kimów, takie imię mieli mu nadać przy 
narodzinach partyzanci wałczący z Japończykami, całe wydarzenie 
miało mieć miejsce w tajnej bazie na zaśnieżonych zboczach góry 
Paekdu. Partyzanci tym samym mieli wyrazić nadzieję, że dziecko 
stanie się w przyszłości koreańskim królem Dawidem. Dodajmy, że 
Kim II tak naprawdę urodził się w miejscowości Wiatskoje w po-
bliżu Chabarowska, czyli na terenie Związku Radzieckiego. Z kolei 
„Unha” czyli Droga Mleczna jest jednym z przydomków młode-
go Kim (III) Dzong Una, czyniącym go zesłanym przez Niebiosa 
przywódcą, mającym poprowadzić kraj ku tysiącletniemu okresowi 
świetności. Jak widać z powyższego ideologia Dżucze wywodząca 
się z ateistycznego marksizmu przybrała już wszelkie cechy religii. 
Nawiązania do chrześcijaństwa mają tutaj bardzo proste wytłuma-
czenie, właśnie w Korei protestanccy misjonarze odnosili od XIX 
wieku największe sukcesy na całym Dalekim Wschodzie.

Korea Południowa natychmiast określiła kosmiczne plany swo-
jego sąsiada i arcywroga jako „poważną prowokację”. Najostrzej 
jednak zareagowała Japonia. Północnokoreańskie rakiety przelaty-
wały już nad tym krajem w 1998 i 2009 r. Nie dziwi, więc, że kon-
stytucyjnie pacyfistyczna Japonia zareagowała bardzo gwałtownie, 
wręcz agresywnie. Tym razem rakieta ma być odpalona w kierunku 
południowym, a nie jak dotychczas wschodnim. Spowodowało to 
podczas sesji parlamentu pytanie jednego z posłów z Okinawy, jak 
japoński rząd zamierza zareagować na przelot pocisku nad tą naj-
bardziej na południe wysuniętą prefekturą. Minister obrony Naoki 
Tanaka odpowiedział, że jeżeli pocisk będzie przedstawiał poten-
cjalne zagrożenie dla kraju, a premier wyrazi taką zgodę, można 
wydać rozkaz zestrzelenia rakiety. Podkreślił jednak konieczność 
przeprowadzenia takiej operacji zgodnie z ustawami dotyczącymi 
Sił Samoobrony. Japończycy nie zasypiali gruszek w popiele i dzia-
łali szybko, jak na swoje procedury. Już tydzień po zapowiedzi startu 
rakiety Japońska Rada Bezpieczeństwa poleciła Siłom Samoobrony 
przygotować się na upadek szczątków zestrzelonej rakiety na teryto-
rium kraju lub jego wody terytorialne. Z kolei we wtorek 27 marca 
minister obrony Tanaka poinformował media o wydaniu rozkazu ze-
strzelenia północnokoreańskiej rakiety. Decyzja o takim rozwiąza-
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niu sprawy została podjęta na specjalnym posiedzeniu rządu, w któ-
rym oprócz Tanaki uczestniczyli premier Yoshihiko Noda, minister 
spraw zagranicznych Kōichirō Gemba oraz wicepremier Katsuya 
Okada. Na Okinawie, w rejonie, której spodziewany jest przelot 
rakiety, rozmieszczono wyrzutnie rakiet Patriot (PAC-3), a na wo-
dach okalających wyspę niszczyciele wyposażone w system Aegis 
i rakiety SM-3, stanowiące element projektu tarczy antyrakietowej. 
Japońskie Siły Samoobrony ćwiczyły już wspólnie z Amerykanami 
przechwytywanie rakiet, nie wiadomo jednak było jak poradzą sobie 
w warunkach zbliżonych do bojowych.

Tymczasem władze Okinawy szybko zapowiedziały pełne popar-
cie dla działań rządu, a rada miejska Ishigaki wydała nawet rezolu-
cję wzywającą rząd do jak najszybszego rozmieszczenia Patriotów 
na wyspie.

Na czas testu przypadała wizyta w Japonii chińskiego genera-
ła Guo Boxiong’a. Była to pierwsza wizyta chińskiego oficera tak 
wysokiej rangi za, kończącej się już, prezydentury Hu Jintao. Guo 
był bowiem wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej, 
specjalnego organu ChRL sprawującego kontrolę nad siłami zbroj-
nymi i formacjami paramilitarnymi. Z dostępnych źródeł wiadomo, 
że generał miał przeprowadzić kurtuazyjną rozmowę z premierem 
Nodą, spotkać się z ministrem obrony Tanaką oraz dokonać inspek-
cji wybranych jednostek Japońskich Sił Samoobrony. Wizyta miała 
stanowić część wojskowej wymiany na najwyższym szczeblu po-
między obydwoma krajami. Nie wiadomo czy zbieżność terminów 
była przypadkowa, czy też Chiny chciały w ten sposób zademon-
strować swoją dezaprobatę dla działań Pjongjangu, albo przy okazji 
przypilnować Japończyków. Wizyta została jednak przesunięta na 
maj, a ostatecznie odwołana. Oficjalny powodem były liczne obo-
wiązki. Z kolei nieoficjalnie mówiło się, że powodem były działa-
nia podjęte prze gubernatora Tokio Shintarō Ishiharę wokół Wysp 
Senkaku/Diaoyu.

Wystrzelenie satelity to nie jedyny fajerwerk, jakie został przy-
gotowany przez wiernych uczniów i następców ku czci „Wiecznego 
Prezydenta”. Na wyposażenie Koreańskiej Armii Ludowej trafił 
wtedy podobno nowy typ wieloprowadnicowej wyrzutni rakieto-
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wej, która nazywa się na cześć stulecia narodzin twórcy ideologii 
Dżucze – „Juche 100 Guns”. Zdaniem południowokoreańskiego 
wywiadu „Juche 100” miała zostać ujawniona 15 kwietnia podczas 
defilady z okazji urodzin Kim Ir-sena. Do tej pory znane były 2 typu 
północnokoreańskich „katiuszy”: 12 prowadnicowa M-1985 oraz 
22 prowadnicowa M-1991, obie kalibru 240 mm. „Juche 100” jest 
najprawdopodobniej rozwinięciem tej drugiej. Północnokoreańskim 
konstruktorom miał się udać, przy zachowaniu tego samego kali-
bru, podwoić zasięg rakiet – do 120 km. Nowe wyrzutnie otrzy-
mały już przypuszczalnie niektóre jednostki artyleryjskie stacjonu-
jące w pobliżu 38 równoleżnika. Północnokoreańskie rakiety kal. 
240 mm są prawdopodobnie rozwinięciem rosyjskich kal. 300 mm. 
Niewiadomo dokładnie kiedy Rosjanie sprzedali Pjongjangowi ra-
kiety i czy były to same pociski, czy może także wyrzutnie systemu 
BM-30 „Smiercz”. Wiadomo jedynie, że próby odbywały się już od 
wielu lat na zachodnim wybrzeżu półwyspu.

Zdaniem ekspertów, Korea Południowa może skutecznie kon-
trować nowe wyrzutnie przy użyciu Army Tactical Missile System 
(ATACMS), którego pociski mają większy zasięg (do 165 km), 
a do tego wyposażone są w GPS. Południe dysponuje obecnie 
111 pociskami ATACMS Block I i 110 Block IA, rozmieszczony-
mi w 2011 r. w pobliżu Strefy Zdemilitaryzowanej. Należy jeszcze 
pamiętać o będących na wyposażeniu armii południowokoreańskiej 
58 wyrzutniach MLRS.

Obchody urodzin Kim Ir Sena zapowiadały się hucznie, co gor-
sze mogły stać się prawdziwie „wystrzałowe”. Korea Północna 
nie zamierza rezygnować z planów podboju kosmosu (i szerzenia 
tam ideologii Dżucze), a Japonia nadal jest zdeterminowana jej 
w tym przeszkodzić. Wbrew popularnej opinii Chiny nie mają ta-
kiego wpływu na Pjongjang, żeby pohamować jego awanturnictwo. 
Stosunki chińsko-koreańskie są bardzo skomplikowane i na pewno 
nie należny traktować ChRL jako sojusznika czy patrona KRLD. 
Chińczycy odmówili Kim Dzong Ilowi sprzedaży nowoczesnego 
uzbrojenia podczas jego ostatniej wizyty w roku 2010, a niepotwier-
dzone źródła donoszą nawet, że w ostatnich latach chińskie wojska 
wkraczały do przygranicznych regionów Korei „bronić interesów 
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ekonomicznych ChRL”. Z kolei na przełomie grudnia 2013 i stycz-
nia 2014 w pobliżu granicy z KRLD zostały przeprowadzone duże 
ćwiczenia wojskowe. Zdaniem południowokoreańskich mediów ma-
newry Regionu Wojskowego Shenyang miały na celu przećwiczenie 
inwazji na Koreę Północną, z którą Pekin ma coraz gorsze stosunki. 
Zdaniem południowokoreańskich dziennikarzy siły 39 i 40 Grupy 
Armii byłyby w stanie osiągnąć Pjongjang w ciągu sześciu godzin. 
Chińskie ministerstwo obrony zdementowało te doniesienia.

30. Kimowie nie składają broni

Zapowiadany z wielką pompą start rakiety Unha-3 zakończył się 
niepowodzeniem. Pomimo tego upokorzenia północnokoreańskie-
mu reżimowi jednak udało się zademonstrować swoją potęgę. A sta-
ło się to podczas defilady z okazji stulecia narodzin Kim Ir Sena. 
Koreańczycy z Północy pokazali imperialistom, że są silni, zwarci 
i gotowi odeprzeć każdą inwazję. I bynajmniej nie był to koniec ra-
kietowych ambicji Kimów. 

Unha-3 powszechnie uznawana za międzykontynentalny pocisk 
balistyczny eksplodowała 1-2 minuty po starcie i rozpadła się na 
około 20 kawałków, które spadły do morza na wodach międzynaro-
dowych jednak w pobliżu zachodnich wybrzeży Korei Południowej. 
Wydarzenie miało miejsce o godzinie 7.39 czasu lokalnego. 
Południowokoreańska marynarka wojenna natychmiast rozpoczęła 
poszukiwanie szczątków rakiety. Phenian poinformował o swoim 
niepowodzeniu 4 godziny po starcie i jednocześnie zapowiedział, 
że każdy kraj usiłujący zdobyć szczątki lub przeszkodzić Północy 
w ich odzyskaniu spotka się z „bezlitosnym odwetem”.

Północnokoreańska defilada odbyła się 15 kwietnia 2012 i zapre-
zentowano na niej nowy model pocisku balistycznego. Zapewne 
ta prezentacja miała m. in. zatrzeć przykre wrażenie spowodowane 
fiaskiem startu rakiety Unha-3, uznawanej powszechnie za pocisk 
międzykontynentalny. W wypadku Koreańskiej Armii Ludowej 
(KAL) eksperci muszą spekulować jeszcze bardziej niż przy nowym 
wyposażeniu chińskich wojsk. Zdaniem większości analityków za-
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prezentowana rakieta 
była makietą, imitującą 
pocisk średniego za-
sięgu, zdolny zagrozić 
amerykańskim bazom 
na Guamie. Dużo cie-
kawszy był jednak po-
jazd-nosiciel rakiety. 
Okazał się on bardzo 
podobny do analo-
gicznego pojazdu uży-
wanego przez wojska 
rakietowe Państwa 
Środka. Nie był to ko-
niec rewelacji, wspo-
mniany chiński pojazd 
– WS-51200 – jest wy-
posażony w amerykań-
ski silnik i niemiecką 
automatyczną skrzynię 
biegów. Tym samym 
kapitaliści pośrednio 
wsparli jeden z ostat-
nich rezerwatów świa-

towego proletariatu. Sam Lenin by lepiej tego nie wymyślił. 
Pojawiły się także ciekawe pogłoski na temat nowego północ-

nokoreańskiego międzykontynentalnego pocisku balistycznego. 
Zdaniem ekspertów na jego istnienie, wskazują zdjęcia kosmo-
dromu, z którego odpalono feralną Unha-3. Cała widoczna infra-
struktura jest wyraźnie przystosowana do większych rakiet, które 
powinny być zdolne osiągnąć terytorium USA. Oprócz nowych po-
cisków (makiet?) w defiladzie ku czci założyciela KRLD uczest-
niczyły tradycyjnie już liczne oddziały KAL, w tym także kobiece 
i w historycznych mundurach (kawaleria zawsze świetnie prezentuje 
się podczas takich uroczystości). Defilujące jednostki prezentowały, 
tradycyjnie już, lokalne klony kałasznikowów i RPG-7. Głównym 

 Unha-3
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punktem obchodów było jednak wystąpienie Kim (III) Dzong Una. 
Zdaniem obserwatorów młody przywódca bardzo udanie imitował 
gesty i sposób mówienia swojego dziadka. Kim (III) zapowiedział 
wzmocnienie siły militarnej kraju, który dzięki „przełamaniu mono-
polu technologicznego imperialistów już nigdy nie ulegnie nuklear-
nemu szantażowi”. Korea Północna nie raz już udowodniła, że jest 
w stanie opracować zaawansowany jak na swoje możliwości sprzęt, 
nawet, jeżeli odpowiada poziomowi technologicznemu Zachodu 
i ZSRR z lat 70-tych to pozostaje to groźna broń.

Nie kończą się na tym deklaracje walki z „krwiożerczymi ka-
pitalistami”. Tydzień po defiladzie Korean Central News Agency 
opublikowała komunikat naczelnego dowództwa KAL, skierowa-
ny do południowokoreańskiego rządu i konserwatywnych mediów. 
Komunikat zawierał uprzejme ostrzeżenie przed nadchodzącą „akcją 
specjalną”, która miała „zetrzeć na proch” przywództwo Południa: 
„Kiedy już rozpocznie się zapowiedziana z góry akcja, wszystkie 
szczuropodobne grupy stanowiące bazę dla prowokacji w ciągu 
3 lub 4 minut, a nawet w jeszcze krótszym czasie, zostaną starte na 
proch starte na proch przez nasze własne, bezprecedensowe środki 
i metody.” Tymczasem wywiad wojskowy Republiki Korei zaprze-
czał jakiejkolwiek podejrzanej działalności północnokoreańskich 
sił zbrojnych, także w strefie zdemilitaryzowanej wzdłuż 38 rów-
noleżnika nie odnotowano żadnych prowokacji. Dużo większe za-
niepokojenie w Seulu i Waszyngtonie wywołują zdjęcia satelitarne, 
na których widać prace przy drążeniu dużego tunelu. Sugerowało 
to, że, podobnie jak po testach rakiet z lat 2006 i 2009, Pjongjang 
przygotowuje się do nowej próby jądrowej, która może nastąpić już 
w pierwszej połowie maja. 

Zdaniem analityków groźby i ewentualna prowokacja miały 
umożliwić władzom KRLD odzyskanie twarzy po nieudanym teście 
rakiety Unha-3. Wykluczano jednak poważną prowokację mogącą 
grozić wybuchem wojny pomiędzy obiema Koreami. Niemniej aby 
poprawić sobie nastrój po rakietowym upokorzeniu uroczyście ob-
chodzono 25 kwietnia, 80 rocznicę powstania Koreańskiej Armii 
Ludowej. Główne uroczystości z okazji „Dnia Armii” odbyły się 
z udziałem Kim Dzong Una w Domu Kultury w Pjongjang. Licząca 
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około 1,2 mln ludzi KAL przysięgała wspierać politykę ‚’Songun’’ 
– wojsko najpierw, jeden z najważniejszych elementów lokalnej od-
miany marksizmu (właściwie stalinizmu) Dżucze. Obecny na głów-
nych obchodach naczelny wódz sił zbrojnych Kim (III) Dzong Un 
nie zabierał głosu. Przemówienie wygłosił za to szef sztabu gene-
ralnego Ri Yong Ho. Generał przypomniał wszystkim, że tworząc 
KAL Kim (I) Ir Sen zapoczątkował nowy rozdział w dziejach rewo-
lucyjnych sił zbrojnych; przywołał także pamięć zmarłego w grud-
niu 2011 Kim (II) Dzong Ila, który jego zdaniem „wzmocnił KAL 
i uczynił z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej potęgę 
militarną światowego poziomu”. Ri zapowiedział, że Kim Dzong 
Un jako „błyskotliwy przywódca „Songun” wzmocni armię i powie-
dzie koreańską rewolucję ku nowym zwycięstwom. Nie obeszło się 
także bez pogróżek pod adresem Korei Południowej. Szef sztabu 
ostrzegł prezydenta Lee Myung-baka, że „każdego, kto sprowokuje 
lub zrani godność KRLD spotka niechybna klęska”. 

Zgodnie z oficjalną, komunistyczną historiografią, a właściwie 
mitologią, KAL powstała w roku 1932, jako Antyjapońska Armia 
Partyzancko-Ludowa. Jednakże pierwsze potwierdzone informacje 
dotyczą dopiero walczącej od 1939 u boku Mao Koreańskiej Armii 
Ochotniczej. Po licznych metamorfozach, szkoleniach na terenie 
Związku Radzieckiego, itd., Koreańska Armia Ludowa funkcjonuje 
jako taka od 8 lutego 1948. 

31. Koreańskie zbrojenia

Zmiana warty w Chinach i wybory w USA jesienią 2012 przesłoni-
ły nieco wydarzenia na Półwyspie Koreańskim, a działo się tam sporo. 
Korea Południowa zaczęła coraz mocniej zaznaczać swoją obecność 
w Azji Wschodniej i przygotowywać się intensywnie do stanięcia 
w szranki nie tylko z Koreą Północną, ale także Chinami i Japonią. Co 
ważniejsze, Korea Południowa stale poddawana presji przez „awan-
gardę proletariatu”, także bierze pod uwagę możliwość odwetu.

Na przełomie września i października dobiegły końca negocjacje 
Seulu z Waszyngtonem w sprawie zwiększenia zasięgu i rozmiaru 
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głowic południowokoreańskich rakiet balistycznych. W myśl po-
rozumienia z 1979 rok, nowelizowanego w 2001, Republika Korei 
może mieć na uzbrojeniu jedynie rakiety balistyczne i pociski ma-
newrujące o zasięgu do 300 km i głowicach bojowych o masie 
do 300 kg. Obecnie negocjatorom udało się zwiększyć zasięg ra-
kiet do 800 km (generałowie chcieli 1000 km), a ładunek bojowy 
do 500 kg (tutaj generałowie są zadowoleni). Masa ładunku może 
zostać zwiększona kosztem zasięgu. Nowe parametry są uznawane 
za wystarczające do skutecznego zaatakowania wszystkich obiek-
tów militarnych na terenie Korei Północnej. Zdaniem wojskowych 
nowoczesna 500 kilogramowa głowica powinna wystarczyć na-
wet do zniszczenia podziemnych instalacji i solidnych bunkrów. 
Dodajmy, że amerykańscy dyplomaci byli dość oporni w trakcie ne-
gocjacji. W opinii Waszyngtony dozbrojenie koreańskiego sojusz-
nika może jedynie przyspieszyć wyścig zbrojeń w Azji Północno-
Wschodniej.

Skąd takie dziwne porozumienie? Była to cena za zwiększenie 
amerykańskiej obecności wojskowej na półwyspie. Jeszcze w latach 
60-tych z tych samych powodów południowokoreański kontyngent 
walczył w Wietnamie. Zwolnione w ten sposób amerykańskie siły 
zostały wysłane właśnie do Korei. Należy pamiętać, że przez prawie 
cały okres zimnej wojny Seul miał większe priorytety niż zbrojenia. 
Na początku była to odbudowa kraju ze zniszczeń po wojnie koreań-
skiej, a następnie industrializacja i dołączenie do grona azjatyckich 
tygrysów. Zagrożenie ze strony KRLD niwelowano pielęgnując so-
jusz ze Stanami Zjednoczonymi, a także budując przyjazne relacje 
z Chinami i ZSRR. Nie znaczy to, że sprawy militarne kompletnie 
ignorowano. Już w latach 70-tych rząd zachęcał powstające koncer-
ny do uruchamiania produkcji na potrzeby wojska. W latach 80-tych 
Hyundai opracował z amerykańską pomocą czołg podstawowy K-1, 
wzorowany na wczesnych wersjach amerykańskiego M1 Abrams. 

Także na lata 70-te datują się pierwsze próby Seulu pozyskania 
broni atomowej. Nie trzeba dodawać, że ten powracający regular-
nie pomysł, spędza sen z powiek amerykańskim dyplomatom. Jeżeli 
Waszyngton wyraziłby zgodę na atomizację Korei Południowej, 
osłabłyby argumenty przeciwko północnokoreańskiemu progra-



187

mowi jądrowemu. W Pekinie kroki taki mógłby zostać odebrany, 
jako wyzwanie i uzasadnienie do udzielenia analogicznej pomocy 
Pjongjangowi. Pod uwagę trzeba by również brać reakcję Japonii. 
Kraj ten ma wszystkie elementy konieczne, aby uzbroić się w broń 
jądrową: liczne elektrownie i zakłady pomocnicze (pomimo de-
klaracji składanych po katastrofie w Fukushimie plany odejścia od 
energii atomowej zostały odłożone na dalszą przyszłość), a nawet 
rakiety balistyczne dalekiego zasięgu (MU-5 używane do wynosze-
nia satelitów). 

Niemniej rakiety balistyczne i pociski manewrujące cieszą się co-
raz większym zainteresowaniem południowokoreańskich sił zbroj-
nych. W połowie kwietnia 2012 ministerstwo obrony poinformowa-
ło o wprowadzeniu do uzbrojenia nowego pocisku manewrującego 
Hyunmu-3B. Jego zasięg wynosi 1000 km, a głównymi celami mają 
być północnokoreańskie instalacje jądrowe i rakietowe. Nowa broń 
ma zostać użyta razem z pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu 
w wypadku „nieodwracalnej prowokacji” ze strony Pjongjangu, jak 
powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej gen. mjr Shin 
Won Sik z resortu obrony. Ministerstwo odmówiło jednak podania 
bardziej szczegółowych informacji na temat pocisku. Warto zauwa-
żyć, że parametry żądane przez koreańskich generałów podczas re-
negocjacji układu ze Stanami Zjednoczonymi ściśle odpowiadają 
osiągom Hyunmu-3B. Już od kilku lat południowokoreańskie media 
informują z kolei o prowadzeniu prac nad pociskiem manewrują-
cym Hyunmu-3C o zasięgu do 1500 km, a więc umożliwiającym 
atakowanie celów położonych także w Chinach, Rosji i Japonii. 
Intensyfikacja prac nad własnymi pociskami manewrującymi i bali-
stycznymi jest odpowiedzią na program rakietowy Korei Północnej. 
Seul wyraża zainteresowanie pracami nad pociskami jeszcze dalsze-
go zasięgu. Wymagana zgoda Waszyngtonu nie ostudza zapędów 
południowokoreańskich wojskowych, którzy jak widać na przykła-
dzie Hyunmu-3B gotowi są stawiać sojusznika przed faktami doko-
nanymi. Po renegocjacja porozumienia z Waszyngtonem prace nad 
nowymi pociskami nabrały rozpędu. W marcu 2014 przeprowadzo-
no testy rakiety balistycznej o zasięgu 500 km i jednotonowej głowi-
cy. Wprowadzanie do służby planowano już na rok 2015, wtedy też 
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mają rozpocząć się testy kolejnego pocisku o zasięgu 800 kilome-
trów i półtonowej głowicy. Informacje o wydarzeniu zdecydowano 
się ujawnić w odpowiedzi na północnokoreańskie testy rakietowe 
z tego samego czasu. W ich trakcie jedna z północnokoreańskich 
rakiet przeleciała w pobliżu chińskiego samolotu pasażerskiego.

Pociski rodziny Hyunmu-3 trafiły już także na uzbrojenie połu-
dniowokoreańskiej marynarki wojennej. W ostatnich latach wła-
śnie ten rodzaj sił zbrojnych był najintensywniej rozbudowywany. 
Trzeba zauważyć, że realizowany od początku stulecia ambitny 
program rozwoju floty nie jest w całości związany z zagrożeniem 
ze strony KRLD. Wszelkie projekty okrętów i plany rozwoju są 
tworzone w oparciu o porównanie z flotami Chin i Japonii. Na po-
czątku 2014 południowokoreańska marynarka wojenna posiadała 
jeden uniwersalny okręt desantowy Dokdo, 3 niszczyciele rakietowe 
z systemem Aegis typu Sejongdaewang-Ham (KDX-III), 9 mniej-
szych niszczycieli (KDX-I i II), 10 fregat, 12 okrętów podwodnych 
i 80 mniejszych jednostek klasyfikowanych jako korwety lub pa-

Koreański uniwersalny okręt desantowy Dokdo



189

trolowce. Jest to więcej niż trzeba żeby pokonać na morzu Koreę 
Północną, przy czym nie ukrywajmy: trzon floty to jednostki oce-
aniczne niezbyt nadające się do uganiania się za kutrami rakietowy-
mi/torpedowymi i miniaturowymi okrętami podwodnymi, zwłaszcza 
na usianym licznymi wyspami zachodnim wybrzeżu półwyspu. Do 
końca obecnej dekady planowane są dalsze wzmocnienia, mające 
uczynić z Korei Południowej prawdziwą potęgę morską. W planach 
są 2 kolejne uniwersalne okręty desantowe typu Dokdo, 3 niszczy-
ciele KDX-III, 9 mniejszych niszczycieli (część z systemem Aegis) 
oraz 15 fregat.

Tak ambitne plany możliwe są dzięki dynamicznie rozwijającej 
się gospodarce, a zwłaszcza największemu na świecie przemysłowi 
stoczniowemu. Największym dotychczasowym osiągnięciem i dumą 
Koreańczyków są niszczyciele typu Sejongdaewang-Ham (KDX-
III). Są to obecnie największe na świecie okręty z systemem Aegis, 
większe nawet od amerykańskich krążowników typu Ticonderoga. 
Pod względem siły ognia KDX-III ustępują jedynie rosyjskim krą-
żownikom liniowym typu Kirow (obecnie Admirał Uszakow). Jest 
to dobry obraz południowokoreańskich ambicji. Dodajmy jeszcze, 
że tak samo jak Chiny i Japonia, RK także wysłała swoje okręty na 
Ocean Indyjski w celu zwalczania piractwa.

Gwałtowna rozbudowa marynarki wojennej jest odpowiedzią na 
podobne działania ze strony ChRL. Działania Seulu stają się bardziej 
zrozumiałe z chwilą, gdy uświadomimy sobie, że także ten kraj jest 
uwikłany w spory graniczne z Chinami. Źródłem problemów jest nie-
uznawanie przez Pekin sposobu wytyczenia granicy wód terytorial-
nych i wyłącznych stref ekonomicznych. Od sposobu wytyczenia tych 
granic zależeć będzie, komu przypadnie większość znajdujących pod 
dnem Morza Żółtego złóż gazu ziemnego. Podobnie jak z Japonią, 
i na Morzu Południowochińskim, rybacy z Państwa Środka regularnie 
przekraczają granice i wdają się w konflikty ze strażą wybrzeża. Jeden 
z takich incydentów zakończył się tragicznie.

Grupa około 30 chińskich jednostek rybackich dokonywała, 
16 października 2012, nielegalnego połowu na południowokore-
ańskich wodach terytorialnych na Morzu Żółtym. Straż Wybrzeża 
Korei Południowej zdecydowała o aresztowaniu 2 kutrów. Kiedy 
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funkcjonariusze wkroczyli na pokłady obu jednostek zostali zaata-
kowani przez rybaków uzbrojonych w noże i piły. Straż wybrzeża 
odpowiedziała ogniem przy użyciu gumowej amunicji. W rezulta-
cie jeden z Chińczyków, czterdziestoczteroletni Jang, został ranny. 
Pomimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia śmigłowcem 
do szpitala zmarł jeszcze tego samego dnia. Chiński ambasador zło-
żył oficjalny protest; Seul przeprosił za „nieszczęśliwy wypadek” 
i obiecał jak najszybsze wyjaśnienie sprawy. Nie był to pierwszy 
taki wypadek. Południowokoreańska straż wybrzeża jest wyposa-
żona w broń strzelającą gumową amunicją specjalnie na takie przy-
padki. W 2011 w trakcie podobnego zajścia jeden z chińskich ryba-
ków został pchnięty nożem. Rok wcześniej 2 Chińczyków utonęło, 
kiedy ich kuter został staranowany przez jednostkę straży wybrzeża.  
Warto nadmienić, że do podobnych incydentów dochodzi nawet 
z Koreą Północną, która w maju 2012 aresztowała 7 chińskich ku-
trów rybackich. 

Ambitne plany dotyczą nie tylko marynarki wojennej. Po ostrze-
laniu w listopadzie 2010 przez północnokoreańską artylerię wyspy 
Yeonpyeong, w wyniku, czego zginęły 4 osoby, a 22 zostały ranne, 
politycy zwrócili większą uwagę na wojska lądowe. Także lotnictwu 
dostanie się własny kawałek tortu. Od kilku lat realizowany jest pro-
jekt rodzimego myśliwca V generacji KF-X. Celem programu jest 
opracowanie samolotu o parametrach wyższych od KF-16, czyli ko-
reańskiej wersji F-16. Nowy myśliwiec ma wejść do produkcji około 
roku 2020. Co ciekawe konstrukcją zainteresowana Indonezja, która 
już zadeklarowała chęć dołączenia do projektu. Korea Południowa, 
w przeciwieństwie do Japonii nie wykazywała początkowo więk-
szego zainteresowania F-35. Sytuacja polityczna wymusiła jednak 
zmianę podejścia. Początkowo w konkursie na nowy myśliwiec 
wielozadaniowy mający zastąpić przestarzałe F-4 i F-5 z F-35 ry-
walizowały F-15SE oraz Eurofighter Typhoon. Początkowo, z racji 
używania licznych F-15K, przez koreańskie lotnictwo za faworyta 
uchodził F-15SE. Ponadto Boeing oferował modernizację wszyst-
kich posiadanych już F-15 do standardu SE. Jednak w drugiej po-
łowie sierpnia 2013 przez media przetoczyła się debata zapocząt-
kowana petycją, podpisaną między innymi przez byłego dowódcę 
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lotnictwa, przeciwko niejasnym procedurom przetargowym, które 
doprowadziły do odrzucenia konkurencyjnych ofert. W rezultacie 
pod koniec września rzecznik ministerstwa obrony Kim Min Seok 
poinformował o ponownym rozpoczęciu całej procedury. Wojskowi 
i urzędnicy zgodzili się, że lotnictwo potrzebuje samolotu V gene-
racji, ze zdolnościami stealth, pozwalającymi niezauważenie wtar-
gnąć w północnokoreańską przestrzeń powietrzną. Przy takim po-
stawieniu sprawy zwycięzca mógł być tylko jeden. Pod koniec li-
stopada 2013 ogłoszono decyzję o zakupie czterdziestu F-35, które 
mają zostać dostarczone do roku 2021. Nie wiadomo, jaki będzie to 
miało wpływ na rozwój programu KF-X. Wszystko zależeć będzie 
od finansów, zainteresowania wojskowych oraz polityków, a także 
jak potoczą się losy coraz bardziej krytykowanego programu F-35.

32. Północnokoreański przemyt w Panamie

Niepowodzenia pierwszych miesięcy 2012 nie zniechęciły pół-
nocnokoreańskiego przywództwa na jego drodze ku gwiazdom. Pod 
koniec listopada południowokoreańskie źródła wojskowe ostrzegły, 
że Pjongjang może przygotowywać kolejny test. Doniesienia okaza-
ły się prawdziwe. Po całym teatrze gróźb, ostrzeżeń i zdejmowania 
rakiety z platformy startowej, drugi egzemplarz Unha-3 wystartował 
12 grudnia 2012. Tym razem próba była udana i ostatni człon rakiety 
znalazł się na orbicie okołoziemskiej. Od połowy 2013 pojawiają 
się doniesienia, że w przygotowaniu są testy kolejnych wariantów 
rakiety Unha, noszące numery od 4 do 9. W roku 2013 pojawiła 
się ciekawa nowość w repertuarze akcji Korei Północnej na arenie 
międzynarodowej. Już wcześniej podejrzewano Kimów o nielegal-
ny handel bronią, jednak dopiero wtedy udało ich się przyłapać na 
gorącym uczynku. W dniu 15 lipca władze Panamy aresztowały pły-
wający pod północnokoreańską banderą frachtowiec Chong Chon 
Gang. Na pokładzie statku, płynącego z Kuby, odnaleziono broń. 
Dużo ciekawszym przypadkiem, niż prawdopodobne pogwałcenie 
sankcji nałożonych przez ONZ, jest ewentualna współpraca militar-
na pomiędzy KRLD a Kubą.



192

Przebieg wydarzeń został opisany przez prezydenta Panamy, 
Ricardo Martinellego, na antenie Radia Panamá. Chong Chon Gang 
płynął z Kuby z zadeklarowanym ładunkiem cukru. W położonym 
u atlantyckiego wejścia do kanału panamskiego porcie Colon, służby 
celne zdecydowały się przeprowadzić kontrolę jednostki, podejrze-
wając, że na jej pokładzie mogą być przewożone narkotyki. Ku za-
skoczeniu celników, na pokładzie frachtowca znaleziono 2 duże kon-
tenery, a w nich części rakiet. Początkowo sądzono, że mogą to być 
rakiety balistyczne, często kojarzone z Koreą Północną. Prezydent 
Martinelli upublicznił zdjęcia zawartości pierwszego z kontenerów 
na Twitterze. Jeszcze większe zaskoczenie Panamczyków wywołała 
reakcja załogi. Kiedy odnaleziono kontenery, kapitan jednostki usi-
łował popełnić samobójstwo, a załoga zaatakowała funkcjonariuszy. 
Władze Panamy zdecydowały się aresztować statek, wraz z liczącą 
35 osób załogą, za próbę przemytu uzbrojenia.

Ostatecznie okazało się, że w pierwszym kontenerze przewo-
żono „kilka baterii rakiet przeciwlotniczych i elementy innego 
uzbrojenia”, w tym pociski do granatników przeciwpancernych, 
a także urządzenia noktowizyjne. Prawdziwym zaskoczeniem 
okazała się jednak zawartość drugiego kontenera: 2 zatankowane 
i uzbrojone myśliwce MiG-21. Początkowo Pjongjang zachowy-
wał milczenie, za to Seul od początku wykazywał duże zainte-
resowanie sprawą; Południowokoreańskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych podjęło się zweryfikować doniesienia mediów. 
Rządy w Pjongjangu i Hawanie zabrały głos dopiero 18 lipca, 
kiedy oświadczyły, że przewożona na pokładzie statku broń mia-
ła zostać naprawiona w Korei Północnej i powrócić na Kubę. 
Podkreślano przy tym przestarzałość transportowanego uzbroje-
nia. Całość przedsięwzięcia miała odbywać się wedle „całkowi-
cie legalnej umowy” pomiędzy obydwoma państwami. Władze 
KRLD domagały się ponadto zwolnienia załogi, która ich zda-
niem została porwana. Panama jednak twardo obstawała przy 
swojej decyzji o aresztowaniu statku i załogi pod zarzutem prze-
mytu broni. Skierowała sprawę do ONZ z zapytaniem, czy doszło 
do pogwałcenia sankcji nałożonych na Koreę Północną przez 
Radę Bezpieczeństwa. Sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, 
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zapowiedział 18 lipca dokładne zbadanie sprawy i pochwalił 
działania rządu Panamy. Inspektorzy ONZ rozpoczęli dochodze-
nie na pokładzie jednostki w sierpniu. Dzień po Ban Ki-moonie, 
również Seul udzielił Panamie pełnego poparcia. Zapowiedział 
ponadto ścisłą międzynarodową współpracę mającą doprowadzić 
do przestrzegania sankcji nałożonych na KRLD.

Północnokoreańska próba przemytu rodzi kilka pytań. Po 
pierwsze: czy Chong Chon Gang to odosobniony przypadek, 
czy któryś kolejny? Czy po „wpadce” będą kolejne transporty, 
tym razem bezpieczniejszą trasą wokół Afryki i przez Ocean 
Indyjski? Dlaczego uzbrojenie przewożono ukryte pośród cukru, 
skoro umowa na remont i naprawę jest „całkowicie legalna”? 
I wreszcie: dlaczego Panamczycy podejrzewali próbę przemy-
tu? Zastanawiające jest również milczenie Waszyngtonu w całej 
sprawie. Zarówno Kuba, jak i KRLD mają wrogie relacje z USA. 
Wiadomo także, iż Kuba znajduje się pod baczną obserwacją 
amerykańskich służb wywiadowczych. Możliwe, więc CIA, lub 
inna agencja, namierzyły załadunek kontenerów z uzbrojeniem 
i poprosiły swoich kolegów z Panamy o rozwiązanie sprawy? 
Aresztowanie statku w porcie po ujawnieniu przemytu to bardzo 
eleganckie i sprawne rozwiązanie. Póki, co są to jednak jedynie 
czcze dywagacje.

Jeszcze ciekawsza jest sprawa przewożonego uzbrojenia, 
zwłaszcza MiG-ów-21. Jeżeli Hawanie faktycznie zależało na 
remoncie i ewentualnie modernizacji myśliwców, to istnieje 
dużo znacznie lepszych możliwości. Różnorodne pakiety mo-
dernizacyjne opracowano w Rosji, Chinach, Indiach, Rumunii 
oraz Izraelu. Zawarcie dyskretnej umowy z wymienionymi 
państwami nie nastręcza trudności. Z kolei północnokoreański 
przemysł lotniczy nigdy nie należał do silnych. Tamtejsza zbro-
jeniówka koncentruje się na rakietach balistycznych, czołgach, 
artylerii oraz lekkich systemach uzbrojenia przydatnych w kon-
fliktach asymetrycznych. Zresztą, szczerze pisząc: kto przewozi 
na remont uzbrojone i w pełni zatankowane samoloty? Bardziej 
prawdopodobne wydaje się, że MiG-i miały zasilić szeregi 
Północnokoreańskich Sił Powietrznych. Z raportów wywiadów 
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wynika, że sytuacja północnokoreańskiego lotnictwa jest fatalna: 
brakuje części zamiennych i paliwa. Z tego powodu drastycznie 
ograniczono czas, jaki piloci spędzają w powietrzu, co znaczą-
co przekłada się na poziom ich wyszkolenia. Na ogólnie dostęp-
nych w Internecie zdjęciach satelitarnych widać północnokore-
ańskie samoloty rdzewiejące na lotniskach. W tej sytuacji nawet 
2 w pełni wyposażone, chociaż przestarzałe, myśliwce stanowią 
poważne wzmocnienie. Interesujący jest także sam fakt nawiąza-
nia współpracy wojskowej pomiędzy komunistycznymi reżima-
mi Kuby i Korei Północnej. Oba państwa są pariasami społecz-
ności międzynarodowej i „żywymi skamielinami” poprzedniej 
epoki, współpraca pomiędzy nimi wydaje się zatem czymś jak 
najbardziej naturalnym. Być może śledztwo ONZ ujawni więcej 
informacji na ten temat.

Warto wspomnieć, że Panama nie była pierwszą wpadką Chong 
Chon Gang. W 2003 jednostka została aresztowana w Iranie. 
Sprawa musiała być poważna skoro Teheran, uchodzący za przy-
jaciela Pjongjangu, zdecydował się na taki krok. W 2010 był za-
trzymywany na Ukrainie i w Egipcie. Ukraińskie służby celne 
oskarżyły Koreańczyków z Północy o przemyt narkotyków, alko-
holu, papierosów i amunicji do AK-47. Władze Egiptu były bar-
dziej wstrzemięźliwe i oświadczyły jedynie, że statek przewoził 
„niebezpieczne towary”. Panamska epopeja Chong Chon Gang 
zakończyła się na początku 2014 roku. Władze Panamy depor-
towały załogę jednostki na Kubę 30 stycznia. Sam statek został 
zwolniony 18 lutego po zapłaceniu przez Pjongjang kaucji w wy-
sokości prawie 670 tys. dolarów. Następnie Chong Chon Gang 
skierował się na Kubę, gdzie przeszedł drobne naprawy, pobrał 
ładunek cukru i ruszył z powrotem w stronę Kanału Panamskiego. 
Jednostka zawinęła do Colon 26 marca. Postój w porcie był dłu-
gi, po pierwsze doszło do gruntownej kontroli celnej, która tym 
razem nie wykazała przemytu, po drugie jednostka musiała pod-
dać się dalszym naprawom, ponieważ części usterek nie udało się 
usunąć na Kubie. Pobyt w Panamie trwał ponad miesiąc, po pacy-
ficznej stronie Kanału Chong Chon Gang znalazł się dopiero na 
początku maja.
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33. Nowy sojusznik Kremla

Miarą izolacji, w jakiej znalazła się Rosja w wyniku kryzysu na 
Ukrainie może wydawać się podjęta przez Moskwę próba zbliżenia 
z Koreą Północną. Sprawa jest jednak dużo bardziej złożona i wie-
lowymiarowa. Komunistyczny reżim z Pjongjangu oczywiście z ra-
dością przyjął wyciągniętą rękę. Świadczy o tym chociażby skład 
delegacji, jaka odwiedziła w dniach 17-24 listopada 2014 Moskwę, 
Chabarowski i Władywostok. Na jej czele stał sekretarz Komitetu 
Centralnego Koreańskiej Partii Pracy, szef Departamentu 
Politycznego Koreańskiej Armii Ludowej, a także jeden z najbliż-
szych współpracowników Kim Dzong Una, Ch’oe Ryong Hae, a dal-
szymi członkami byli: wiceminister spraw zagranicznych i jeden 
z głównych ludzi odpowiedzialnych za program nuklearny – Kim 
Kye Gwan, wiceminister gospodarki Ri Kwang Gun oraz zastępca 
szefa sztabu generalnego No Kwang Chol. Wysłannicy byli przyj-
mowani przez samego Władimira Putina, któremu Ch’oe przekazał 
„przesłanie od Kim Dzong Una”. Głównym rozmowom z rosyjskiej 
strony przewodził minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. 

Grunt pod wizytę był przygotowywany od dłuższego cza-
su. Pierwsze symptomy poszukiwania przez Moskwę zbliżenia 
z Pjongjangiem dało się zaobserwować już w lipcu poprzedniego 
roku. Rosyjski wysłannik uczestniczył wtedy w północnokore-
ańskich obchodach 60 rocznicy zakończenia wojny koreańskiej. 
Sprawy nabrały tempa wraz z zaostrzaniem się sytuacji na Ukrainie. 
W marcu 2014 Pjongjang odwiedził rosyjski minister ds. rozwoju 
Dalekiego Wschodu Aleksander Gałuszka. W następnym miesiącu 
do KRLD udał się wicepremier Jurij Trutniew. Prawdziwie ważne 
wydarzenia miały miejsce 19 kwietnia. Na tym samym posiedzeniu, 
na którym przegłosowała przyłączenie Krymu Duma wyraziła zgodę 
na anulowanie 10 z 11 miliardów północnokoreańskiego długu po-
chodzącego jeszcze z czasów radzieckich. Spłata pozostałej części 
długu ma zostać rozłożona na 20 lat. Ponadto Korea Północna będzie 
uczestniczyć w budowie przedłużenia Kolei Transsyberyjskiej oraz 
nitki gazociągu do Korei Południowej. Z kolei na początku paździer-
nika odwiedził Moskwę minister spraw zagranicznych KRLD Ri Su 
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Yong, była to pierwsza wizyta na tym szczeblu od 4 lat. Podczas 
rozmów z Ławrowem dyskutowano jak polepszyć i usprawnić wza-
jemne kontakty na polach kultury, „spraw humanitarnych” oraz 
usprawnienia współpracy technologicznej i finansowej. Docelowo 
do roku 2020 wzajemna wymiana handlowa ma wzrosnąć z obec-
nych 100 milionów do miliarda USD. Ri nie wykluczył także, iż 
Moskwa może być celem pierwszej zagranicznej podróży Kima. 
Wreszcie, 21 października, Moskwa ogłosiła, że pomoże KRLD 
zmodernizować 3,5 tysiąca km linii kolejowych. Inwestycja ma po-
trwać 20 lat i pochłonąć około 25 miliardów dolarów. 

Trudno powiedzieć, czy delegacja Ch’oe wyjechała z Rosji z jaki-
miś umowami. Obie strony wyrażały nadzieję na budowę bliższych 
relacji oraz nawiązywania kontaktów na wszystkich szczeblach, 
z włączeniem tych najwyższych. Minister Ławrow posunął się na-
wet do stwierdzenia, że zacieśnienie więzów pomiędzy obydwoma 
państwami „przyczyni się do wzrostu stabilności i bezpieczeństwa 
w Azji Północno-Wschodniej”. Ze strony KRLD, Ch’oe zadeklaro-
wał gotowość do wznowienia sześciostronnych rozmów (oba pań-
stwa Koreańskie, Rosja, Chiny, Japonia i USA) dotyczących zawie-
szenia północnokoreańskiego programu jądrowego. 

Nasuwa się wrażenie, że oto zbliża się sojusz dwóch pariasów 
społeczności międzynarodowej. Jest to szczególnie ważne dla reżi-
mu Kimów, który zyskuje nowego partnera i może zademonstrować 
niezależność od Chin. Stosunki na linii Pekin-Pjongjang są ostat-
nio oziębłe, a wpływ Chin na „młodszego brata” jest zwykle mocno 
przeceniany. Miarą, w jakim stanie są stosunki między obydwoma 
państwami jest fakt, że w ciągu 2013 roku chińskie wojska dwukrot-
nie przeprowadzały duże manewry na terenie Mandżurii, w trakcie, 
których najprawdopodobniej ćwiczono inwazję na Koreę Północną. 
Informacje takie podawały południowokoreańskie media, a dotyczy-
ły one przede wszystkim ćwiczeń z końca grudnia 2013. Zdaniem 
południowokoreańskich dziennikarzy siły chińskich 39 i 40 Grup 
Armijnych byłyby w stanie osiągnąć Pjongjang w ciągu sześciu 
godzin. Chińskie ministerstwo obrony zdecydowanie dementowa-
ło te doniesienia. Coś jednak musi być na rzeczy. Z perspektywy 
Pekinu istnienie Korei Północnej jest konieczne, jako swoisty bufor 
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przeciwko Amerykanom i ich sojusznikom, jednak zachowanie re-
żimu Kimów jest skrajnie nieodpowiedzialne i zwyczajnie „psuje 
interes”. Podobno w ostatnich latach Chiny kilkakrotnie zajmowa-
ły przygraniczne specjalne strefy ekonomiczne, w celu egzekucji 
północnokoreańskich długów. Dla Kima gra może, więc iść o coraz 
wyższą stawkę. 

Sam Pjongjang określa zresztą stosunki z Chinami jako „nie naj-
lepsze”, chociażby z powodu poparcia Pekinu dla ostatnich sankcji. 
Z kolei Chińczycy określają Kima, jako przywódcę niedojrzałego 
i nieodpowiedzialnego. Kolejnym problemem we wzajemnych rela-
cjach są rabunkowe napady północnokoreańskich żołnierzy na przy-
graniczne chińskie wsie. Napastnicy poszukują głównie żywności 
i pieniędzy. Kiedy na początku 2015 w jednym z takich napadów 
zginęło starsze chińskie małżeństwo, władze w Pekinie pozwoliły 
lokalnej ludności tworzyć formacje samoobrony. Powodem tego 
niecodziennego jak na chińskie warunki kroku jest specyfika grani-
cy pomiędzy obydwoma państwami. Chińska straż graniczna zwy-
czajnie nie jest w stanie upilnować długiej na 1416 km, krętej grani-
cy przebiegającej niemal w całości w górach. Pokazuje to dobitnie, 
jak poważnym problemem, także dla ChRL jest KRLD.

Pierwotne plany Kremla zakładały zapewne umocnienie pozycji 
w regionie i zademonstrowanie swojej siły wobec Chin i USA. Z cza-
sem pojawiły się problemy wynikające z sankcji i zerwania przez 
Rosję rozmów w sprawie Kuryli z przyjaźnie nastawioną Japonią. 
Planowana na jesień wizyta Putina w Tokio byłaby dużo większym 
sukcesem dyplomatycznym i propagandowym niż jakikolwiek układ 
z KRLD. Rosyjski prezydent zorientował się po niewczasie i próbo-
wał naprawić swój błąd na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji 
i Pacyfiku w Pekinie 10-11 listopada. Jego awanse wobec premiera 
Abe zostały jednak przyjęte chłodno. Tydzień później, na szczycie 
G20 w Brisbane, Japonia zdecydowanie stanęła w szeregu przeciw-
ników Kremla. Osobną kwestią pozostaje czy Moskwa w jakikol-
wiek sposób będzie mogła wpłynąć na północnokoreański program 
jądrowy. Wydaje się to wysoce wątpliwe. Nuklearna Korea Północna 
nie leży w rosyjskim interesie. Postawienie się w roli żyranta do-
brej woli Pjongjangu przyniesie raczej więcej szkody niż pożytku 
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i z pewnością nie zostanie dobrze przyjęte w Seulu. I wreszcie na 
koniec; skąd coraz dotkliwiej odczuwająca skutki sankcji Rosja 
weźmie pieniądze na obiecane inwestycje w Korei Północnej? 

Równie zaskakującym gestem sympatii ze strony Putina było 
zaproszenie Kima na obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny 
światowej w roku 2015. Początkowo nie było pewne, czy północ-
nokoreański przywódca przyjmie zaproszenie, jednak pokusa od-
bycia pierwszej oficjalnej podróży zagranicznej, do tego przy tak 
poważnej okazji, była zbyt silna. Informacja ta została potwierdzona 
17 grudnia. Ostatecznie jednak północnokoreański przywódca nie 
pojawił się 9 maja w Moskwie. Zdaniem chińskich mediów Kim 
obawiał się spotkania z Xi Jinpingiem. Najpewniej z tych samych 
powodów odrzucił również zaproszenie do udziału w pekińskich 
obchodach zakończenia II wojny światowej w Azji, zaplanowanych 
na 3 września. Według oficjalnych komunikatów Kim jest zbyt za-
jęty przygotowaniami do sierpniowych obchodów zakończenia ja-
pońskich rządów kolonialnych w Korei oraz przypadającej 10 paź-
dziernika siedemdziesiątej rocznicy utworzenia Partii Pracy Korei. 
Jednak według chińskich komentatorów tak naprawdę obawia się 
rozmów z chińskim przywództwem na temat północnokoreańskiego 
programu atomowego.

Wygląda na to, że imperialny refluks poważnie dotknął rosyjskie 
przywództwo i niestety również bardzo sprawną dotychczas dyplo-
mację. Czy zrażanie przychylnych sobie, a co ważniejsze, znaczą-
cych państw i pozyskiwanie wątpliwej jakości sojuszników jest dro-
gą do odbudowy imperium? Historia uczy, że w takich wypadkach 
przedkładanie krótkoterminowych korzyści nad długofalową polity-
kę zwyczajnie się nie opłaca.
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Belle Epoque

34. Co premier Abe naprawdę chciał powiedzieć?

Przypadająca w roku 2014 setna rocznica wybuchu I wojny świa-
towej silnie prowokowała wszelkiej maści wypowiedzi polityków, 
historyków, dziennikarzy itd. Prym wiodły dwa zagadnienia: kwe-
stia odpowiedzialności za wybuch wielkiej wojny oraz porównywa-
nie obecnej i ówczesnej sytuacji politycznej. W tej drugiej kwestii 
zabłysnął premier Japonii Shinzo Abe.

Rzecz miała miejsce podczas Forum w Davos 2014. Na swojej 
konferencji prasowej premier Abe porównał współczesne, napięte 
relacje japońsko-chińskie do relacji niemiecko-brytyjskich sprzed 
100 lat. Miał nawet stwierdzić, że Japonia i ChRL znajdują się w po-
dobnej sytuacji, co Imperium Brytyjskie i II Rzesza w roku 1914. 
Światowe media zawrzały, chińskie odsądziły premiera Japonii od 
wszelkiej czci i wiary, a linki do komentarzy obiegły media spo-
łecznościowe. Redakcja Financial Times określiła wypowiedź, 
jako „przejmującą dreszczem i zapalną”. Szef gabinetu premiera, 
Yoshihide Suga, zaczął starać się wytłumaczyć, co Abe naprawdę 
chciał powiedzieć. Głównym celem Sugi było sprostowanie opinii, 
jakoby Tokio nie wykluczało możliwości wojny z Chinami. Zdaniem 

Część V
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szefa myślą przewodnią wypowiedzi premiera było przekonanie, że 
ewentualny konflikt chińsko-japoński miałby równie tragiczne kon-
sekwencje jak wojna brytyjsko-niemiecka. W kontekście stosunków 
na linii Tokio-Pekin wypowiedź japońskiego premiera okazało się 
strzałem w stopę; przedstawiciele Chin twierdzą, że nie mieli za-
miaru podnosić w Davos kwestii sporów między obydwoma pań-
stwami. Reakcja chińskiej delegacji okazała się dobrze przemy-
ślana. Minister spraw zagranicznych ChRL Wang Yi skomentował 
wypowiedź Abe krótko i treściwie: „Zupełnie nie pasuje do czasu 
i miejsca”. Następnie chińscy delegaci, pomimo licznych pytań, 
konsekwentnie unikali jakichkolwiek rozmów na temat stosunków 
z Japonią i wręcz ostentacyjnie koncentrowali się na sprawach go-
spodarczych.

W rzeczywistości sprawa przypominała Radio Erewań. Abe 
faktycznie dokonał takiego porównania, jednak słowa o „podob-
nej sytuacji” były już efektem pomyłki/ nadgorliwości tłumacza. 
Japoński premier jest jednak znany z kontrowersyjnych zachowań 
i wypowiedzi (z wizytami w świątyni Yasukuni na czele), tak więc 
błąd tłumacza przyjęto bez głębszej refleksji. Cóż, zatem premier 
Abe powiedział naprawdę? Sprawę usiłował wyjaśnić dziennikarz 
Hirotsugu Aida. Otóż wypowiedź premiera była logiczna i rzeczo-
wa, w żadnym stopniu nie „przejmująca dreszczem i zapalna”. Abe 
stwierdził, że wojna wybuchła przez przypadek, pomimo silnych 
powiązań gospodarczych łączących Anglię i Niemcy. Dodał także, 
iż chciałby ustanowienia mechanizmów pozwalających uniknąć po-
wtórzenia takiej sytuacji. Główny problem polega na tym, że Chiny 
i Japonia już od pewnego czasu składają sobie takie propozycje, za 
każdym razem odrzucane przez drugą stronę. Powód jest prosty, za-
równo Pekin, jak i Tokio wychodzą z następujących założeń: „moja 
propozycja jest lepsza” oraz „to my będziemy dyktować warun-
ki”. Sprawa dotyczy oczywiście sporu o Wyspy Senkaku/Diaoyu, 
a w drugim rzędzie granic chińskiej Strefy Identyfikacji Obrony 
Powietrznej.

Historyczne porównania obecnej sytuacji w Azji stały się ostat-
nio bardzo modne. Poza kompletnie nietrafionymi analogiami z II 
wojną światową (ChRL w bardzo małym stopniu przypomina III 
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Rzeszę, czy Związek Radziecki), dominują porównania z sytuacją 
sprzed roku 1914, pojawiają się jednak również bardzo oryginalne 
i ciekawe koncepcje. Chyba z najciekawszym pomysłem wystąpiła 
była już sekretarz stanu USA Hillary Clinton, porównując stosunki 
amerykańsko-chińskie do sytuacji sprzed wybuchu wojny pelopo-
neskiej, z demokratycznymi Atenami (USA) i autorytarną Spartą 
(ChRL). Idea ciekawa, lecz zdaniem historyków chybiona; opisu-
jący konflikt Tukidydes jasno, bowiem określa przyczyny wojny: 
stare mocarstwo, czyli Sparta, obawiała się wzrostu nowej potęgi, 
czyli Aten. Ze swojej strony, podczas wizyty w Pekinie we wrześniu 
2012, Clinton stwierdziła, że po raz pierwszy w historii nie musi 
dojść do wojny pomiędzy starym, a wschodzącym mocarstwem.

Porównania do sytuacji sprzed stu lat opierają się przede wszyst-
kim na obserwowanym powrocie do wielobiegunowego układu sił 
i morskim wyścigu zbrojeń. Pewną rolę zapewne odgrywają rów-
nież uwodzicielski czar i tęsknota ze Belle Epoque. Również ni-
żej podpisany dał się uwieść i w następnych rozdziałach wyłożył 
pobieżnie swoje zapatrywania na tą sprawę. Pisząc krótko: moż-
na znaleźć nieco podobieństw pomiędzy współczesnymi Chinami 
a ówczesnymi wschodzącymi potęgami, czyli Niemcami, Japonią 
i Stanami Zjednoczonymi. Najważniejsze w tym porównaniu są jed-
nak gospodarka i sprawy wewnętrzne. Trochę zaskakujący wydaje 
się obecnie fakt, że nieco ponad 100 lat temu to Niemcy były „fa-
bryką świata”, zalewająca wszystkich naokoło tanimi, masowymi 
produktami niekoniecznie najwyższej jakości. Drugim istotnym po-
dobieństwem jest niejasna i słaba cywilna kontrola nad wojskiem, 
innymi słowy: Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, podobnie jak 
armia cesarskich Neimiec stanowi państwo w państwie i nie wia-
domo, co z tego wyniknie. Podobieństwem jest również centralne 
położenie obydwu państw względem swojego regionu.

Dyskusja na temat odpowiedzialności za wybuch pierwszej 
wojny światowej niespodziewanie znalazła swój odpowiednik 
na Dalekim Wschodzie. 20 stycznia 2014 w Harbinie otwarto 
muzeum poświęcone pamięci Ahn Jung-geona, koreańskiego bo-
hatera narodowego. Muzeum powstało w rezultacie współpracy 
chińsko-południowokoreańskiej. Sam pomysł zaproponował pre-
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zydent Republiki Korei Park Geun Hye podczas spotkania z Xi 
Jinpingiem w lipcu 2013. Jako, że pomysł uczczenia koreańskiego 
bohatera narodowego w Chinach jest ewidentnym „kopnięciem 
Japonii w kostkę”, został przyjęty w Pekinie z dużym zaintere-
sowaniem, jeżeli nie radością. Teraz, o co w tym wszystkim cho-
dzi. Ahn Jung-geon zastrzelił 26 października 1909 w Harbinie 
Hirobumiego Ito, pięciokrotnego premiera Japonii i pierwszego 
japońskiego gubernatora generalnego Korei. Złapany na miej-
scu zbrodni, Ahn został stracony 26 marca następnego roku. Od 
tamtej pory zaczął się jego kult, który oficjalne ramy zyskał po 
odzyskaniu niepodległości. W roku 1962 Ahn został pośmiertnie 
odznaczony orderem Geonguk Hunjang, z kolei Międzynarodowa 
Federacja Taekwon-do nazwała na jego cześć jeden z układów 
formalnych. Na japońską reakcję nie trzeba było długo czekać. 
Yoshihide Suga oświadczył, że „skoordynowane działania Chin 
i Korei Południowej, oparte na jednostronnym postrzeganiu historii 
nie sprzyjają budowaniu pokoju i stabilności w Azji Wschodniej”. 
Określił także Ahna jako „terrorystę, który otrzymał wyrok śmier-
ci”. Japoński MSZ złożył w ambasadach obydwu państw oficjal-
ne protesty. Koreańczycy odbili piłeczkę bardzo szybko. Kwang 
Woo Yea szef rządzącej obecnie, konserwatywnej partii Saenuri, 
stwierdził, że jeżeli Ahn był terrorystą, to Japonię można określić, 
jako państwo terrorystyczne z powodu bezlitosnej ekspansji i roz-
pętania kilku wojen w Azji. Południowokoreański resort spraw 
zagranicznych w swoim oświadczeniu uznał wypowiedź Sugi za 
„ignorancką i antyhistoryczną”, a Ahna nazwał „bohaterem, który 
poświęcił swoje życie dla odzyskania niepodległości przez Koreę 
i prawdziwego pokoju w Azji”. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że 
sam Ahn w spisanych przed śmiercią wspomnieniach zaznaczył, 
że Japończycy traktowali go przyzwoicie, a nawet przyjacielsko; 
oskarżyciel w procesie nazwał go „człowiekiem prawym”.

Nieco podobne wydarzenia miały ostatnio miejsce rów-
nież w Europie. Otóż w Serbii pojawił się pomysł wystawienia 
w Belgradzie pomnika Gavrile Principowi, zabójcy arcyksięcia 
Franciszka Ferdynanda, które to wydarzenie stało się bezpośrednią 
przyczyną wybuchu I wojny światowej. Pomysł wywołał oburzenie 
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w Austrii i Niemczech, spośród pozostałych państw europejskich 
poparcie wyraziła jedynie Francja. 

Teraz pora porównać Principia i Ahna. Obaj byli młodymi, na-
cjonalistycznymi aktywistami, którzy zabili wysokich rangą przed-
stawicieli wrogich państw. Można tez stwierdzić, że obaj zabili nie-
właściwych ludzi, a z ich działań rodacy mieli więcej szkody niż po-
żytku. Zarówno Ito, jak i arcyksiążę Ferdynand byli zwolennikami 
ugody z Koreańczykami/Serbami, Habsburg dążył podobno nawet 
do przekształcenia Austro-Węgier w monarchię trialistyczną, trze-
cim elementem państwa mieli być Słowianie Południowi. Do roku 
1910 Korea była jedynie japońskim protektoratem, śmierć Ito dała 
Japońskim radykałom argument za aneksją i kolonizacją. Taki był 
początek koreańskich nieszczęść, zakończony trwającym do dziś 
podziałem półwyspu. W Wiedniu zamach dał „jastrzębiom” powód 
do „policzenia się z Serbią”. Wprawdzie Serbia zaliczała się do gro-
na zwycięzców wielkiej wojny i udało się jej zjednoczyć więk-
szość Słowian południowych, jednak za cenę dużych strat i znisz-
czeń. Ponadto w skład przyszłej Jugosławii weszli wrodzy Serbom 
Chorwaci, mający własne ambitne plany. Warto jeszcze dodać, że 
pułki chorwackie i bośniackie były uważane za elitę cesarsko-kró-
lewskiej armii i walczyły pod sztandarem Habsburgów nawet wtedy, 
gdy załamały się oddziały złożone z Niemców.

35. Chiny a Niemcy

Odradzający się na naszych oczach wielobiegunowy porządek 
świata przywołuje nieodparte skojarzenia z sytuacją z początku XX 
stulecia. Tak teraz, jak i wtedy, jedno z mocarstw było postrzega-
ne, jako najbardziej zainteresowane zmianą istniejącego porządku. 
W 1914 takim mocarstwem była II Rzesza Niemiecka, a obecnie 
Chińska Republika Ludowa. Sytuacja geopolityczna oraz cele obu 
państw wykazują, pomimo różnic cywilizacyjnych i w położeniu 
geograficznym, zaskakujące podobieństwa.

Pierwsze skojarzenie, jakie wiąże się ze współczesnymi Chinami 
to „fabryka świata”, zalewająca świat tanimi produktami, kiepskiej 
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jakości. Z kolei niemiecka gospodarka, chociaż także oparta na eks-
porcie, jest synonimem produktów wysokiej klasy. Paradoksalnie 
sto lat temu taką „fabryką świata” były właśnie Niemcy, które w tej 
roli zastąpiły Wielką Brytanię. Różnica tkwiła w oferowanym asor-
tymencie. Niemiecki przemysł przed I wojną światową skupiał się 
na metalurgii, chemii oraz art. precyzyjnych (z raczkującą wtedy 
elektrycznością). W jego ofercie oprócz tanich, masowych produk-
tów były także te najwyższej jakości, czyli wszystko od armat przez 
zabawki po igły krawieckie. Jednym z głównych odbiorców maso-
wej produkcji niemieckiej były w owym czasie Chiny. Jak widać 
historia zatoczyła koło.

Sukces gospodarczy, jaki Państwo Środka osiągnęło w ostatnich 
trzech dekadach, przyczynił się do zwiększenia asertywności ich 
elit i dumy narodowej wśród zwykłych ludzi. Z nich z kolei wyni-
ka ambicja zdobycia pozycji prawdziwego mocarstwa, w Chinach 
dodatkowo wzmacniana wspomnieniem dawnej potęgi własnego 
państwa-cywilizacji i ponad stu lat upokorzeń doznawanych ze stro-
ny Zachodu. Jednak dążące do zmiany zastanego ładu Chiny, które 
oficjalnie się od tego odżegnują, wywołują oczywiście opór starych 
mocarstw, zdeterminowanych by utrzymać swoją dotychczasową 
pozycję. Dokładnie taka sama sytuacja istniała pod koniec XIX stu-
lecia, kiedy rodzące się mocarstwa: Niemcy, Japonia i USA rzuci-
ły wyzwanie na różnych polach Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji. 
Obecnie na mocarstwa wyrastają lub do tego statusu powracają 
Chiny, Indie i Brazylia. Co ciekawe zmianą panującego układu sił 
z USA, jako hegemonem zainteresowane są także „stare mocarstwa” 
– Rosja, Francja i Niemcy. Rywalizacja między starymi, a nowymi 
potęgami jest regułą, w XVII w. Anglia, Francja i Holandia zaata-
kowały imperia Portugalii i Hiszpanii, by następnie zacząć walczyć 
między sobą. Z tej walki zwycięsko wyszła Anglia, a metody, które 
wtedy stosowała były dużo bardziej brutalne (vide zbrojne zajęcie 
Quebeku, Cejlonu, Kraju Przylądkowego) od używanych przez wil-
helmińskie Niemcy, czy współczesne Chiny.

Najbardziej zaskakującym podobieństwem między wilhelmińskimi 
Niemcami a ChRL jest zainteresowanie Afryką. W obu przypadkach 
główną przyczyną są zasoby naturalne oraz rynki zbytu. Chiny znajdu-
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ją się jednak w znacznie lepszej sytuacji niż Niemcy na początku XX 
stulecia, bowiem dawny system kolonialny zastąpiony został siecią 
mniej lub bardziej oficjalnych powiązań z dawną metropolią. W ta-
kich warunkach dużo łatwiej prowadzić ekspansję gospodarczą i sto-
sować nieformalne metody nacisku. Całą sprawę ułatwia dodatkowo 
Chińczykom antyzachodni resentyment w Afryce; tamtejsi przywód-
cy nie chcą już słuchać kolejnych napomnień i kazań Zachodu o de-
mokracji i prawach człowieka i witają przyjeżdżających z walizkami 
pieniędzy i pro-biznesowych Chińczyków z otwartymi ramionami.

Najbardziej niepokojąca cecha wspólna obu państw to niejasne 
mechanizmy kontroli nad armią, prowadzące do przekształcenia 
jej w „państwo w państwie”. W trakcie pierwszej wojny świato-
wej niemiecki sztab generalny zyskał większy wpływ na politykę 
zagraniczną państwa niż ministerstwo spraw zewnętrznych. Z cza-
sem te wpływy zostały rozszerzone także na politykę wewnętrzną. 
W Chinach mechanizm kontroli partii nad armią jest taki sam jak 
w Związku Radzieckim (wzorowano się na nim). W ZSRR partia, 
armia i bezpieka stanowiły trzy osobne organizmy, przy czym partia 
umiejętnie stosowała zasadę „dziel i rządź”, przeciwstawiając armię 
bezpiece i odwrotnie. W ChRL partia i armia stanowią strukturę jed-
ną wewnątrz drugiej, a służba bezpieczeństwa podlega częściowo 
amii, a częściowo Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Co 
więcej, na kongresie KPCh w 2007 r. około 30% delegatów wywo-
dziło się z armii. To bardzo niebezpieczna sytuacja, nie do pomyśle-
nia w Związku Radzieckim, która może grozić przejściem władzy 
z rąk nowoczesnych technokratów do twardogłowych wojskowych, 
których nastawienie będzie znacznie bardziej nacjonalistyczne, 
a wizja dalszego rozwoju Chin znacznie bardziej konfrontacyjna.

Kolejne podobieństwo to sytuacja geopolityczna Chin i wilhel-
mińskich Niemiec. W obu wypadkach mamy do czynienia z pań-
stwami położonymi centralnie względem swojego regionu, czy kon-
tynentu, które zawsze będą miały wszelkie predyspozycje do zdomi-
nowania sąsiadów. Oprócz położenia przemawiają za nimi potencjał 
ludnościowy i gospodarczy. Samuel Huntington twierdził, że Chiny 
tylko z racji samych swych rozmiarów mogą zostać największą go-
spodarką i potęgą globu, tak jak było to do XVIII wieku. 
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Jednak w przeciwieństwie do Chin, Niemcy są jedynie „pań-
stwem centralnym”, od czasu do czasu pretendującym do roli eu-
ropejskiego hegemona, jaką pełniły we wczesnym Średniowieczu. 
Chiny zaś w opinii ich mieszkańców, były i znów mogą być cen-
trum wszechświata, „Państwem Środka”, swoistym mikrokosmo-
sem. Za Wielkim Murem, podobnie jak w USA istnieje silna trady-
cja izolacjonistyczna. Kraj ten w swojej długiej historii kilkakrot-
nie odcinał się od świata zewnętrznego. Dla Niemiec taki wariant 
jest niemożliwy – nigdy nie postawią one Wielkiego Muru w środ-
ku Europy. Cywilizacja zachodnia mogłaby istnieć bez Niemiec, 
chociaż byłaby znacznie uboższa. Z kolei Chiny to kilkadziesiąt 
ludów, prowincji wielkości państw europejskich, cywilizacja sama 
w sobie, która może istnieć w kontakcie czy symbiozie ze świa-
tem zewnętrznym, ale równie dobrze może się bez niego obejść. 
Chińczycy są tego świadomi, stąd też bierze się ich paternalistycz-
ny stosunek do reszty świata. Rezultatem tego są różne oblicza 
niemieckiego i chińskiego nacjonalizmu. Niemiecki nacjonalizm 
epoki cesarstwa zakładał ekspansję i konieczność udowodnienia 
własnej wyższości nad innymi. Celem chińskich nacjonalistów 
od ponad stu lat jest także udowodnienie własnej wartości, jed-
nak w inny sposób. Najpierw było nim wyrzucenie z Chin „zamor-
skich diabłów”, a gdy okazało się to niekorzystne, wykorzystanie 
ich według zasady „wykorzystać Zachód dla Chin” do przywró-
cenia „Państwu Środka” należnego w ich mniemaniu miejsca. 
Nacjonalizm stał się dla KPCh wentylem bezpieczeństwa, pozwa-
lającym kanalizować społeczne niezadowolenie, a po 1989 roku 
głównym filarem jej legitymacji, jako ugrupowania i przywraca-
jącego Chinom dawną potęgę i broniącego go przed Zachodem 
i Japonią, którzy nie potrafią się z tym pogodzić. Jednak w trak-
cie antyjapońskich demonstracji w 2010 (wywołanych aresztowa-
niem przez Japończyków chińskiego kutra przy spornych wyspach 
Senkaku/ Daioyu) sytuacja wymknęła się spod kontroli. Do ha-
seł antyjapońskich dołączyły te krytykujące biurokrację, korupcję 
i nieudolność władz. Po raz kolejny potwierdziły się obawy, iż 
chiński nacjonalizm to „szpada o podwójnym ostrzu” i decydenci 
w Pekinie będą musieli zagrywać tą kartą coraz ostrożniej.
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Olbrzymia różnica to także potencjał naukowo-techniczny. 
Nauka w cesarskich Niemczech była na bardzo wysokim poziomie, 
a w dziedzinie nauk ścisłych państwo to przodowało na świecie. 
W Chinach, które wydają na naukę trzy razy większy odsetek PKB 
niż UE, w ciągu ostatnich 30 lat dokonał się gigantyczny postęp, 
jednak nadal im daleko do światowej czołówki. Chiński przemysł 
mimo kilku spektakularnych sukcesów w dziedzinie wojskowości 
(o niepewnych możliwościach i osiągach takich jak niewykrywal-
ny myśliwiec J-20, niszczyciele Typu 051 i 052, fregaty Typu 054, 
czołgi Typu 99) ciągle ma problemy z opanowaniem rosyjskich i za-
chodnich technologii z lat 80– i 90-tych.

Najważniejsza różnica leży jednak w konstrukcji całego syste-
mu międzynarodowego i mentalności jego uczestników. W roku 
1914 wszystkie mocarstwa powitały wybuch wojny z entuzjazmem 
widząc w niej wiele potencjalnych korzyści. Była to tragiczna po-
myłka, a korzyści odniosły jedynie najmniej zaangażowane w kon-
flikt mocarstwa, czyli USA i Japonia. Obecnie wszyscy zaintere-
sowani uważają konflikt za zupełnie nieopłacalny. Tym bardziej 
Współczesne Chiny, których doktryna pokojowego rozwoju, ak-
centuje potrzebę stabilnego otoczenia międzynarodowego dla ich 
dalszego rozwoju. Nie oznacza to, że groźbę zbrojnego konfliktu 
należy wykluczyć. Gdy na arenę dziejów wkracza nowe supermo-
carstwo, zawsze wywołuje to ogromne napięcia…

36. Czy amerykańska droga do potęgi, to dobry wzór dla Chin?

W ostatnim stuleciu Stany Zjednoczone przeszły drogę od pań-
stwa z mocarstwowymi aspiracjami do bezdyskusyjnego supermo-
carstwa i największej potęgi w dziejach. Stały się także źródłem 
inspiracji i punktem odniesienia dla wszystkich państw świata, wro-
gich czy sojuszniczych. Także ChRL, która choć oficjalnie się od 
tego odżegnuje, aspiruje, by w przyszłości stać się równorzędnym 
mocarstwem, a w bliższej perspektywie przynajmniej niezagrożo-
nym hegemonem w Azji Wschodniej. Przy swoim ogromnym po-
tencjale demograficznym i przede wszystkim gospodarczym, kraj 
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ten jest po prostu skazany na mocarstwowość. Stwarza to sytuację, 
w której bardzo prawdopodobna staję się eliminacja amerykańskich 
wpływów. Co ciekawe na przełomie XIX i XX w. Amerykanie za 
warunek zdobycia statusu mocarstwa uznawali posiadanie silne-
go przyczółka na Dalekim Wschodzie… Doktryna ta obowiązuje 
w Waszyngtonie do dzisiaj, czego wyrazem jest ogłoszona przez 
Baracka Obamę polityka „pivotu w stronę Azji”.

Założenie to wynika z teorii admirała Mahan’a, która sprowadza-
ła się do następującego stwierdzenia: jeżeli państwo chce odgrywać 
rolę mocarstwa światowego, musi dysponować silną flotą. Tylko 
tak jest w stanie wywierać naciski, bronić swoich interesów oraz 
demonstrować siłę w odległych zakątkach globu. Zgodnie z zale-
ceniami Mahan’a USA od końca XIX w. rozpoczęły intensywną 
rozbudowę sił morskich. Tuż przed wybuchem I wojny światowej 
US Navy ustępowała liczebnością jedynie Royal Navy i niemiec-
kiej Kaiserliche Marine. W wyniku pierwszego globalnego konfliktu 
i traktatu waszyngtońskiego Ameryka stała się drugą potęgą mor-
ską dorównującą Wielkiej Brytanii. Z kolei od zakończenia II wojny 
światowej aż do dzisiaj, US Navy jest bezdyskusyjnie najsilniejszą 
flotą wojenną świata, pod każdym względem.

Teorie Mahan’a sprawdzone na przykładzie USA zyskały za-
interesowanie także chińskich decydentów. Marynarka Wojenna 
Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej jest obecnie jedną z najdy-
namiczniej rozwijających się flot świata. Do tego grona należą jesz-
cze marynarki wojenne Indii, Japonii i Korei Południowej… Same 
państwa azjatyckie! Dodajmy, że w kolejce ustawiają się jeszcze 
Wietnam, Indonezja, Malezja…

Chińska marynarka przechodzi obecnie drastyczne przeobrażenia. 
Zmiany te dotyczą z jednej strony sprzętu i technologii, a z drugiej 
strony doktryny. W czasach Mao jej głównym zadaniem było prze-
prowadzenie inwazji na Tajwan oraz obrona własnego wybrzeża. Od 
początku bieżącego stulecia trwa już jednak stopniowa rozbudowa 
sił oceanicznych. Co ciekawe, to także jest zgodne z myślą przewod-
niczącego Mao, który określał flotę jako „wielki mur na morzu”. 
Budowa nowoczesnej floty oceanicznej została podzielona na trzy 
etapy. W pierwszym, już zakończonym, obejmującym lata 2002-
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10 (tzw. faza „zielonych wód”) marynarka wojenna uzyskała moż-
liwość operowania na akwenach ograniczonych przez „pierwszy 
łańcuch wysp” – Wyspy Japońskie, Tajwan, zachodni brzeg Borneo. 
Obszar ten obejmuję wody bezpośrednio przylegające do chińskich 
wybrzeży, w tym archipelagi Senkaku/Diaoyu (sporny z Japonią 
i Tajwanem) oraz Spratly, (sporne z Wietnamem, Filipinami, 
Indonezją i Tajwanem). Drugi etap zaplanowany na obecną dekadę 
zakłada rozszerzenie zasięgu operacyjnego po „drugi łańcuch wysp” 
czyli: Kuryle, Wyspy Bonin, Filipiny i Nową Gwineę. Kolejnym 
ruchem ma być wyjście na otwarte wody Pacyfiku. Chińska mary-
narka wojenna już zademonstrowała, że ma zdolności do prowadze-
nia operacji pełnomorskich. W kwietniu 2010 zespół 8 niszczycieli 
i 2 okrętów podwodnych podpłynął w pobliże Okinawy, a następnie 
skierował się w stronę atolu Okinotori, leżącego w 2/3 odległości 
między chińskim wybrzeżem a wyspą Guam. W trakcie rejsu chiń-
ski zespół przeprowadzał liczne ćwiczenia, w tym skomplikowany 
manewr tankowania paliwa na pełnym morzu. 

O znaczeniu, jakie Pekin przypisuje marynarce wojennej, świad-
czą choćby pogłoski o możliwości zmian proporcji przydziałów 
finansowych dla poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Do tej 
pory armia brała 60% środków, flota i lotnictwo po 20%. Obecnie 
mówi się już o proporcji 50-25-25, przy stale zwiększającym się 
budżecie wojskowym. Sama marynarka intensywnie promuje wśród 
rządzących strategię yuanyang fangyu – dalekomorskiej defensy-
wy, zakładającej rozwój floty oceanicznej. Jest to o tyle istotne, że 
Chiny nigdy, poza kilkoma krótkimi okresami, nie były potęgą mor-
ską. Zwolennicy budowy potęgi morskiej w Stanach, z Teodorem 
Rooseveltem na czele, mieli znacznie łatwiejsze zadanie. Marynarka 
zawsze cieszyła się tam dużym prestiżem i było jej dużo łatwiej zdo-
być pieniądze od Kongresu niż wojskom lądowym.

Należy zaznaczyć, że celem Chin nie jest zbudowanie floty rów-
nej amerykańskiej. Pekin wyciągnął wnioski z bolesnej porażki 
Związku Radzieckiego. Zamiast gonić US Navy pod względem li-
czebności i technologii Chińczycy zdecydowali się na przyjęcie in-
nych założeń. Po pierwsze, uzyskać morską przewagę nad każdym 
potencjalnym przeciwnikiem w Azji, tym sposobem chińska MW 
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będzie na tyle silna, że wszelka konfrontacja będzie dla Amerykanów 
nieopłacalna i zakończy się pyrrusowym zwycięstwem. Po drugie, 
i w tym Chiny widzą swoja największą szansę, rozwój gospodar-
czy i wzmacnianie ekonomicznej współzależności Państwa Środka 
i USA. A więc coś, co funkcjonuje już w światowej publicystyce, 
jako ChinAmeryka.

Dyskusyjną kwestią jest czy Chiny chcą wprowadzić w Azji 
Wschodniej swój wariant Doktryny Monroe’a, czyli „Azja należy 
do nas i poza nią nie wychodzimy, ale też nikogo nie wpuszczamy”. 
Pewne jest, że Pekin chętnie by widział ograniczenie amerykań-
skich wpływów w swoim sąsiedztwie. Pod jednym wszakże warun-
kiem: nie doprowadzi to do wzrostu znaczenia Japonii. Doktryna 
Monroe’a w wydaniu chińskim byłaby trudna do zastosowania tak-
że z innego powodu. Chiny to już globalne mocarstwo, posiadające 
swoje interesy na wszystkich kontynentach. Pekin prowadzi stale po-
stępującą ekspansję w Ameryce Łacińskiej, która jest mniej widocz-
na niż ta prowadzona w Afryce. Opiera się jednak na tych samych 
zasadach: Chińczycy przyjeżdżają z walizkami dolarów, chcą robić 
interesy, nie stawiając żadnych wymagań dotyczących demokracji 
czy praw człowieka. Proces ten jest obserwowany w Waszyngtonie 
z coraz bardziej rosnącym niepokojem, szczególnie, że Chiny – 
w tradycyjnej domenie USA – bez skrupułów wykorzystują silnie 
zakorzenioną w regionie niechęć do Gringos.

Częste porównania współczesnego chińskiego boomu gospodar-
czego z dynamicznym rozwojem USA na przełomie XIX i XX w. jest 
bezzasadne, a to dlatego iż struktura wewnętrzna obu tych gospoda-
rek jest zbyt różna. Gospodarka chińska jest przykładem jak dyna-
micznie można się rozwijać po odejściu od centralnego planowania. 
Z kolei największą bolączką, działającej od początku na zasadach 
wolnego rynku gospodarki amerykańskiej, były trusty i ich praktyki 
monopolistyczne. W obu przypadkach dużą rolę w rozwoju gospo-
darki odgrywają imigranci. Różnica polega na tym, że w Chinach są 
to migranci wewnętrzni – chłopi z Zachodu Chin, których miliony 
wyemigrowały do fabryk na Wybrzeżu.

Pozycję supermocarstwa Stany Zjednoczone zawdzięczają 
w znacznej mierze korzystnemu dla nich rezultatowi dwóch wojen 
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światowych oraz zimnej wojny. Wszyscy przeciwnicy albo wyelimi-
nowali się nawzajem (Niemcy, Japonia, Rosja/ZSRR), albo byli tak 
osłabieni, że przestali być zdolni do samodzielnego pełnienia roli 
globalnego mocarstwa (Wielka Brytania, Francja). Było to wielkie 
zwycięstwo państwa, które jeszcze 100 lat temu bardzo niechętnie 
angażowało się w awantury poza swoją strefą wpływów. 

Jako nowego rywala USA postrzega się obecnie ChRL. Pytanie 
tylko czy same Chiny tak siebie widzą? Skoro zdaniem wielu 
Chińczyków ich kraj wraca na należne mu miejsce w świecie, to 
może Stany Zjednoczone naturalnie powinny być przez nich postrze-
gane wyłącznie, jako przeszkoda na drodze do upragnionego celu? 
Zwłaszcza, że rozkwit Ameryki, który przypadł na ostanie 200 lat, 
akurat nastąpił w tym samym czasie, co upadek Chin. Tyle tylko, że 
z perspektywy Państwa Środka i jego liczącej kilka tysięcy lat histo-
rii, taki upadek to nic nadzwyczajnego, podobnie jak i mocarstwa, 
które pojawiały się, często na dłużej niż 200 lat i znikały. Wszystko 
to oczywiście spekulacje. Obecnie budowa „ChinAmeryki”, czy-
li zacieśniania więzów gospodarczych z największym światowym 
mocarstwem wydaję się być dla Pekinu najkorzystniejszą opcją. 
A co z tego wyniknie, przekonamy się w XXI wieku. Żyjemy w cie-
kawych czasach! Chociaż w dawnych Chinach powiedzenie komuś 
„Obyś żył w ciekawych czasach!”, było uznawane za przekleństwo.

37. Westernizacyjne paradoksy Azji

Otwarcie Chin na świat dokonane przez Deng Xiaopinga za-
początkowało nie tylko bezprecedensowy rozwój gospodarczy, 
ale także nową falę kontaktów Chińczyków z kulturą zachodnią. 
Poprzednią próbę przyswojenia zachodniej kultury i myśli technicz-
nej Państwo Środka podjęło pod koniec XIX stulecia inspirując się 
przykładem Japonii. Próba ta zakończyła się klęską wskutek oporu 
wewnętrznego. Z kolei Japonia do dziś uchodzi za wzorcowy przy-
kład przyswojenia zachodniej kultury. Mało kto jednak pamięta, że 
japońska droga do stania się częścią świata zachodniego była kręta 
i wyboista.
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Samuel Huntington wyróżnił trzy typy reakcji niezachodnich 
społeczności na wpływy Zachodu. Pierwsza to odrzucenie. Tak 
właśnie stało się w Chinach końca XIX w, a obecnie pozornie w nie-
których krajach muzułmańskich. Drugim jest westernizacja, czyli 
bezkrytyczne przyjmowanie zachodnich wzorców, często połą-
czone z siłowym ich narzucaniem przez władze. Podręcznikowym 
przykładem takiego procesu jest Turcja pod rządami Atatürka 
i jego następców. Wreszcie tzw. reformizm, gdzie niezachodnie 
społeczeństwo twórczo wykorzystuje zachodnie wzorce i po prze-
filtrowaniu łączy je z własną kulturą. Za najlepszy przykład takie-
go podejścia uważana jest Japonia. Jednakże Kraj Kwitnącej Wiśni 
w ciągu niemal 150 lat od Restauracji Meiji (1868) przechodził 
przez wszystkie wymienione etapy.

Do czasu odnowienia władzy cesarskiej w Japonii (rok 1868), kraj 
był podręcznikowym przypadkiem odrzucenia Zachodu (i general-
nie całego świata zewnętrznego) we wszystkich aspektach, łącznie 
z zamknięciem granic dla „barbarzyńców”. Po objęciu władzy przez 
cesarza Mutsuhito (pośmiertnie nadano u imię Meiji) rozpoczęły 
się równolegle procesy westernizacji i reformizacji. Bardziej znana 
japońska reformizacja dotyczy zakrojonej na ogromną skalę refor-
my państwa i systemu edukacji. Japońscy studenci byli wysyłani za 
granicę, by zapoznawać się z osiągnięciami europejskich mocarstw, 
w szczególności zaś cieszących się ogromnym prestiżem w ich 
oczach Niemiec. Na japońskie uczelnie zapraszano europejskich 
i amerykańskich naukowców. Wystarczy wymienić tu Amerykanów 
Edwarda Sylwestra Morsea i Jamesa Curtisa Hepburna, Brytyjczyka 
Josiaha Condera czy Niemca Erwina Bälza. Z drugiej strony, w ży-
ciu elit i klasy średniej można było zaobserwować radykalną i pra-
wie całkowitą westernizację. Przejawiała się ona nie tylko w przyję-
ciu zachodniej mody, manier czy diety. Chęć udowodnienia ludziom 
Zachodu i samym sobie dobrego przyswojenia nowych wzorców 
sięgała absurdu. Ofiarą westernizacji padło na przykład sumo, które 
zostało zakazane. Powodem były zbyt skąpe, według ówczesnych 
europejskich standardów stroje zawodników. Symbolem bezkry-
tycznego naśladownictwa zachodniego stylu był Pawilon Ryczącego 
Jelenia (Rokumeikan), czyli wzniesiony w zachodnim stylu budy-
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nek w jednej z dzielnic Tokio. W zamierzeniach twórców miał być 
wizytówką nowoczesnej Japonii, gdzie cudzoziemcy będą czuć się 
jak u siebie. Na organizowanych tam balach i rautach obowiązywały 
europejskie stroje i etykieta, a menu było zapisane po francusku. 
Jednakże w oczach Europejczyków wygląd i atmosfera panujące 
w Rokumeikan przypominały raczej „podrzędne kasyno”… Nie są 
to jedyne, ale chyba najciekawsze przypadki westernizacyjnego sza-
łu, jaki ogarnął japońskie elity ery Meiji. 

Opamiętanie przyszło na przełomie lat 80-tych i 90-tych XIX stu-
lecia, częściowo za sprawą cudzoziemców. Bardziej konserwatyw-
na wieś dość niechętnie podchodziła do forsowanej westernizacji 
życia codziennego. Nawet w miastach spożycie wołowiny, jednego 
z symboli otwarcia na świat, wzrosło dopiero po ogłoszeniu, że jada 
ją sam cesarz. Hasło powrotu do korzeni dali artyści. Z jednej strony 
zadziałała tutaj zasada: każda akcja powoduje reakcje, oraz znużenie 
nowoczesną sztuką. Z drugiej zaś fascynacja Europejczyków trady-
cyjną kulturą Japonii, która stała się aż nadto widoczna, ku wiel-
kiemu zaskoczeniu Japończyków. Przewrotnie można stwierdzić, że 
zadziałała tutaj logika westernizacji – Europejczycy i Amerykanie 
przyczynili się do rejaponizacji japońskich elit. Kolejną falę we-
sternizacji japońskiej kultury zapoczątkowały dopiero amerykań-
skie wojska okupacyjne po roku 1945. W międzyczasie, podczas II 
wojny światowej Japonia usiłowała wykreować się na lidera ruchu 
antyzachodniego. W lipcu 1942 w Kioto miała miejsce konferencja 
„Jak przezwyciężyć Nowoczesność”. Nowoczesność dla uczestni-
ków konferencji była tożsama z Zachodem. Paradoksalnie więk-
szość używanego aparatu pojęciowego jak i podstawy ideologiczne, 
z nacjonalizmem na czele, były pochodzenia zachodniego.

Wspomniana wyżej westernizacja Japonii po II wojnie światowej 
była bardzo specyficzna i wiele jej cech można odnaleźć w dzisiej-
szych Chinach. Japończycy wskutek powojennej okupacji zostali 
poddani najintensywniejszemu w Azji Wschodniej oddziaływaniu 
kultury zachodniej (w jej amerykańskiej wersji). W efekcie tego od-
działywania przyswoili bardzo wiele jej elementów, ale także prze-
trawili je i wkomponowali w swoją rodzimą kulturę. Rezultatem 
tego procesu są swoiste paradoksy, na przykład japońska kultura 
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masowa, która stała się atrakcyjna i jednocześnie bardziej przystęp-
na dla innych mieszkańców Azji Wschodniej, gdzie jest postrzega-
na, jako blisko związana z kulturą zachodnią, podczas gdy z kolei 
przeciętny Kowalski, Smith czy Müller nie widzi w niej nic zachod-
niego i uważa, za co najmniej egzotyczną, jeżeli nie dziwaczną i, 
poniekąd słusznie, za reprezentatywną dla Azji.

Sztandarowym przykładem westernizacji we współcze-
snych Chinach i Japonii jest obchodzenie w tych krajach Bożego 
Narodzenia. Jeżeli ktoś uważa, że Święta w Polsce się komercjalizu-
ją, to powinien spędzić je w Tokio lub Szanghaju. Zdaje się tu dzia-
łać mechanizm podobny jak w Japonii końca XIX stulecia: wasze 
święto w naszym wydaniu jest bardziej kolorowe, kupujemy wię-
cej prezentów, w domyśle – jest lepsze, dlaczego więc śmiejecie się 
z nas/obrażacie? Jest to świetny przykład przyjęcie barwnej otoczki 
z pominięciem sedna, czyli chrześcijaństwa. Podobną karierę zrobi-
ły, skomercjalizowane także na Zachodzie, Walentynki i Halloween.

Ciekawymi przykładami „transplantowanych” na grunt chiński 
świąt są jeszcze Święto Dziękczynienia i Oktoberfest. W ostatnich 
latach szczególnie ten drugi zrobił karierę i stał się nieoczekiwa-
nie „niebezpieczny” dla odwiedzających Państwo Środka Niemców. 
Kilka lat temu dziennik Die Welt ostrzegał swoich czytelników przed 
uczestnictwem w chińskich klonach najsłynniejszego niemieckie-
go święta. Jak wiadomo chińskie piwa są słabsze od europejskich, 
a Azjaci mają generalnie słabsze głowy niż rasa kaukaska, ale jeżeli 
na takim festynie każdy z uczestników będzie chciał się napić z je-
dynym obcokrajowcem tam obecnym, a do tego rozejdzie się wieść, 
że przybywa z rodzimego kraju Oktoberfest, to efekty nie będą dla 
delikwenta najlepsze. Nawet, jeżeli sam uważa, że ma bardzo mocną 
głowę.

Pozostaje jeszcze kwestia generalnego zamiłowania Azjatów 
do europejskiej muzyki klasycznej. Jej symbolem jest umiłowanie 
Chopina przez Japończyków. Swoista Chopinmania (Japończycy 
zrobili nawet grę konsolową z kompozytorem w roli głównej) prze-
niosła się także do Korei Południowej, ChRL i na Tajwan. Obecnie 
w Chinach grę na fortepianie ćwiczy mniej więcej populacja Polski, 
czyli jakieś 40 milionów osób. Fenomen ten trudno wyjaśnić. Miałem 
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kiedyś okazję rozmawiać na ten temat z Japończykiem, który twier-
dził, że powodem miłości jego rodaków do muzyki Chopina jest 
jej podobieństwo do japońskich melodii ludowych. To powszechne 
w Azji zamiłowanie do klasycznych europejskich kompozytorów 
skłoniło nawet niektórych zachodnich komentatorów do stwierdze-
nia, że to Chińczycy (i generalnie Azjaci) uratują zachodnią kulturę 
wysoką, która ich zdaniem na Starym Kontynencie i w Stanach upa-
da pożerana przez popkulturową papkę. 

Przyswajanie oraz interpretacja zachodniej kultury przez Azjatów 
może nas bawić, śmieszyć, szokować lub nawet gorszyć. Trzeba 
jednak pamiętać, że właśnie tam przesuwa się środek ciężkości 
świata. To może oznaczać, że wkrótce to my będziemy uczyć się 
Konfucjusza i Laozi, czytać traktaty antycznego generała Sunzi, 
który już zdobywa rosnącą popularność, poezję z czasów dynastii 
Tang, japońskie haiku, czy historię Korei. I to wszystko wcale nie 
w wolnym czasie, jako interesujące hobby. To może być równie za-
bawne. Ale już niekoniecznie dla nas.
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