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Stanowisko Chin wobec rosyjskiej napaści 

na Ukrainę  

 

Dominującym elementem obecnej postawy Pekinu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę 

jest pozornie niespójna retoryka, wynikająca ze sprzecznych interesów Chin  

w relacjach z poszczególnymi podmiotami uwikłanymi w ten konflikt. Chińskie MSZ  

z jednej strony oświadcza, że agresja Rosji to nie „inwazja”, a „operacja specjalna”  

w obronie własnych „prawomocnych interesów bezpieczeństwa” w „skomplikowanym 

historycznie” kontekście1. Pekin deklaruje również, że nie poprze zachodnich sankcji 

wymierzonych w Rosję2. Coraz częściej pojawiają się również próby obarczania Stanów 

Zjednoczonych winą za wybuch konfliktu. Z drugiej strony zaledwie kilka dni przed inwazją 

minister spraw zagranicznych ChRL Wang Yi na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa 

podkreślał, że Chiny szanują suwerenność, niepodległość i integralność terytorialną 

Ukrainy3. W tej samej wypowiedzi sugerował jednak, że rozszerzanie NATO na wschód 

niekoniecznie przysłuży się utrzymaniu pokoju i stabilności w Europie4. Dodatkowo  

w oficjalnych komunikatach Pekinu można spotkać się z powtarzającymi się 

nawoływaniami do zachowania zdrowego rozsądku i opanowania oraz dążenia do 

deeskalacji w drodze dialogu5. 25 lutego około południa czasu polskiego państwowe 

chińskie media ogłosiły, że Xi Jinping przeprowadził rozmowę telefoniczną z Władimirem 

Putinem, w której chiński przywódca namawiał do rozwiązania konfliktu w drodze dyskusji 

i do porzucenia „zimnowojennej mentalności”6. Deklaracje te wpisują się w główną linie 

narracyjną Pekinu w odniesieniu do wydarzeń ostatnich dni.  
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Te pozornie sprzeczne stanowiska świadczą o próbach równoważenia interesów Pekinu  

w jego komunikacji strategicznej związanej z tym konfliktem. ChRL z jednej strony chce 

wesprzeć Rosję, która w ostatnich latach stała się jej najbliższym partnerem, ale 

jednocześnie nie chce ani nadmiernie antagonizować UE (z którą ma już napięte 

stosunki), ani otwarcie poprzeć wspieranych przez Kreml „niezależnych” republik  

w Doniecku i Ługańsku (ze względu na własne problemy z separatyzmem). Pekin stara 

się również podtrzymać iluzję zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych 

państw, która stanowi jeden z oficjalnych filarów polityki zagranicznej ChRL. Sprawia 

to, że na poziomie retorycznym musi powstrzymywać się od radykalnych stanowisk, co nie 

przeszkadza mu w realizacji mniej widocznych i trudniejszych do atrybucji operacji 

wpływu. Co więcej, zważywszy na rozwój stosunków z Ukrainą w ostatniej dekadzie, Chiny 

nie chcą całkowicie odciąć się od tego kraju ze względów wizerunkowych. Dla Pekinu, 

który jeszcze kilka miesięcy temu celebrował relacje dwustronne z Kijowem, jawne 

odwrócenie się przeciwko niemu byłoby kolejnym czynnikiem zmniejszającym 

wiarygodność chińskiego przywództwa7.  

Stopniowa ewolucja chińskiego stanowiska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę jest 

symptomatyczna dla zmian, jakie zaszły w relacjach chińsko-rosyjskich od aneksji Krymu  

w 2014 roku. Chiny oficjalnie nie poparły tamtych wydarzeń, zachowując neutralne 

stanowisko w oparciu o zasadę nieingerencji i „skomplikowany wymiar historyczny” 

ukraińsko-rosyjskich relacji8. Jednak pomimo dystansowania od tego kryzysu się  

w wymiarze dyplomatycznym, w praktyce w kolejnych lata Moskwa i Pekin znacząco 

pogłębiły współpracę w wielu wymiarach (politycznych, militarnym, gospodarczym  

i ideologicznym), jednocześnie wchodząc w otwarty i długofalowy konflikt ze Stanami 

Zjednoczonymi9. Sprawiło to, że pomimo asymetrii w relacjach dwustronnych, Moskwa  

i Pekin nie mają obecnie alternatywnych partnerów do pogłębiana współpracy 

strategicznej. Rządy Chin i Rosji łączy przekonanie, że ich wspólnym i nadrzędnym 

interesem jest utrzymanie władzy w obu państwach, co bezpośrednio przekłada się na 

współpracę w celu osłabienia demokracji liberalnych. Najnowszą przesłanką sugerującą 

ciche poparcie Chin dla Rosji było spotkanie Xi-Putin podczas zimowych igrzysk 

olimpijskich w Pekinie 4 lutego br. Jego rezultatem był wyjątkowo obszerny wspólny 

komunikat świadczący o wspólnocie interesów Chin i Rosji w wymiarze systemowym, tj.  
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w rywalizacji z zachodnimi demokracjami liberalnymi10. Chociaż koordynacja czasowa 

wydarzenia (niecałe trzy tygodnie przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji) może być 

przypadkowa, jego wydźwięk wzmocnił percepcję chińskiego wsparcia dla rosyjskich 

działań na terenie Ukrainy.  

Z perspektywy Pekinu rozwój wydarzeń w Ukrainie jest również ważny w kontekście 

regionalnym. Chiny uważnie przyglądają się zachodnim reakcjom na rosyjską inwazję, 

w tym głównie Waszyngtonu i Brukseli. Pomimo oficjalnych oświadczeń, że „Ukraina 

to nie Tajwan”11, Pekin przeanalizuje rzeczywiste koszty związane z zachodnimi 

sankcjami na Rosję i przełoży je na własne kalkulacje związane z hipotetyczną agresją 

wobec Tajpej. Chociaż obecnie scenariusz chińskiej inwazji Tajwanu jest mało 

prawdopodobny, zbyt mało stanowcza reakcja Zachodu na agresję Rosji może 

spowodować, że Pekin poczuje się pewniej w swoich rewizjonistycznych zachowaniach  

w Cieśninie Tajwańskiej czy na Morzu Południowochińskim. Niewykluczone jest, że Chiny 

zrewidują jeszcze swoje stanowisko wobec wojny w Ukrainie w miarę rozwoju tego 

konfliktu i w obliczu wpływu zachodnich sankcji na funkcjonowanie rosyjskiego 

aparatu władzy i gospodarki, lecz ewentualne zmiany będą raczej kosmetyczne.  
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