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Zupełnie wyjątkowa jak na polskie
warunki pozycja „Niedźwiedź w cieniu
smoka, Rosja – Chiny 1991–2014” pozwala
zrozumieć mechanizmy geopolityczne
w relacjach chińsko-rosyjskich. Mogą one
istotnie wpłynąć na kształt ładu globalnego
w nadchodzących dekadach. To zaś z kolei
może mieć bezpośrednie konsekwencje
także dla Polski. 

Rozmach książki jest imponujący.
Prawie 600 stron bogato opatrzonego
przypisami i źródłami tekstu, robiące wra-
żenie dane statystyczne w postaci licznych
tabelek i zestawień, umożliwiające zarówno
weryfikację tez autora, jak i wyrobienie
własnego zdania, wreszcie: rozmowy Lu-
biny z osobami zaangażowanymi w kształ-
towanie relacji rosyjsko-chińskich. 

Warto też zwrócić uwagę na wielo-
aspektowość „Niedźwiedzia…”. Stosunki
rosyjsko-chińskie są w niej przedstawione
w ujęciu historycznym; podzielone na
okresy i tematy, np. współpraca gospo-
darcza czy wojskowa – za każdym razem
w sposób bardzo szczegółowy, wręcz wy-
czerpujący. 

Unikalny realizm

I najważniejsze: to wszystko jest ujęte
w nieczęstym w polskich pracach nauko-
wych dotyczących stosunków międzyna-
rodowych duchu szkoły realistycznej
(względnie neorealistycznej). To w mojej
opinii nie tylko dodaje wiarygodności sta-
wianym tezom, wręcz służy prawdzie, ale
świadczy o przenikliwości Lubiny. Ma też
wymiar wychowawczy dla polskiego od-
biorcy, wciąż niewystarczająco oswojonego
z takim ujęciem tematyki międzynarodowej. 

Kolejną zaletą książki jest niewyra-
żone wprost, lecz wyczuwalne dla wyro-
bionego czytelnika wybieganie w przy-
szłość poprzez prognozowanie per ana-
logiam rozwoju relacji chińsko-rosyjskich
jako funkcji relacji tych państw ze Stanami
Zjednoczonymi. Ma to zasadnicze zna-
czenie, gdyż w tym trójkącie toczy się ak-
tualnie wielka gra o architekturę bezpie-
czeństwa w Eurazji, a zatem porządku
świata w nadchodzących dekadach. Lubina
przekonuje o rosnącym podporządkowa-
niu Rosji Chinom. Sygnalizuje przyszłą
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Książka Michała Lubiny jest obowiązkową lekturą nie tylko dla tych, którzy
interesują się Rosją, Chinami czy Azją, ale przede wszystkim dla tych, któ-
rzy chcą dobrze poznać meandry „polityki siły”

Niedźwiedź i smok, 
czyli klucz do przyszłości świata



możliwość balansowania Stanów Zjed-
noczonych przeciw rosnącemu w siłę Pań-
stwu Środka poprzez wzmocnienie Rosji
(również gospodarczo) przez USA w ra-
mach starej polityki opartej na zasadzie
równoważenia sił w Eurazji, uniemożli-
wiającej powstawanie jednego ośrodka
dominacji, co utrzyma korzystny dla USA
status quo z wiodącą rolą Waszyngtonu.
Lubina jest przekonany, że niedźwiedź
z czasem zostanie zmajoryzowany przez
smoka i sytuacja się znormalizuje. W tych
rachubach – wydawałoby się oczywistych
– ważna będzie rola gry amerykańskiej w
celu osłabienia Chin i poddania naciskowi
rosyjskich wpływów na północnej granicy
i w Azji Środkowej.

Autor twierdzi, że narastająca słabość
Rosji w układzie z Chinami powinna z cza-
sem zmusić Kreml do uniezależnienia się
od Pekinu. To może być novum dla pol-
skich czytelników. Lubina przekrojowo
prześledził ewolucję relacji rosyjsko-chiń-
skich od czasów Jelcyna, kolejne zbliżenia
z Chinami, aż po ostatnie, już po ogłoszeniu
amerykańskiego pivotu na Pacyfik i wy-
buchu wojny na Ukrainie. Z książki wy-
łania się obraz konfuzji rosyjskiego przy-
wództwa à propos tego, co zrobić z ros-
nącym, na długą metę niekorzystnym,
uzależnieniem od Chin. 

W publikacji pojawiają się bardzo
ciekawe fragmenty ilustrujące różnice
kulturowe percepcji pomiędzy Rosjanami
a Chińczykami. Poruszając wątki rywali-
zacji o wpływy w regionie, Lubina subtelnie
odnosi się do ewentualnej chińskiej ko-
lonizacji rosyjskiego Dalekiego Wschodu
i przytacza argumenty obalające mit o za-
lewaniu tych ziem przez żywioł chiński.
Autor przybliża oddziaływania i Rosji
i Chin w Azji Środkowej, której znaczenie
będzie rosło wraz z postępami budowy
nowego Jedwabnego Szlaku. 

Z poczuciem niedosytu

Aż szkoda, że autor musiał w którymś
momencie zakończyć swoją książkę (jesień
2014). W tym czasie trwała chwilowa
pauza w wojnie na Ukrainie oraz doko-
nywało się przyspieszenie zbliżenia (py-
tanie tylko czy trwałego i niepozornego?)
w relacjach rosyjsko-chińskich. Tym sa-
mym siłą rzeczy brak w książce należytej
oceny skutków nowego porozumienia
Rosji i Chin dotyczącego dostaw gazu
(ponoć to największy kontrakt w historii
świata).

Ponadto przyjęta cezura zakończenia
pracy uniemożliwiła ocenę ważnej zmiany
w polityce zagranicznej Chin, która od
grudnia 2014 roku stała się bardziej aser-
tywna i stawia sobie najwyraźniej za cel
przełamanie amerykańskiej polityki po-
wstrzymywania dalszego wzrostu Chin.
Zmiana ta zrywałaby z polityką Denga
Xiaopinga, który nakazuje unikać kon-
frontacji z USA.

Wadą książki jest natomiast szcze-
gółowe przedstawienie relacji rosyjsko-
chińskich punkt po punkcie na osi czasu,
co u mniej cierpliwego czytelnika może
wywołać znużenie. Brak jest też zdecydo-
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wanej próby podróży w przyszłość wza-
jemnych relacji w kontekście kształtowania
nowego ładu w Eurazji i udziału Rosji
w nim.

Ruchy na suwnicy

Tymczasem nadchodząca rozgrywka
w trójkącie USA-Chiny-Rosja jest, jako
się rzekło, kluczem do zrozumienia przy-
szłości geopolitycznej świata. Stanowi oś,
po której przesuwane są jak na suwnicy
siły. Ich ruch zmienia podstawy geopoli-
tyczne, na których opierają się uwięzione
w Eurazji Chiny i Rosja. Komfortowo zlo-
kalizowane za oceanem Stany Zjednoczone
są w położeniu umożliwiającym prowa-
dzenie przemyślanej polityki rozgrywającej
interesy jednych kosztem do drugich.
Jeśli jednak zdeterminowane pragnieniem
zmiany ładu Chiny i Rosja sprzymierzą
się i pozyskają zaufanie krajów zachodniej
Europy, skuszonej wizją bogacenia się
z nowymi sojusznikami – mogą położyć
podwaliny zupełnie nowego, postamery-

kańskiego i postatlantyckiego świata.
A książka Lubiny może stanowić podsu-
mowanie ostatniej fazy starego świata
z perspektywy dwóch państw, których
współpraca uruchomiła powstawanie no-
wego ładu.

Dlatego też z perspektywy geopoli-
tycznej „Niedźwiedź w cieniu smoka” do-
tyczy sprawy obecnie najważniejszej.

Michał Lubina, „Niedźwiedź w cieniu
smoka, Rosja – Chiny 1991–2014”,

Księgarnia Akademicka, Kraków 2015,
ss: 632.

3

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 6 (60)/2015, 3–30 czerwca 2015 www.nowakonfederacja.pl

Narastająca słabość rosji

w układzie z chinami

powinna z czasem zmusić

kreml do uniezależnienia

się od Pekinu



4

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 6 (60)/2015, 3–30 czerwca 2015 www.nowakonfederacja.pl


