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Wiek XX i XXI przyniosły wiele zmian na globalnej scenie politycznej. Ton wielu 

tym zmianom nadaje Chińska Republika Ludowa. Niekwestionowany lider regionalny 

ostatnich lat i państwo mające status challengera w dynamicznie zmieniającym się ładzie 

międzynarodowym. Spośród wielu segmentów polityki prowadzonej przez kolejne 

generacje przywódców ChRL, niezwykle istotne zdaje się być podejście do regionu Azji 

Centralnej. Znajdującej się tam państwa mogą okazać się olbrzymim katalizatorem 

chińskiego rozwoju, zależnie od okoliczności i strategii, która przyświecać będzie liderom 

Państwa Środka. Niniejsza praca traktuje o stosunku i relacjach ChRL         z 

państwami Azji Centralnej. Bierze pod uwagę uwarunkowania historyczne oraz 

wyszczególnia podstawowe mechanizmy kierujące polityką Chin w odniesieniu do tego 

obszaru. Zasadniczym jej celem jest bowiem poznanie istoty Azji Centralnej w planach 

chińskich administracji oraz wskazanie z jakich powodów ów region ma dla Chińczyków 

tak duże znaczenie.  

1. Zarys chińskiej obecności w Azji Centralnej przed powstaniem ChRL 

Opis chińskich relacji z państwami Azji Centralnej jawi się jako zadanie niezwykle 

wymagające i żmudne. Zawężenie cezury czasowej do XX i XXI nie zmienia tego stanu 

rzeczy, a wszelkie prace na ten temat, starające się w lapidarny sposób kondensować 

informacje, stanowią nie lada wyzwanie dla piszących je autorów. Niemniej jednak 

podjęcie się takowego zadania jest niezwykle krzepiące. Zakres wiedzy i niezwykle istotna 

z dzisiejszego punktu widzenia historia chińskiej obecności w Azji Centralnej jest 

wyjątkowym czynnikiem motywującym.  

Początki intensywnych kontaktów Chin z protoplastami dzisiejszych państw Azji 

Centralnej sięgają czasów Jedwabnego Szlaku. Chińscy kupcy napędzali wówczas rozwój 

gospodarczy regionu, odwiedzając go częstokroć po drodze z Xi’anu do państw basenu 

Morza Śródziemnego 1 . Stanowiąc niejednokrotnie główne źródło importu, pogłębiali 

swoje wpływy na obszarze Azji Centralnej. Obecnie, nawiązując do historycznych dróg 

handlowych utrwalających tam chińską obecność, Chińska Republika Ludowa podążą 

podobną ścieżką.  
                                                             
1 Silk Road, https://www.britannica.com/topic/Silk-Road-trade-route (dostęp: 05.05.2019). 



 

 

W czasach nowożytnych Chińczycy nie zawsze jednak nadawali ton rozwojowi 

gospodarczemu w regionie. Z wiadomych względów, początek XX wieku nie należał do 

takich okresów. Sto lat hańby i upokorzenia (bǎinián guóchǐ, 百年国耻) wypchnęły Chiny 

z Azji Centralnej. Prężnie funkcjonujący eksport był melodią przeszłości w obliczu 

kryzysów wewnętrznych i zagranicznych interesariuszy rozkładających cesarstwo na 

mnogie, poddające się manipulacjom twory. Pomimo to, Chińczycy byli w pewnym 

stopniu obecni na terenie Azji Centralnej. Wynikało to z szeregu uwarunkowań, który 

powodował, że zachodnie rubieże Chin były spójne z terytoriami Azji Centralnej.  

Do powstania w Wuchangu (Wǔchāng Qǐyì, 武昌起義 lub武昌起义) z 1911 roku, 

Chińczycy byli zbyt skupieni na wewnętrznym chaosie rozbijającym rządy dynastii Qing 

(Qīng, 清 ), aby zająć się rozwijaniem wpływów w środkowej części Azji. Po 

proklamowaniu Republiki Chin w Nankinie (Nánjīng, 南京) sytuacja nie uległa znacznej 

zmianie. Nie tylko z uwagi na szereg problemów związanych z funkcjonowaniem nowego 

tworu państwowego, ale na potrzebę restytucji dobrego imienia Chin za granicą oraz 

związaną z nią ekspansją interesów w innych, bardziej priorytetowych obszarach. Nie 

pomagał również chwiejny czas rządów Yuan Shikaia (Yuán Shìkǎi, 袁世凱) zakończony 

nieudaną próbą restauracji cesarstwa2.  

W pierwszych dekadach XX wieku zdecydowaną dominację w regionie Azji 

Centralnej osiągnęli Rosjanie, obecność chińska ograniczała się zatem do niemalże 

niewzmiankowalnego minimum. Jednakże w lipcu 1916 roku na tym obszarze wybuchła 

rewolta miejscowych muzułmanów. Letnie powstanie wzniecone przez niezadowoloną 

ludność wywołane było przez decyzję cara Mikołaja II o powszechnej mobilizacji 

populacji regionu w celu pomocy rosyjskiemu wojsku. Dziesiątki tysięcy ludzi wystąpiło 

zbrojnie przeciw Rosjanom. Powstanie ostatecznie krwawo stłumiono po interwencji 

generała Pawła Iwanowa. Ponad 250 tysięcy tubylców zbiegło do Chin, szukając azylu 

                                                             
2 J. Bayer, W.Dziak, Historia polityczna Chin 1839-2014. Konspekt analityczny, Instytut Studiów 
Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, s. 112. 



 

 

głównie na terenie dzisiejszego Xinjiangu (Xīnjiāng, 新疆)3. Część z nich wróciła po 

pewnym czasie na tereny, z których w pierwszej kolejności uciekła, nie zmienia to jednak 

faktu, że sporo z uciekinierów pozostało na obszarze Republiki Chin4.  

Opisane powyżej wydarzenia ugruntowały podłoże pod znaczną ewolucję relacji Chin 

z Azją Centralną jeszcze przed powstaniem Chińskiej Republiki Ludowej. Odpowiadał za 

nią „problem ujgurski”, pozostający istotną kwestią do dzisiaj. Jeszcze zanim powstały 

Pierwsza Republika Wschodniego Turkiestanu (1933-1934) oraz Druga Republika 

Wschodniego Turkiestanu (1944-1946), Ujgurzy zaznaczyli swoją obecność  w regionie 

już na początku lat 20-tych. W 1921 roku po raz pierwszy od dawna do powszechnego 

obiegu wprowadzony został termin „Ujgurzy”. Odpowiadali za to intelektualiści z 

Turkiestanu, którzy zebrani w Taszkiencie postanowili wzniecić ujgurski nacjonalizm5.  

Lata 30-te przyniosły zamieszkującym zachodnie Chiny Ujgurom szansę na wybicie 

się na niepodległość. Wykorzystując korzystne nastroje wewnątrz narodowe oraz wsparcie 

zagraniczne ustanowili swoje państwo. W listopadzie 1933 roku powstała Pierwsza 

Republika Turkiestanu Wschodniego. Jej terytorium w dużej mierze pokrywało się z 

zachodnią częścią współczesnego Xinjiangu. Po kilku miesiącach funkcjonowania, 

republika jednak upadła, nie bez chińskiego udziału. Do walki z separatystami ujgurskimi 

włączyli się również czerwonoarmiści z ZSRR. Jednymi z głównodowodzących wojskami 

chińskimi byli muzułmańscy warlordzi - Ma Zhongying (Mǎ Zhòngyīn, 马仲英) oraz Ma 

Zhancang (Mǎ Zhàncāng, 马占仓), obaj wywodzący się z mniejszości etnicznej Hui, 

jednej z 56 oficjalnie uznawanych mniejszości ChRL6. Ostatecznie zatem krótkotrwale 

istniejące ujgurskie państwo zostało rozbite. 

                                                             
3 J. D. Smele, The Russian Civil Wars 1916-1920, Ten Years That Shook the World, Oxford University 
Press, Nowy Jork, 2015, s. 20. 

4 Ibidem, s. 21.  

5 P. B. Golden, Central Asia in World History, Oxford University Press, Nowy Jork, 2011, s. 138.  

6 J. Bayer, W.Dziak, Historia polityczna Chin 1839-2014. Kronika najważniejszych wydarzeń, Instytut 
Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, s. 134. 



 

 

Przed powstaniem Chińskiej Republiki Ludowej Chińczycy musieli raz jeszcze 

zmierzyć się z ujgurskim separatyzmem. Na mapie świata po raz kolejny pojawił się 

osobny twór państwowy ustanowiony przez jeden z ludów tureckich. Druga Republika 

Turkiestanu Wschodniego funkcjonowała nieco dłużej niż jej istniejąca w latach 30-tych 

poprzedniczka. Powstała po raz kolejny w listopadzie, 15-ego dnia miesiąca, na terenie 

trzech prefektur w północnej części Xinjiangu. Proklamowanie republiki zbiegło się    z 

masakrami ludności chińskiej. Trudną sytuację starali się opanować mediatorzy radzieccy. 

Ostatecznie republika została włączona w obręb przechodzących rewolucje polityczne 

Chin. W 1946 roku, po ośmiu miesiącach negocjacji prowadzonych przy współudziale 

Sowietów, doszło do porozumienia z przedstawicielami Drugiej Republiki Turkiestanu 

Wschodniego. Za porozumienie odpowiedzialny był Zhang Zhizhong (Zhāng zhìzhōng,張

治中), późniejszy gubernator Xinjiangu7.  

2. Relacje ChRL z Azją Centralną w XX wieku 

Po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej 1 października 1949 roku, temat 

Ujgurów nadal pozostawał na agendzie. Dodatkowo, korzystając ze stabilności politycznej 

i ugruntowania komunistycznej władzy na kontynencie, Chińczycy poczęli aktywnie 

budować swoją politykę zagraniczną. Zanim interakcje z Azją Centralną zaczęły 

regularnie opierać się o kontakty na linii ChRL - ZSRR, Chińczycy rozwiązali kwestię 

ujgurskiego nacjonalizmu. Stłumili jego ogniska, pozbyli się osób odpowiedzialnych za 

jego szerzenie. Dodatkowo, co istotniejsze, napisali podłoże historyczne Xinjiangu na 

nowo, opierając się o starożytną spuściznę dawnych dynastii. Dzięki temu w 

nomenklaturze państwowej, a także w całym świecie komunistycznym, Xinjiang jawił się 

jako terytorium „genetycznie chińskie”8.  

Komuniści nie omieszkali przekuć tego w silnie wybrzmiewającą dominację. Dzięki 

umiejętnej polityce demograficznej i sprawnej relokacji mieszkańców, zapewnili sobie 

stały napływ Chińczyków na tereny byłych republik turkiestańskich. W 1949 roku na 

terenie Xinjiangu było około 300 tysięcy etnicznych Chińczyków. Obecnie jest ich ponad 7 
                                                             
7 Ibidem, s. 168  

8 P. B. Golden, op.cit., s. 138. 



 

 

milionów. Liczba ta znalazła się niemalże w stanie równowagi z liczbą Ujgurów (Xinjiang 

zamieszkuje około 10 milionów). Rząd ChRL, świadom potencjalnych zamieszek i 

ujgurskiego buntu, zniósł dla nich obowiązek zastosowania się do polityki jednego 

dziecka 9 . Oczywiście polityka komunistów może być określana jako jednoznacznie 

represywna. Dlatego właśnie duża liczba badaczy wskazuje na ciągłe zagrożenia 

komunistyczne ze strony takich formacji jak Islamski Ruch Turkiestanu Wschodniego10.  

Rozbudowane kontakty z państwami Azji Centralnej nie były możliwe przed rokiem 

1991. Powód jest oczywiście jasny - nie istniały one na mapie świata. Upadek Związku 

Radzieckiego pozwolił na wyłonienie się w regionie nowych tworów państwowych, które 

mogły prowadzić suwerenną politykę, przede wszystkim na forum międzynarodowym. 

Wcześniej pewną dozę autonomii gwarantował chociażby podział administracyjny ZSRR. 

Każda z pięciu republik (Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka oraz jej 

odpowiedniki w późniejszym Uzbekistanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Turkmenistanie) 

pozostawała jednak pod formalną i nieustającą kontrolą Moskwy.  

Upadek ZSRR i wyłonienie się w Azji Centralnej pięciu nowych republik oznaczało 

ustanowienie nowych zasad koegzystencji w regionie. Chińczycy doskonale wiedzieli z 

jak szerokim wachlarzem szans wiązała się kaskada zdarzeń, która przyczyniła się do 

powstania nowych państw centralnoazjatyckich. Dodatkowym chińskim atutem była 

powszechnie w tych państwach występująca chęć dywersyfikacji swojej polityki 

zagranicznej, wywoływana głównie przez potrzebę większego uniezależnienia się od 

następczyni ZSRR - Federacji Rosyjskiej11.  

Co ciekawe, początkowo Chińczykom nie chodziło o realizację celów polityki 

energetycznej. Z perspektywy teraźniejszych realiów wydaje się to mało prawdopodobne, 

niemniej jednak rzeczywiście tak było. ChRL stawiała w relacjach z państwami Azji 

                                                             
9 Ibidem, s. 138. 

10 The East Turkestan Islamic Movement (ETIM), 
https://www.cfr.org/backgrounder/east-turkestan-islamic-movement-etim (dostęp: 10.05.2019). 

11 N. Swanström, China and Greater Central Asia: New Frontiers?, Central Asia Caucasus Institute, 
Sztokholm, 2011, s. 23.  



 

 

Centralnej głównie na bezpieczeństwo. Podstawowym elementem w tej strategii był 

oczywiście Xinjiang. Stabilizacja i następująca później stała poprawa stosunków       z 

centralnoazjatycką piątką państw, stała się głównym bezpiecznikiem w sprawie Ujgurów. 

Gdyby Chińczycy nie zadbali o ten element już na początku lat 90-tych, mogłoby dojść do 

prężniejszego narastania nastrojów antychińskich wśród mniejszości ujgurskiej12.  

Z pewnością na stabilność wewnętrzną ChRL, opartą w kontekście tematu Azji 

Centralnej głównie o Xinjiang, wpływa również kwestia nieodległego Afganistanu. Wśród 

wielu badaczy podejmujących się rozważań dotyczących bezpieczeństwa zagranicznych 

granic ChRL występuje pogląd jakoby państwo to było swoistą wylęgarnią lub miejscem 

bezpiecznego pobytu zagrażających Chińczykom organizacji. Wśród nich warto wymienić 

chociażby: Islamski Ruch Wschodniego Turkiestanu (ETIM), Turkiestańską Partię 

Islamską (TIP), Islamski Ruch Uzbekistanu (IRU) i Islamską Unią Dżihadu (IUD)13. 

Wszystkie z wymienionych grup mogą być zainteresowane uruchomieniem nacjonalizmu 

ujgurskiego, mogącego przełożyć się na erozję wewnętrzną Xinjiangu. W pewnym 

związku z faktem istnienia wymienionych wyżej organizacji jest także stały proces 

monitorowania bezpieczeństwa wewnętrznego państw Azji Centralnej. ChRL przyglądała 

się m.in. wojnie domowej w Tadżykistanie (1992-1997) 14 , masowym protestom w 

Kirigstanie (2005 i 2010) i napięciom wewnętrznym w Uzbekistanie (1999-2005)15.  

Z pewnością ChRL musi także liczyć się z obawami państw Azji Centralnej względem 

swojej wzrastającej aktywności w regionie. Stosunkowo młode twory państwowe mogą 

obawiać się rosnących ambicji potencjalnego hegemona.           W nomenklaturze 

ZSRR w wielu okresach Chiny postrzegane były jako ekspansjonistyczne mocarstwo 

dążące do geopolitycznego rewizjonizmu. To rodzi obawy co do przyszłych granic byłych 

                                                             
12 Ibidem, s. 24.  

13 A. Jarosiewicz, K. Strachota, Chiny a Azja Centralna, Dorobek Dwudziestolecia, Ośrodek Studiów 
Wschodnich, Warszawa, 2013, s. 11. 

14 Po jej zakończeniu badając aktywność radykalnych i terrorystycznych grup.  

15 A. Jarosiewicz, K. Strachota, op. cit., s. 11 



 

 

radzieckich republik. Niezauważona z pewnością nie jest także opresyjna polityka wobec 

Ujgurów.  

Z drugiej jednak strony nie sposób nie dostrzec szerokiego spektrum szans, które 

wiążą się z Chińską obecnością w regionie. Na pierwszym planie figuruje oczywiście 

polityka energetyczna. ChRL potrzebuje Azji Centralnej bądź jako magazynu 

surowcowego, bądź jako pasu transmisyjnego umożliwiającego kontakt lądowy chociażby 

z portem w Gwadar16. Energochłonność chińskiej gospodarki jest niepodważalna17, z ów 

pasem wiąże się zaś oczywiście Inicjatywa Pasa i Szlaku, będąca przełomowym projektem 

infrastrukturalnym obejmującym masę chińskich inwestycji. Nawiązując do starożytnego 

przebiegu Jedwabnego Szlaku, ChRL widzi w Azji Centralnej pierwszy segment 

Eurazjatyckiego Mostu Lądowego18. 

XX wiek przyniósł więc postępującą i wzmożoną uwagę, którą ChRL objęła 

nowopowstałe państwa Azji Centralnej. Przez potrzeby związane z bezpieczeństwem 

wewnętrznym, po zapewnienie bazy infrastrukturalno-surowcowej dla energochłonnej 

chińskiej gospodarki - Chińczycy kładli coraz większy nacisk na ten obszar świata. Bliskie 

sąsiedztwo dynamizowało serię politycznych procesów, które rezonowały do chińskich 

działań w XXI wieku. Dlatego właśnie niezwykle istotne jest przyjrzenie się temu, w jaki 

sposób swą politykę wobec Azji Centralnej kształtowały administracje Hu Jintao (Hú 

Jǐntāo, 胡锦涛) i Xi Jinpinga (Xíjìnpíng, 习近平)  (biorąc pod uwagę pierwszą kadencję 

w roli przewodniczącego ChRL).  

3. Azja Centralna w polityce administracji przewodniczących ChRL w XXI wieku 

                                                             
16 L. Paulney, H. Shad, Gwadar: Emerging Port City or Chinese Colony? 

https://thediplomat.com/2018/10/gwadar-emerging-port-city-or-chinese-colony/ (dostęp: 16.05.2019).  
17 M. Lubina, Niedźwiedź w cieniu smoka: Rosja-Chiny 1991-2014, Księgarnia Akademicka, Kraków 
2014, s.267. 

18 Y. Wang, The Belt and Road Initiative - What will China offer the world in its rise, New World Press, 
2016, s. 2. 

 



 

 

3.1. Stanowisko administracji Hu Jintao w sprawie Azji Centralnej 

Hu Jintao w odniesieniu do Xi Jinpinga znany jest powszechnie jako mniej aktywny  i 

dużo bardziej stonowany przewodniczący ChRL. W odniesieniu do państw Azji Centralnej 

wybrzmiewa jednak kilka jego osiągnięć. W czerwcu 2003 roku, na początku swojej 

kadencji w roli przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, Hu odbył wizytę w 

Kazachstanie. Od niej rozpoczęła się współpraca na linii ChRL - Kazachstan        w 

dziedzinie importu kazachskiej ropy19. Po wizycie i podpisaniu stosownych dokumentów 

chińskie CNPC (China National Petroleum Corporation) oraz kazachski KazMunayGas 

zawarły umowę o bilateralnej współpracy. Dodatkowo poruszono również sprawę 

gazociągu mającego połączyć Chiny z Turkmenistanem20.  

W 2009 roku Hu ponownie wizytował w Kazachstanie. Nawiązał tym samym do 

kwestii gazociągu z Turkmenistanu do ChRL. W stołecznej Astanie, Hu uczestniczył   w 

otwarciu kazachskiego odcinka nowego rurociągu, który tłoczy turkmeński gaz ziemny do 

Chin21. Finalnym efektem starań administracji Hu na tym polu jest koło 1800-kilometrowy 

rurociąg ciągnący się przez Azję Środkową do Xinjiangu. W roku 2009 Pekin wydał 

niezwykle dużo pieniędzy w całej Azji Środkowej, w tym 10 miliardów dolarów na 

pożyczki dla Kazachstanu. W zamian Chiny były w stanie zapewnić sobie udziały w 

kazachskim producencie ropy - MangistauMunaiGas22. 

Kolejną istotną wizytę w Astanie Hu Jintao złożył 12 czerwca 2010 roku. Był to 

element dłuższego pobytu w Azji Centralnej. Rozpoczął się on trzy dni wcześniej, wizytą 

w Taszkiencie. Podczas wizyty prezydent Hu rozmawiał ze swoim uzbeckim 

                                                             
19 M.Lubina, op. cit., s. 465.  

20 Hu's visit seals energy deals, http://www.chinadaily.com.cn/en/doc/2003-06/03/content_167653.htm 
(dostęp: 20.05.2019). 

21 Najdłuższy na świecie gazociąg już działa, 
https://www.forbes.pl/wiadomosci/najdluzszy-na-swiecie-gazociag-z-turkmenistanu-do-chin-juz-dziala/n9s
173l (dostęp: 20.05.2019). 

22 China's Hu Kicks Off Central Asian Energy Tour, 
https://www.rferl.org/a/Chinese_Leader_To_Open_Central_Asia_Gas_Pipeline/1902021.html (dostęp: 
20.05.2019) 



 

 

odpowiednikiem Islamem Karimowem, wymieniając refleksje na temat relacji 

bilateralnych, a także kwestii międzynarodowych i regionalnych będących przedmiotem 

wspólnego zainteresowania Chin Uzbekistanu. Osiągnięto także wiele nowych 

porozumień. Obaj przywódcy podpisali również wspólne oświadczenie w sprawie 

pogłębienia i rozwoju partnerstwa między oboma państwami23.  

Przebywając w Taszkiencie Hu uczestniczył w 10-tym posiedzeniu Rady 

Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO). Wygłosił tam ważne przemówienie,     w 

którym przedstawił szereg propozycji dotyczących zacieśnienia współpracy w ramach 

SCO. Naciskał w nim na wzmocnienie solidarności i zaufania między członkami SCO. 

Podkreślał też konieczność zintensyfikowania działań antyterrorystycznych i stworzenia 

bezpiecznego środowiska dla rozwoju państw SCO. Dodatkowo podniesionym elementem 

była konieczność wykorzystania potencjału współpracy i utrzymania trwałości rozwoju 

SCO. Oprócz tego naciskał także na rozwój kulturowy w oparciu     o wymianę 

doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi24.  

3.2. Kształt relacji na linii państw Azji Centralnej - ChRL za czasów Xi Jinpinga 

Poprzedni fragment niniejszej pracy lapidarnie oddał w jaki sposób swą politykę 

wobec państw Azji Centralnej prowadził Hu Jintao. Xi Jinping zasadniczo nie zmienił 

podjętego przez poprzednika kursu. Oczywiście nie sposób nie zaznaczyć piwotalnego 

momentu w polityce zagranicznej ChRL, który nastąpił za pierwszej kadencji Xi. Mowa 

oczywiście o ogłoszeniu wspomnianej już Inicjatywy Pasa i Szlaku. Obecny 

przewodniczący ChRL ogłosił ów projekt podczas jednej z jego pierwszych wizyt 

zagranicznych w Kazachstanie. Miało to miejsce na Uniwersytecie Nazarbajewa       w 

Astanie, 7 września 2013 roku25. Ogłoszenie tak perspektywicznego projektu właśnie w 

                                                             
23 Hu Jintao Wraps up Central Asia Trip and Returns Home, 
http://www.china-embassy.org/eng//zgyw/t709371.htm (dostęp: 20.05.2019) 

24 Ibidem  

25 President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with 
Central Asian Countries, 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml (dostęp: 
27.05.2017). 



 

 

Kazachstanie, jest świadectwem chińskiej gotowości do efektywnej multilateralnej 

współpracy w jego ramach. Xi Jinping wielokrotnie podkreślał znaczenie współpracy 

podmiotów na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w dobie wszechobecnej globalizacji. 

Nie mogło więc zabraknąć tego elementu, wśród kwestii poruszanych przez Xi w czasie 

kazachskiej wizyty.  

Dla Kazachów, podobnie jak innych mieszkańców Azji Centralnej, tak zwany Nowy 

Jedwabny Szlak jest olbrzymią szansą na ożywienie gospodarek ich państw26. Region ten 

od dawna pozostawał w rosyjskiej strefie wpływów, a przywódcy kształtujący politykę 

państw w centralnej części Eurazji, nie wykonywali zdecydowanych kroków mogących 

zmienić ten stan rzeczy. Chińska inicjatywa oferuje natomiast szansę na wzmocnienie 

więzi z Europą i państwami znajdującymi się na drodze do niej. Może zwiększyć także 

nacisk Chin na państwa wchodzące w skład regionu. Oczywiście, Inicjatywa Pasa       i 

Szlaku nie gwarantuje natychmiastowych efektów, ale z pewnością generuje wymierne 

szanse na zmianę obecnego stanu rzeczy. 

W pozostałych kwestiach polityka administracji Xi Jinpinga jest synonimiczna 

względem opisanych w tej pracy segmentów polityki Chińskiej Republiki Ludowej wobec 

Azji Centralnej. Nadal stawia on na bezpieczeństwo Xinjiangu, zwiększając finansowanie 

służb utrzymujących porządek na ulicach Urumqi (Wūshì, 乌市 ) i innych licznie 

zamieszkałych przez Ujgurów ośrodków miejskich. Nadal także zdaje sobie sprawę z 

istotnej roli, jaką Azja Centralna odgrywa i odgrywać będzie w polityce energetycznej 

Chin27. Strategia zasadniczo się więc nie zmieni, zmianie może ulec styl   i dobór 

środków na jej realizację.  

 

 

4. Chiny a poszczególne państwa Azji Centralnej 

                                                             
26 B. Pennier, What Does China’s One Belt, One Road Project Mean For Central Asia?, 
https://gandhara.rferl.org/a/china-central-asia-obor/28112086.html (dostęp: 28.05.2017). 

27 J. Xi, The Governance of China, Foreign Languages Press, Pekin, 2017, s. 556-557.  



 

 

4.1. Kazachstan 

Podrozdział ten stanowić będzie lapidarne podsumowanie bilateralnych relacji 

Chińskiej Republiki Ludowej z poszczególnymi państwami leżącymi na obszarze Azji 

Centralnej. Na początek przeanalizowana zostanie kwestia relacji na linii ChRL - 

Kazachstan. Państwo to jest bowiem najmocniej związane ze swym chińskim sąsiadem. 

Nie bez powodu to właśnie Astana28 była miejscem ogłoszenia Inicjatywy Pasa i Szlaku. 

Dodatkowym atutem Kazachów w kontekście stosunków z Chińczykami, jest również to, 

że od lat są regionalnym prymusem jeżeli chodzi o wskaźniki ekonomiczne           (z 

wyłączeniem jednego z najistotniejszych, PKB per capita, tutaj prym od lat wiedzie 

Uzbekistan29). Kazachskie PKB (prawie 163 miliardy $) ponad trzykrotnie przewyższa 

PKB drugiego na liście Uzbekistanu (prawie 50 miliardów $)30. 

Od kilku dekad Kazachstan stopniowo zwiększa swoje gospodarcze powiązania    z 

ChRL. Szereg umów bilateralnych, wspólne projekty infrastrukturalne, a także wymiana 

handlowa, stanowią o sile tych więzi. Oficjalne relacje zawarto 3 stycznia 1992 roku. Już 

następnego roku oficjalną wizytę w Moskwie złożył prezydent Kazachstanu Nursułtan 

Nazarbajew. W 1994 roku uregulowano zaś kwestie wspólnej granicy. Od tamtego czasu 

wzajemne składanie wizyt przez głowy obu państw stało się zjawiskiem powszechnym.  

Prezydent Nazarbajew wielokrotnie w swych wystąpieniach podkreślał jak istotną 

kwestią rozwijanie przyjaznych i dobrosąsiedzkich stosunków z „najbliższymi 

partnerami”. Niewątpliwie wśród tych partnerów jest Chińska Republika Ludowa.     W 

swych wypowiedziach prezydent Nazarbajew uznaje stosunki kazachsko-chińskie za 

„wzorowe”. Obecny ambasador Kazachstanu w Chinach, Shakhrat Nuryshev, podkreśla, 

że wzajemne relacje osiągnęły one nowy etap kompleksowego partnerstwa strategicznego. 

                                                             
28 Obecnie Nur-Sułtan. 

29 PKB per capita państw Azji Centralnej, stan na rok 2017, 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CN?locations=KZ-UZ-TJ-TM-KG (dostęp: 
30.05.2019). 

30 PKB państw Azji Centralnej, stan na rok 2017, 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KZ-UZ-TJ-TM-KG (dostęp: 
30.05.2019). 



 

 

Ich główną siłą napędową są bliskie kontakty osobiste pomiędzy głowami obu państw.  W 

ciągu ostatnich pięciu lat przywódcy odbyli 18 spotkań, podczas gdy głowa Chin 

odwiedziła Kazachstan trzykrotnie. W gronie państw Azji Centralnej jest to zjawisko bez 

precedensu.  

Jeśli chodzi o współpracę handlową, Chiny są obecnie jednym z głównych partnerów 

handlowych Kazachstanu (17,4% całkowitej wymiany handlowej z innymi państwami). O 

dynamicznym wzroście obrotów w handlu dwustronnym świadczy wzrost jego wartości z 

432 milionów $ w 1992 roku do 10,5 miliarda $ w 2017 roku. Główne towary w wymianie 

handlowej to produkty mineralne, metale i produkty chemiczne, a import   z Chin do 

Kazachstanu to wyroby włókiennicze, maszyny, wyroby metalowe, surowce mineralne, 

wyroby ceramiczne i szklane oraz towary konsumpcyjne31. 

Biorąc pod uwagę duży potencjał Chin w powyższych sektorach, oba kraje aktywnie 

pracują nad wdrożeniem 51 projektów opiewających na kwotę ponad 27 miliardów $. 

Władze kazachskie oczekują również, że w ramach współpracy powstanie szereg 

przedsiębiorstw z sektora zaawansowanych technologii, spełniających wymogi ochrony 

środowiska. Licuje to w pewien sposób z proekologiczną działalnością ChRL. Kazachstan 

widzi również szanse na stworzenie szeregu innych przedsiębiorstw powstałych z 

udziałem chińskiego kapitału. Opierając się na istniejących planach, władze w 

Nur-Sułtanie liczną na stworzenie miejsc pracy dla 20.00032 mieszkańców Kazachstanu. 

Pewnym problemem we wzajemnych relacjach pozostaje od lat kwestia podejścia do 

Ujgurów. Kazachstan zamieszkuje ponad 200 tysięcy przedstawicieli tej grupy etnicznej. 

Liczba ta jest oczywiście szczątkowa w kontekście samego Xinjiangu, Ujgurzy        w 

Kazachstanie traktowani są jednak zdecydowanie lepiej. Dla wielu Kazachów traktowanie 

Ujgurów zza wschodniej granicy jest podstawą do krytyki chińskiego rządu. Tym bardziej, 

                                                             
31 S. Nuryshev, Kazakhstan and China: Strategic Partnership and Good-Neighborliness, 
http://mfa.gov.kz/en/content-view/shakhrat-nuryshev-kazakhstan-and-china-strategic-partnership-and-good
-neighborliness (dostęp: 30.05.2019). 

32 Ibidem 



 

 

że w swojej antyislamskiej polityce, Chińczycy posuwają się do internowania nie tylko 

Ujgurów, ale również Kazachów33.  

4.2. Uzbekistan 

 Oficjalne stosunki dyplomatyczne na linii Pekin-Taszkient zawarte zostały       2 

stycznia 1992 roku. W przypadku relacji chińsko-uzbeckich, datą przełomową był jednak 

rok 2012. Stosunki dwustronne weszły wówczas w trzecią dekadę istnienia z przytupem. Z 

inicjatywy administracji Hu Jintao podpisano umowę o strategicznym partnerstwie34. W 

2013 roku przewodniczący Xi Jinping podpisał z ówczesnym prezydentem Uzbekistanu 

Islamem Karimowem pakiet umów. Wśród nich warto wyróżnić chociażby  

międzyrządową umowę dotyczącą budowy linii „D” gazociągu Chiny - Azja Centralna, 

umowę dotyczącą wspólnego otwarcia Instytutu Konfucjusza w Samarkandzie oraz 

protokół ustaleń w sprawie wzajemnego udostępniania pomieszczeń dyplomatycznych35. 

Jak zapewniają obie strony, współpraca pomiędzy tymi dwoma krajami rozwija się 

szybko. Chiny są obecnie największym partnerem handlowym Uzbekistanu36          i 

największym inwestorem. Obie strony z powodzeniem odbyły drugą sesję 

Chińsko-Uzbeckiego Komitetu Współpracy Międzyrządowej. Rozbudowa uzbeckiego 

odcinka linii C gazociągu Chiny - Azja Centralna weszła w ostatnią fazę. Poczyniono 

kolejne kroki w realizacji dużych projektów, takich jak budowa zakładu produkcji sody, 

zakładu produkcji nawozów potasowych oraz modernizacja elektrowni37. 

                                                             
33 C. Putz, On Xinjiang, Kazakhstan and Kyrgyzstan Bend to Beijing's Will 
https://thediplomat.com/2019/04/on-xinjiang-kazakhstan-and-kyrgyzstan-bend-to-beijings-will/ (dostęp: 
30.05.2019). 

34 China, Uzbekistan forge strategic partnership, 
http://www.gov.cn/english/2012-06/06/content_2154834.htm (dostęp: 30.05.2019). 

35 Ministerstwo Spraw Zagranicznych ChRL, China and Uzbekistan, 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3255_664392/ 
(dostęp: 30.05.2019). 

36 The Observatory of Economic Complexity, Uzbekistan 
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/uzb/ (dostęp: 30.05.2019). 

37 Ministerstwo Spraw Zagranicznych ChRL, China and Uzbekistan, op.cit.  



 

 

4.3. Turkmenistan 

Relacje dyplomatyczne pomiędzy oboma państwami zawarto 6 stycznia 1992 roku38. 

W znacznej większości wzajemne stosunki opierały się na wymianie handlowej. W 2013 

roku wymiana ta wstąpiła na wyższy poziom, po tym jak podpisano umowę           o 

strategicznym partnerstwie. Wzajemna kooperacja koncentruje się głównie wokół 

gazociągu Chiny - Azja Centralna. Turkmenistan jako światowy gigant wydobycia gazu 

ziemnego, odpowiada za zaopatrzenie gazowe użytkowników gazociągu.  Co ciekawe, 

ponad 80% turkmeńskiego eksportu stanowi sprzedaż gazu ziemnego 39 . Znaczna 

większość tej sprzedaży skierowana jest do Chin. Oprócz tego Chińczycy sprawnie 

kształtują w Turkmenistanie swoje soft power. W Aszchabadzie obchodzony jest Dzień 

Kultury Chińskiej, a ministrowie edukacji obu krajów podpisali dokumenty zacieśniające 

współprace obu państw na gruncie szkolnictwa i edukacji40. 

4.4. Kirgistan 

Podobnie jak w przypadku pozostałych państw Azji Centralnej, Kirgistan zawarł 

stosunki dyplomatyczne z ChRL w styczniu 1992 roku. Współpraca w latach 90-tych XX 

wieku nasiliła się po intensyfikacji wspólnych działań w ramach Szanghajskiej Piątki,   a 

następnie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Pewnym cierniem we wzajemnych 

stosunkach z pewnością jest kwestia ujgurska. W Kirgistanie istnieje zauważalna grupa 

obywateli, którzy w znacznie większym stopniu są stronnikami Ujgurów, aniżeli 

Chińczyków. Oczywiście mając na względzie korzyści płynące z bilateralnych relacji, 

Biszkek umiejętnie tonuje nastroje antychińskie. Pomimo tego, że ChRL są największym 

partnerem handlowym Kirgistanu, większość kirgiskiego eksportu kierowana jest do 

                                                             
38  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turkmenistanu, States with which Turkmenistan established 
diplomatic relations, https://www.mfa.gov.tm/en/articles/55?breadcrumbs=no (dostęp: 30.05.2019).  

39 The Observatory of Economic Complexity, Turkmenistan, 
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/tkm/ (dostęp: 30.05.2019).  

40 Ministerstwo Spraw Zagranicznych ChRL, China and Turkmenistan, 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3245_664372/ 
(dostęp: 30.05.2019).  



 

 

innych krajów (Kazachstan, Rosja, Wielka Brytania czy Szwajcaria)41. Wynika to z tego, 

że Kirgizi wydobywają głównie niezbyt znaczące dla Chin metale szlachetne. 

Energochłonna chińska gospodarka zależna jest zaś od importu surowców energetycznych.  

4.5. Tadżykistan 

Oficjalne stosunki dyplomatyczne zostały zawarte 4 stycznia 1992 roku. Podobnie jak 

w przypadku sąsiedzkich państw Azji Centralnej, w 2013 roku Chiny zawarły      z 

Tadżykistanem umowę o strategicznym partnerstwie. Obie strony podpisały również 

międzyrządową umowę tranzytową dla linii „D” gazociągu Chiny - Azja Centralna. 

Oprócz tego Chińczycy wpływają także na infrastrukturę w Tadżykistanie. Dzięki 

chińskim środkom sfinansowano budowę tunelu Chormazak. Projekt ten został 

zrealizowany w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku. Chińczycy inwestowali również w 

tadżycką energetykę, czego dowodem jest rozbudowa elektrociepłowni w Duszanbe42.  

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE: 

                                                             
41 The Observatory of Economic Complexity, Kyrgyzstan, 
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/kgz/ (dostęp: 30.05.2019).  

42 Ministerstwo Spraw Zagranicznych ChRL, China and Tajikikstan, 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3235_664362/ 
(dostęp: 30.05.2019). 



 

 

W polityce chińskiej wobec państw Azji Centralnej, jeżeli chodzi o zainteresowanie 

Państwa Środka tym obszarem, możemy zauważyć tendencję wzrostową. W początkowej 

jej fazie wskazać należy na kwestię Republik Turkiestanu Wschodniego, które pobudziły 

kwestie ujgurskiego nacjonalizmu, z którym ChRL zmaga się do dzisiaj. Kolejnym 

przełomowym momentem był rozpad Związku Radzieckiego, który przyczynił się do 

„nowego rozdania” w polityce regionalnej na omawianym obszarze. Dzięki temu polityce 

zagranicznej tworzonej na bazie zasady „en bloc” przeciwstawiona została polityka 

multilateralna. Wśród najistotniejszych konkluzji pracy wskazać należy, że Azja Centralna 

była, jest i będzie istotna dla Chin z wielu powodów. Jest obszarem, przez który w 

zamysłach chińskich liderów przebiega Inicjatywa Pasa i Szlaku, stanowi o 

bezpieczeństwie zachodnich rubieży ChRL, jest bazą surowcową oraz spoiwem łączącym 

strategie kolejnych pokoleń przywódców. Na tej podstawie można stwierdzić, że znaczenie 

tego regionu w polityce Chin będzie jedynie wzrastać.  
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