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Od radzieckiego imperium do chi«skiej strefy wpªywów.
Azja rodkowa po 1991 roku
Abstrakt

Artykuª ukazuje zmian¦ sytuacji Azji rodkowej w przeci¡gu ostatnich trzech dekad. Region ten do pocz¡tku lat 90. XX wieku wchodziª w skªad Zwi¡zku Radzieckiego. W 1991 roku dawne azjatyckie republiki radzieckie przeksztaªciªy si¦ w pi¦¢ nowych pa«stw: Kazachstan, Kirgistan, Tad»ykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.
Z uwagi na swoje strategiczne poªo»enie, a przede wszystkim ze wzgl¦du na wyst¦puj¡ce na ich terenie surowce mineralne, region ten staª si¦ polem rywalizacji globalnych
pot¦g: Stanów Zjednoczonych, Federacji Rosyjskiej i Chi«skiej Republiki Ludowej.
Obecnie mo»na stwierdzi¢, »e zwyci¦sko z tej rywalizacji wyszªy Chiny, z wolna staj¡ce si¦ gªównym partnerem politycznym i gospodarczym pa«stw Azji rodkowej.
Sªowa kluczowe:

polityczny wpªyw.

Azja rodkowa, Chi«ska Republika Ludowa, Federacja Rosyjska,

Abstract

The article shows the change in the Central Asian situation over the last
three decades. This region was part of the Soviet Union until the early 1990s.
In 1991, the former Asian Soviet republics were transformed into ve new states:
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. Due to its
strategic location, and above all due to the mineral resources occurring in their
area, this region has become a eld of rivalry between global powers: the United
States, the Russian Federation and the People's Republic of China. At present, it
can be said that China has emerged victorious from this rivalry, slowly becoming
the main political and economic partner of the countries of Central Asia.
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Azja rodkowa (Centralna) to region, który w ci¡gu ostatnich prawie
trzech dekad przeszedª zªo»on¡ i skomplikowan¡ drog¦ od stanowienia cz¦±ci pa«stwa radzieckiego (jako jego pi¦¢ republik zwi¡zkowych o statusie
porównywalnym z póªkolonialnym) poprzez próby ustanowienia ró»norakich
zwi¡zków z Zachodem (Stany Zjednoczone i Unia Europejska) oraz innymi
pot¦gami regionalnymi (Iran, Turcja) do stawania si¦ elementem budowy
chi«skiego zaplecza politycznego i gospodarczego w opozycji do malej¡cej
roli Rosji (Maj, 2009, s. 129-144). Procesy zachodz¡ce w tej cz¦±ci Azji po
rozpadzie Zwi¡zku Radzieckiego i zako«czeniu zimnej wojny s¡ odzwierciedleniem szerszych zjawisk globalnych, przede wszystkim umniejszania roli
Federacji Rosyjskiej i wzrostu znaczenia Chi«skiej Republiki Ludowej, a tak»e ograniczania wpªywów Stanów Zjednoczonych, zwªaszcza jako odniesienia
cywilizacyjnego (szczególnie w sferze kultury politycznej i stosunków spoªecznych). Wªa±ciwa azjatyckim pa«stwom poradzieckim tradycja odrzuciªa
proponowany przez USA model rozwoju (demokracj¦ liberaln¡) jako nieatrakcyjny i z gruntu obcy lokalnym zwyczajom i praktykom, wywodz¡cym
si¦ jeszcze z czasów niezale»nych, przedrewolucyjnych chanatów.
Polityczne i kulturowe elity ±rodkowoazjatyckie nie byªy w »aden sposób przygotowane do faktycznej niepodlegªo±ci zarz¡dzanych przez siebie
republik. Byªo to wynikiem przede wszystkim ich kolonialnego usytuowania
w strukturze i hierarchii radzieckiego pa«stwa, w którym odgrywaªy drugo-,
a nawet trzeciorz¦dne role. Zupeªnie nie dostrzegªy one przy tym przygotowa« podj¦tych w drugiej poªowie lat 80. XX wieku przez moskiewskie
centrum na rzecz odci¦cia si¦ od obci¡»aj¡cych wspóln¡ ekonomik¦ peryferii
(Kaukaz, Azja rednia), podj¦tych po kryzysie gospodarczym, jaki ogarn¡ª
Zwi¡zek Radziecki po ±mierci Leonida Bre»niewa i krótkich rz¡dach najpierw Jurija Andropowa, a pó¹niej Konstantina Czernienki. Opªakany stan
ówczesnej radzieckiej gospodarki uzmysªowiª ±rodowisku, które opowiedziaªo
si¦ za osob¡ Michaiªa Gorbaczowa jako reformatora dotychczasowego systemu, konieczno±¢ pozbycia si¦ balastu, jakim byªy przede wszystkim republiki
±rodkowoazjatyckie (a w mniejszym stopniu kaukaskie i nadbaªtyckie).
W okresie zainicjowanej przez nowego Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Zwi¡zku Radzieckiego polityki  glasnosti i  perestroĭki, na obszarze sowieckiej Azji widoczne byªo pewne niezadowolenie spoªeczne w±ród jej autochtonicznej ludno±ci, silnie majoryzowanej przez sªo-
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wia«skich (rosyjskich, ukrai«skich i biaªoruskich) osiedle«ców. Znajdowaªo
ono niekiedy swe uj±cie w manifestacjach oraz  w skrajnych przypadkach
 w starciach etnicznych. Byªy to jednak tylko spontaniczne zrywy, kontestuj¡ce ówczesn¡ rzeczywisto±¢ nie w kategoriach politycznych, a w ramach
buntów spoªecznych niektórych skrajnie zdeterminowanych ±rodowisk. Dlatego te» nie wykrystalizowaªy one konkretnego programu niepodlegªo±ciowego, bowiem nie byªo w±ród protestuj¡cych i niezadowolonych siª zdolnych do podj¦cia stara« na rzecz uzyskania wªasnej pa«stwowo±ci opartej na zasadach etnicznych, a nie spoªecznych. Takiej roli nie odgrywaªa
inteligencja, wª¡czona w rytm »ycia radzieckiego (typowy przykªad takiej
sowiecko-narodowej dychotomii stanowiª kirgiski pisarz Czingiz Ajtmatow,
b¦d¡cy jednocze±nie rzecznikiem prawa do posiadania wªasnej kultury przez
tureckie narody ZSRR i wysokiej rangi radzieckim dziaªaczem politycznospoªecznym) (Akmataliev, 2013, s. 10-65), taki nie byª te» spacykowany,
ze±wiecczony i zdezintegrowany islam, spleciony w ró»noraki sposób w ateistyczny z natury system. Niepodlegªo±¢ pi¦ciu republik Centralnej Azji byªa
niew¡tpliwie wynikiem decyzji politycznej sowieckiego centrum, ceduj¡cego
 z nadziej¡ na jej odzyskanie w niedalekiej perspektywie  wªadz¦ na rzecz
miejscowych elit partyjnych, które  wobec przyzwolenia pªyn¡cego z Moskwy  stosunkowo pªynnie przej¦ªy ster rz¡dów w nowo powstaªych pa«stwach (Capisani, 2004, s. 31-34, s. 127-130, s. 191-193, s. 235-237, s. 305-306;
Czerwonnaja, 2013, s. 422-427).
Pi¦¢ byªych radzieckich republik Azji rodkowej: Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tad»ykistan i Uzbekistan, ogªosiªo sw¡ niepodlegªo±¢
w sierpniu-wrze±niu 1991 roku. Formalnie wszystkie one staªy si¦ pa«stwami
o deklarowanym ustroju demokratycznym, ale w rzeczywisto±ci cechowaªa je
niekiedy skrajnie niedemokratyczna forma rz¡dów, nawi¡zuj¡ca nie tylko do
praktyk z okresu sowieckiego, ale i do okresu wcze±niejszych, despotycznych
form wªadzy. Pewien wyj¡tek stanowiª tu pocz¡tkowo Kirgistan, który postrzegany byª w latach 90. XX wieku jako lider przemian demokratycznych
w regionie, ale i w nim wkrótce zwyci¦»yªy tendencje do ograniczania swobód
obywatelskich i wprowadzania rz¡dów silnej r¦ki. To wªa±nie pa«stwo staªo
si¦ te» miejscem jedynej w regionie tzw. kolorowej rewolucji (tulipanowej),
maj¡cej miejsce w marcu 2005 roku, a odsuwaj¡cej od wªadzy prezydenta
Askara Akajewa (Miarka, 2017, s. 43-59). Jego nast¦pca, Kurmanbek Bakijew, zostaª z kolei obalony w 2010 roku. Z kolei prezydent Aªmazbek Atambajew, rz¡dz¡cy po sprawuj¡cej epizodycznie swój urz¡d w latach 2010-2011
Rozie Otunbajewej, wpisywaª si¦ w demokratyczne ramy dziaªania, jednak»e sytuacja w pa«stwie, faktycznie podzielonym na dwie cz¦±ci  póªnoc
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z centrum w Biszkeku i bardziej fundamentalistyczne poªudnie z gªównym
o±rodkiem w mie±cie Osz  byªa bardzo niestabilna, co wywoªaªo szereg ró»norakich problemów, zwªaszcza w relacjach z Uzbekistanem (Szukuraliewa,
2012, s. 255-256). Byªy premier, a obecny prezydent, Sooronbaj D»eenbekow (wybrany na ten urz¡d w 2017 roku), zachowuje pozory demokracji,
chocia» w praktyce swych rz¡dów korzysta przede wszystkim z wzorca rosyjskiego i d¡»y do osi¡gni¦cia peªni wªadzy z osªabieniem b¡d¹ caªkowitym
pomini¦ciem miejscowych organów konstytucyjnych.
Próby zmiany sytuacji miaªy miejsce tak»e w Uzbekistanie. W maju
2005 roku w mie±cie Andi»an doszªo do krwawo stªumionego buntu przeciwko re»imowi prezydenta Islama Karimowa (zmarª w 2016 roku). Wydarzenie to miaªo jednak»e bardziej zªo»one przyczyny, ni» tylko sprzeciw wobec
prezydenckiego despotyzmu, i wynikaªo przede wszystkim z przesªanek religijnych, charakterystycznych dla Kotliny Fergany, b¦d¡cej zreszt¡ ci¡gªym
¹ródªem napi¦¢ dla caªego regionu. Paradoksalnie, ale okazaªo si¦ wkrótce,
»e bunt andi»a«ski raczej umocniª wªadz¦ Islama Karimowa, prowadz¡cego zreszt¡ wówczas dosy¢ skuteczn¡ polityk¦ lawirowania pomi¦dzy Rosj¡,
Chinami i Stanami Zjednoczonymi (Avioutskii, 2007, s. 177-183; Kuryªowicz,
2011, s. 313-323; Br¡»kiewicz, liwa, 2011, s. 107-120).
Azja rodkowa stanowi bardzo atrakcyjny region dla globalizuj¡cej si¦ gospodarki, na jej obszarze bowiem wyst¦puje szereg bogactw naturalnych,
a zwªaszcza w¦glowodory (przede wszystkim gaz ziemny i ropa naftowa) oraz
metale rzadkie (Kozªowski, 2015, s. 79-83; Kochanek, 2017, s. 100-124). Jednak»e, z racji na uwarunkowania polityczne (Kaczmarski, Karda±, 2012, s. 123177; Wierzbicki, 2014, s. 258-268), nie wszyscy potencjalni zainteresowani pozyskaniem miejscowych zasobów mog¡ zrealizowa¢ swoje zamierzenia. Decyty demokracji w pa«stwach tej cz¦±ci Azji powoduj¡, »e ich naturalnymi partnerami gospodarczymi jawi¡ si¦ przede wszystkim Rosja i Chiny. Natomiast
Stany Zjednoczone, z uwagi na deklarowane na poziomie polityczno-spoªecznym warto±ci (maj¡ce prowadzi¢ do przyj¦cia zasad demokracji liberalnej),
okazaªy si¦ niezdolne do podj¦cia rzeczywistej i trwaªej rywalizacji z Moskw¡
i Pekinem o wpªywy w tym regionie (Olkott, 2005, s. 224-240).
Inn¡ rzecz¡ jest, »e ich stopie« zale»no±ci od dawnego moskiewskiego
centrum jest coraz mniejszy. Wbrew nadziejom, towarzysz¡cym decyzjom
Kremla wobec Azji rodkowej u schyªku istnienia Zwi¡zku Radzieckiego,
na szybki powrót Rosji jako gªównego czynnika decyduj¡cego o sytuacji
w tym regionie, jej wpªywy tam»e (mo»e poza Tad»ykistanem i Kirgistanem) (Kaszuba, 2017, s. 92-96) staj¡ si¦ z wolna coraz bardziej iluzoryczne
(Nixey, 2012, s. 8-14).
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Prezydent Wªadimir Putin usiªowaª, po kryzysie z ko«ca XX wieku, da¢
relacjom z poradzieckimi pa«stwami Azji nowy impuls poprzez zintensykowanie wzajemnych, tak»e bilateralnych kontaktów w ramach Wspólnoty
Niepodlegªych Pa«stw. Katalizatorem byªa tu pocz¡tkowo polityka ameryka«ska po 11 wrze±nia 2001 roku, kiedy to, w zwi¡zku z operacj¡ militarn¡
w Afganistanie, wzrosªa w sposób niepomierny geostrategiczna rola tej cz¦±ci
Azji. Moskwa chciaªa powrotu do sytuacji jednobiegunowej, w której jej byªe
kolonie nie miaªyby »adnej alternatywy dla zbytu swych surowców, a jednocze±nie same staªyby si¦ rynkiem chªon¡cym wyroby rosyjskiego przemysªu, w tym przede wszystkim zbrojeniowego, jako najbardziej dochodowego
i perspektywicznego. Wªadze rosyjskie chciaªy te» rozci¡gn¡¢ swego rodzaju
parasol ochronny nad Azj¡ rodkow¡. Widoczne to byªo przede wszystkim
w czasie wojny domowej w Tad»ykistanie, na terytorium którego stacjonowaªo 25-30 tys. rosyjskich »oªnierzy, strzeg¡cych zwªaszcza jego granicy
z Afganistanem, ale i zwalczaj¡cych islamski terroryzm.
rodkowoazjatyckie elity pocz¡tkowo byªy skªonne do tego, by akceptowa¢ takie podej±cie. Jednak»e rosyjsko-gruzi«ska wojna sierpniowa
z 2008 roku ukazaªa wszystkim zainteresowanym imperialne i militarystyczne podej±cie Moskwy do caªej przestrzeni poradzieckiej, którego skutkiem
miaªo by¢ jej caªkowite uzale»nienie od Kremla. Dlatego te» wpªywy rosyjskie, zwªaszcza wojskowe, zacz¦ªy by¢ postrzegane jako ci¦»ar, kªad¡cy si¦
cieniem na przyszªo±ci caªego regionu. St¡d u schyªku prezydentury Dmitrija
Miedwiediewa zaobserwowa¢ mo»na byªo zjawisko powolnego odcinania si¦
dawnych ±rodkowoazjatyckich republik radzieckich od silniejszych zwi¡zków
z byª¡ metropoli¡ (Luznin, 2007, s. 188-267; Tarnawski, 2011, s. 121-124;
Kozªowski, 2011a, s. 245-250).
Nie oznacza to wszak»e caªkowitego zaniku mo»liwo±ci oddziaªywania
Federacji Rosyjskiej na region Azji Centralnej. Jednym z gªównych narz¦dzi wpªywu jest tu kontrolowanie imigracji zarobkowej z pa«stw tej cz¦±ci
kontynentu do Rosji. Dochody z tej praktyki s¡ bardzo powa»n¡ cz¦±ci¡ ich
realnego bud»etu. Ograniczenie napªywu milionów nielegalnych i legalnych
sezonowych robotników (których liczba jest koncesjonowana i stanowi rezultat porozumie« na poziomie Wspólnoty Niepodlegªych Pa«stw) odbiªoby
si¦ bardzo negatywnie na ekonomice tego regionu, zwªaszcza na poziomie
bud»etu ich rodzin, dla których jest to w zasadzie podstawa egzystencji
(Guseĭnov, Savkin, 2010, s. 121-137). Kreml ma jednak ±wiadomo±¢, »e
z przyczyn politycznych jest to jednak narz¦dzie ostateczne, a wobec niedoboru r¡k do pracy w niektórych sektorach gospodarki rosyjskiej, mo»e sta¢
si¦ broni¡ obosieczn¡, skutkuj¡c negatywnymi zjawiskami.
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wiadoma braku realnych mo»liwo±ci szerszego oddziaªywania w regionie Azji rodkowej, zwªaszcza wobec rosn¡cej mi¦dzynarodowej pozycji
Chin, Moskwa podj¦ªa prób¦ wspóªdziaªania z Pekinem, wykorzystuj¡c jako
jego podstaw¦ zagro»enie terroryzmem islamskim (Pietrasiak, 2011, s. 501515; Gacek, 2010, s. 20-40). Inicjatywa ta wpisywaªa si¦ w szerszy plan
powoªania tzw. trójk¡ta Rosja-Chiny-Indie, maj¡cego by¢ przeciwwag¡ dla
rosn¡cych wpªywów ameryka«skich i nie±miaªych prób aktywno±ci Unii Europejskiej w regionie Azji Centralnej (Bryc, 2009, s. 188-194; Arcipowska,
2010, s. 79-89; Ol¦dzki, 2014, s. 39-54). Jednak»e pozycja Kremla w tej cz¦±ci
kontynentu azjatyckiego jest z ka»dym rokiem w¡tlejsza i nic nie wskazuje
na to, by w relacjach rosyjsko-±rodkowoazjatyckich pojawiªa si¦ jaka± nowa
idea, zdolna do zasadniczej zmiany tej sytuacji. Rosja staje si¦ bowiem za
sªaba, w wielu zreszt¡ wymiarach, by podj¡¢ realn¡ rywalizacj¦ z Chinami,
które jako gªównego globalnego partnera (i zarazem rywala) traktuj¡ Stany
Zjednoczone (Seliwev, Seliwev, 2004, s. 216-233; Pacuªa, 2011, s. 41-53).
Chi«ska Republika Ludowa poprzez swoj¡ umiej¦tn¡ polityk¦ stopniowego i niezauwa»alnego w krótkiej perspektywie czasowej wymywania wpªywów rosyjskich i budowania wªasnego instrumentarium nacisku na pa«stwa
Azji rodkowej osi¡gn¦ªa dominuj¡c¡ pozycj¦ w tym regionie (Karo«, 2007,
s. 393-396). W wyniku takich dziaªa« Pekin z jednej strony staª si¦ najpowa»niejszym partnerem gospodarczym pa«stw ±rodkowoazjatyckich jako
odbiorca ich surowców naturalnych, na które jest coraz wi¦ksze zapotrzebowanie chi«skiej gospodarki (Gacek, 2014, s. 195-198), z drugiej za± uzale»nia je przez udzielanie ogromnych, niekiedy wielomiliardowych kredytów na
rozwój nie tylko poszczególnych przedsi¦wzi¦¢, ale caªych gaª¦zi przemysªu,
zwªaszcza wydobywczego i przesyªowego. Chiny inwestuj¡ w szereg ró»nych
przedsi¦wzi¦¢, zwªaszcza w przetwórstwo, telekomunikacj¦, transport oraz
hydroenergetyk¦. Jednocze±nie, zabezpieczaj¡c si¦ przed ewentualn¡ przyszª¡ konkurencj¡ ze strony pa«stw Centralnej Azji, wªadze chi«skie unikaj¡
transferu do tego regionu wysokorozwini¦tych technologii (Kozªowski, 2011c,
s. 144-145; Gacek, 2013, s. 103-205).
Zauwa»my te», »e rynek ±rodkowoazjatycki to kilkadziesi¡t milionów
konsumentów, nastawionych na kupno tanich, konkurencyjnych chi«skich
towarów, które nie s¡ obci¡»one kosztami dalekiego transportu (jak w przypadku Rosji czy Europy Zachodniej). Wpªywy ekonomiczne przekªadaj¡ si¦
z kolei na osi¡gni¦cie uprzywilejowanego statusu politycznego dzisiejszych
Chin. Uªatwia je podobie«stwo ustrojowe partnerów, oparte na niedemokratycznych formach rz¡dów (Peyrouse, 2007, s. 30-69; Zapa±nik, 2004, s. 55-72;
Dwivedi, 2006, s. 139-159; Mierzejewski, 2008, s. 78-85; Zasztowt, 2010, s. 66-
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72; Kozªowski, 2011a, s. 241-266; Kozªowski, 2011b, s. 83-103). Dzisiejszy
ukªad geopolityczny Azji Centralnej jest rezultatem szeregu zjawisk i procesów, b¦d¡cych wynikiem zarówno dzisiejszych wyzwa« i napi¦¢, jak i silnie
zakorzenionych w dziejach i tradycjach tego regionu. Ogromne zró»nicowanie etniczne, zªo»one dziedzictwo kulturowe i historyczne, a tak»e napi¦cia
i spory, wywoªane sztucznymi granicami pa«stwowymi (b¦d¡cymi efektem
stalinowskiej polityki narodowo±ciowej i wyznaczonymi arbitralnie w latach
20. i 30. XX wieku), ka»¡ z du»ym sceptycyzmem spogl¡da¢ na jego przyszªo±¢ w kontek±cie zachowania obecnego ukªadu przestrzennego (Kªaczy«ski, Sadowska, 2013, passim ).
Prawie trzydziestoletnie ju» funkcjonowanie niepodlegªych pa«stw Azji
rodkowej pokazuje, »e w regionie tym doszªo do wielu, cz¦stokro¢ fundamentalnych zmian. Przede wszystkim powoli, ale skutecznie, ograniczane s¡
 jak ju» wcze±niej wspomniano  wpªywy Rosji (poza Kirgistanem i cz¦±ciowo Tad»ykistanem) na rzecz zasadniczego zwi¦kszenia roli Chin. Wydaje si¦, »e jest to tendencja trwaªa, bowiem ani Stany Zjednoczone, ani
Unia Europejska nie s¡ w stanie w dªu»szej perspektywie stworzy¢ instrumentarium skutecznego oddziaªywania ani zaproponowa¢ korzystnych dla
siebie rozwi¡za«. Nie oznacza to jednak, »e tradycyjne dot¡d uwarunkowania wewn¦trzne pa«stw ±rodkowoazjatyckich, powi¡zane z ich zªo»on¡ sytuacj¡ etniczn¡ i religijn¡, straciªy na znaczeniu. Wr¦cz przeciwnie, skala
wynikªych na tym tle napi¦¢ jest bardzo wysoka. Ich struktura etniczna nie
zmienia si¦ w takim stopniu, by tzw. narody tytularne mogªy zmajoryzowa¢
caªo±¢ wielonarodowej populacji. Ponadto ich jedno±¢ wewn¦trzna jest dosy¢
iluzoryczna, a podziaªy plemienne i klanowe (obecne w ka»dym tamtejszym
pa«stwie) skutecznie podkre±laj¡ zachodz¡ce rzeczywiste ró»nice. Tak»e jedno±¢ religijna jest pozorna, bowiem centralnoazjatycki islam jest podzielony,
a najwi¦kszy wpªyw na jego sytuacj¦ maj¡ re»imy polityczne poszczególnych
pa«stw, traktuj¡ce religi¦ w sposób bardzo utylitarny (Strachota, 2003, s. 711; Olcott, 2007, s. 28-35; Louw, 2007, s. 21-41). Do tego doda¢ nale»y te
wpªywy, które pªyn¡ z zewn¡trz, na przykªad z Afganistanu czy innych fundamentalistycznych o±rodków islamskich, usiªuj¡cych wyksztaªci¢ inne, ni»
zwyczajowe, formy i zachowania religijne (Wi¦cªaw, 2009, s. 211-226).
Brak w peªni demokratycznych reguª »ycia publicznego, autokratyzacja systemu podejmowania decyzji, archaiczne i korupcjogenne zasady »ycia
gospodarczego, a tak»e rosn¡cy wpªyw czynników zewn¦trznych, s¡ tymi
elementami, które mog¡ z kolei zagrozi¢ podstawom re»imów politycznych
pa«stw Centralnej Azji. Poza tym nie ma obecnie jakiejkolwiek ponadregionalnej my±li spajaj¡cej spoªeczno±ci tych pa«stw (jak¡ byª kiedy± pantura-
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nizm) i nie mo»na raczej przypuszcza¢, by idea taka mogªa si¦ w najbli»szej
przyszªo±ci pojawi¢. Zbyt wiele bowiem narosªo w spoªecze«stwach regionu
wzajemnych sprzeczno±ci i uprzedze«. rodkowoazjatyckie re»imy potrzebuj¡ etnicznej mobilizacji dla legitymizacji swoich rz¡dów. Nacjonalizm staje
si¦ wi¦c istotnym narz¦dziem do realizacji ró»norakich celów poszczególnych
pa«stw nie tylko w skali regionu, ale i szerzej, w stosunku do niektórych
s¡siadów. Przykªadem jest tu polityka Astany wzgl¦dem autochtonicznych
i napªywowych Kazachów w obwodzie astracha«skim Federacji Rosyjskiej
(Gil, 2014, s. 75-76). Mimo szybkiego tempa zachodz¡cych w Azji Centralnej przemian, wywoªanych tak polityczn¡ rywalizacj¡ mocarstw, jak i ich
walk¡ o miejscowe surowce, kwestie etniczne i religijne pozostan¡ na dªugo
tymi czynnikami, które w zasadniczy sposób b¦d¡ wpªywa¢ na bezpiecze«stwo wewn¦trzne i zewn¦trzne regionu.
Czynnikiem zasadniczym, wpªywaj¡cym w sposób bezpo±redni na przyszªo±¢ Azji rodkowej jest niew¡tpliwie Chi«ska Republika Ludowa. Za zaplecze dla jej dziaªa« na tym kierunku sªu»y Sinkiang (dawny Chi«ski/Wschodni
Turkiestan), którego skªad etniczny i konfesyjny do niedawna odpowiadaª
strukturze narodowo±ciowej i wyznaniowej Azji Centralnej. Jednak»e w ci¡gu ostatnich kilku lat zmieniªa si¦ polityka rz¡du w Pekinie wobec Sinkiangu,
którego modernizacja zostaªa oparta nie tylko na rozwoju ekonomicznym,
ale i na zasadniczych zmianach etnicznych, maj¡cych doprowadzi¢ do jego
stopniowej sinizacji (Kuna, 2013, s. 293-296; Gil, 2016, s. 291-313).
Praktyka ta mo»e by¢ stosowana tak»e wobec pa«stw ±rodkowoazjatyckich, granicz¡cych z Chinami. Dziaªania takie podejmowane s¡ zwªaszcza wobec Tad»ykistanu, poddawanego silnemu naciskowi ze strony Pekinu
z racji na jego strategiczne poªo»enie. Wyrazem takiej polityki nacisku byªa przeprowadzona w styczniu 2011 roku korekta granicy, w wyniku której
Tad»ykistan przekazaª Chinom okoªo 1000 km2 swego dotychczasowego terytorium. W pocz¡tkach 2019 roku z kolei ujawniono chi«sk¡ baz¦ wojskow¡
w tad»yckim Badachszanie, zdoln¡ do prowadzenia ograniczonej aktywno±ci militarnej nastawionej na zwalczanie przerzutu narkotyków i aktywno±ci
terrorystycznej (Zasztowt, 2012, s. 44). Ponadto Chiny odwoªaªy si¦ do stosowania soft power, zwªaszcza w sferze edukacji (Alimov, 2013, s. 254-265).
Z perspektywy Chin region Azji Centralnej z prawie 4 milionami km2
powierzchni i 60 milionami ludno±ci to stosunkowo bliska zagranica, coraz
silniej wi¡zana ró»nymi formalnymi i nieformalnymi wi¦zami z peki«skim
centrum (Jarosiewicz, Strachota, Woªowska, Matusiak, 2013, s. 74-76; Kozªowski, 2012, s. 87-101). Dlatego te» Pekin nastawia si¦ na gospodarcz¡,
militarn¡ i polityczn¡ ekspansj¦ w tym regionie, przy jednoczesnej ±wiado-
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mo±ci stara« Rosji o zachowanie tam»e swoich tradycyjnych wpªywów (Trzaskowski, 2008, s. 95-96; Zasztowt, 2012, s. 46-48; Kozªowski, 2017, s. 164167). Wªadze chi«skie nie d¡»¡ zatem do wytworzenia atmosfery koniktu
z Moskw¡, lecz drog¡ faktów dokonanych, przy formalnym zachowaniu pozycji Rosji, zdobywaj¡ kolejne przyczóªki w Azji rodkowej (Gacek, 2013,
s. 63-101). Bior¡c pod uwag¦ ró»nic¦ potencjaªu Chi«skiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej we wszystkich praktycznie dziedzinach, maj¡cych
obecnie znaczenie na globalnym teatrze dziaªa«, nale»y spodziewa¢ si¦, »e
Azja rodkowa w ci¡gu najbli»szego dziesi¦ciolecia stanie si¦ praktycznie
zamkni¦t¡ dla innych podmiotów chi«sk¡ stref¡ wpªywów.
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