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Podsumowanie 

 Wraz z rozwojem relacji dwustronnych i wielostronnych między państwami Grupy 

Wyszehradzkiej (tj. Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami) a Chińską Republiką 

Ludową (ChRL) po 2008 r. gospodarcze i polityczne interesy Pekinu w regionie 

zaczęły rosnąć. Jednocześnie po stronie chińskich władz pojawiła się potrzeba 

kształtowania własnego wizerunku w regionie. Budowanie pozytywnego obrazu 

Chin w państwach Grupy Wyszehradzkiej stanowi element globalnych wysiłków 

Pekinu odzwierciedlających wzrost relatywnej potęgi kraju na arenie 

międzynarodowej oraz intensyfikację współpracy w obszarach geograficznych 

uprzednio znajdujących się poza zasięgiem zainteresowań chińskich władz.  

 Rząd w Pekinie wypracował szereg narzędzi tzw. miękkiej siły (ang. soft power), aby 

kształtować środowisko przychylne jego interesom poza granicami kraju, zarówno 

na poziomie decydenckim, jak i ogółu społeczeństwa. Narzędzia miękkiej siły ChRL 

odnoszą się do trzech obszarów oddziaływania, tj. 1) kulturowego (zwiększanie 

atrakcyjności kulturowej); 2) politycznego (dyplomacja publiczna) i 3) 

gospodarczego (kształtowanie pozytywnego wizerunku chińskiej gospodarki  

i promowanie narracji o korzyści gospodarczych wynikających ze współpracy  

z ChRL).  

 Do głównych narzędzi miękkiej siły używanych przez stronę chińską w państwach 

Grupy Wyszehradzkiej należy m.in. zakładanie Instytutów Konfucjusza; oferowanie 

stypendiów rządowych; publikowanie artykułów, wywiadów z przedstawicielami 

strony chińskiej czy treści sponsorowanych w lokalnych mediach (również 

społecznościowych); organizacja wydarzeń akademickich, edukacyjnych oraz 

kulturowych; wspieranie lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

przychylnych władzom w Pekinie czy promocja współpracy gospodarczej jako 

rzekomo apolitycznej formy kooperacji.  

 Obszary oddziaływania poszczególnych narzędzi miękkiej siły niejednokrotnie 

przenikają się, utrudniając jednoznaczną identyfikację ich wpływu na opinię 

publiczną i decydentów, w szczególności zważywszy na prawie całkowity brak 

danych statystycznych w tej dziedzinie.  
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 Narzędzia chińskiej miękkiej siły są zwykle używane na dwa sposoby: reaktywnie  

i proaktywnie. Innymi słowy, strona chińska albo wzmaga wysiłki mające na celu 

poprawę wizerunku w odpowiedzi na zewnętrzne kryzysy i krytykę lub wykazuje 

inicjatywę w budowie pozytywnego przekazu w obszarach postrzeganych jako 

relatywnie apolityczne, jak np. promocja kultury i historii czy promowanie wizerunku 

ChRL jako odpowiedzialnego partnera.  

 Odbiorcy soft power mają swoją rolę w kształtowaniu percepcji ChRL: określone 

narracje inicjowane przez stronę chińską są również kształtowane przez lokalnych 

decydentów, grupy interesów czy komentatorów zainteresowanych tematem. 

Postrzeganie podmiotów, wobec których strona chińska kieruje narzędzia miękkiej 

siły jako biernych odbiorców mija się z prawdą – rzeczywisty przekaz będący 

efektem oddziaływania tych narzędzi może mijać się z zamierzonymi intencjami 

rządu w Pekinie i nierzadko jest używany instrumentalnie jako narzędzie polityki 

wewnętrznej w poszczególnych państwach Grupy Wyszehradzkiej.   

 Scentralizowany i autorytarny charakter systemu politycznego ChRL sprawia, że 

rząd w Pekinie może łatwiej budować spójny i jednostronny przekaz 

międzynarodowy na temat swoich deklarowanych intencji i promowanych 

mechanizmów współpracy. Przekaz ten może być atrakcyjny dla tych, którzy albo 

nie posiadają odpowiednich narzędzi do jego krytycznej analizy albo się z nim 

zgadzają.  

 Chociaż teoretycznie narzędzia miękkiej siły używane przez stronę chińską wydają 

nie odbiegać znacząco od tych stosowanych przez wiele innych państw, różni je 

wpływ systemu politycznego na potencjał łatwiejszego przekształcenia ich  

w narzędzia sharp power, np. w przypadku kryzysu dyplomatycznego i w obliczu 

braku wewnętrznych mechanizmów kontroli ograniczających ich ofensywne użycie 

(np. pod postacią dezinformacji). Tym samym mogą one mieć negatywny wpływ na 

sytuację państw, z którymi ChRL intensywnie rozwija współpracę – im szerszy zakres 

kooperacji, tym większy potencjał użycia pewnych narzędzi w formie kary, np. 

ograniczając pewne rodzaje współpracy. 

 Ustrój polityczny ChRL pośrednio wyznacza granice atrakcyjności chińskiego 

przekazu. Jego forma wydaje się również mało wiarygodna dla wielu odbiorców. 
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Pomimo zapewnień Pekinu, że promocja chińskiej kultury czy tzw. chińskiego 

modelu rozwoju jest apolityczna, propagandowy wymiar wielu treści 

rozprzestrzenianych przez stronę chińską w państwach Grupy Wyszehradzkiej jest 

nierzadko zauważany i osłabia wiarygodność ich przekazu.  

 Pomimo relatywnie ograniczonego pola oddziaływania, obserwatorzy i uczestnicy 

życia publicznego coraz częściej postrzegają chińską obecność w państwach Grupy 

Wyszehradzkiej jako problem i wyzwanie, zarówno wewnętrzne (m.in. w kontekście 

kontaktów lokalnych elit gospodarczych ze stroną chińską), jak i międzynarodowe 

(głównie z perspektywy amerykańskiego zaangażowania w regionie). Należy 

jednocześnie podkreślić, że pomimo podobieństw, w każdym z państw regionu 

sytuacja wewnętrzna warunkuje zarówno rzeczywisty stopień współpracy z ChRL, 

jak i kształt debaty publicznej na ten temat.  

 W przypadku Polski zbliżenie polityczne z ChRL w ostatniej dekadzie poskutkowało 

wzmożoną współpracą w „miękkich” obszarach, takich jak kultura czy edukacja. 

Powstały nowe Instytuty Konfucjusza, polsko-chińska wymiana akademicka 

przyspieszyła (również pod postacią stypendiów dla polskich studentów), a media 

zaczęły publikować coraz więcej treści związanych z Chinami (również we 

współpracy z chińskimi podmiotami). Polska opinia publiczna wydaje się pozytywnie 

nastawiona do ChRL, lecz ciężko wnioskować, czy świadczy to o efektywności 

chińskiej miękkiej siły, czy ma raczej związek ze stereotypowym postrzeganiem tego 

kraju jedynie przez pryzmat rozwoju gospodarczego i potencjalnych korzyści 

wynikających ze współpracy handlowej czy inwestycyjnej. Niewykluczone, że wraz 

ze wzrostem napięć między Pekinem a Waszyngtonem i ewolucją postrzegania 

ChRL na Zachodzie polska opinia publiczna również zacznie coraz częściej 

kwestionować atrakcyjność tzw. „chińskiego modelu”.  

 Stosunek Czech do Chin to prawdopodobnie najbardziej złożony przypadek wśród 

wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. Zarówno czeska scena polityczna, jak  

i opinia publiczna są bardzo spolaryzowane odnośnie stosunku do współpracy  

z rządem w Pekinie. W ostatnich latach to właśnie w Czechach doszło do ujawnienia 

wielu skandali związanych z powiązaniami lokalnych elit gospodarczych  

i politycznych ze stroną chińską. W „miękkich” obszarach również doszło do nadużyć 
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(np. sponsorowanie wydarzeń i kursów akademickich na Uniwersyteckie Karola 

przez Ambasadę ChRL w Pradze). Przykład Czech wskazuje, że nawet jeśli stosunki 

polityczne między danym państwem a Chinami są bardzo dobre, debata publiczna 

na kontrowersyjne tematy może wpłynąć na pogorszenie relacji i częściowe 

przewartościowanie oficjalnego stanowiska. Jeśli nadużycia zostaną wykryte, 

określone narzędzia miękkiej siły mogą tym samym obrócić się przeciwko ich 

inicjatorom, czyli władzom w Pekinie.  

 Jako że Słowacja to najmniejsze państwo Grupy Wyszehradzkiej, narzędzia chińskiej 

miękkiej siły wydają się tam najbardziej ograniczone w swojej skali i zasięgu. 

Również tam można odnotować wzrost sceptycyzmu wobec chińskiej ekspansji i jej 

lokalnych implikacji wśród części społeczeństwa, jednakże temat ten pozostaje na 

marginesie debaty publicznej.  

 Prawie całkowicie bezkrytyczny stosunek Węgier do ChRL stanowi raczej wyjątek niż 

regułę wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Na poziomie UE niezachwiana 

gotowość Budapesztu do zacieśniania relacji z Pekinem niejako odzwierciedla 

również głęboki eurosceptycyzm Węgier i stanowi kartę przetargową w ramach 

negocjacji z Brukselą. Ciężko również obiektywnie ocenić skuteczność chińskich 

narzędzi miękkiej siły na Węgrzech: brak doniesień o kontrowersjach związanych  

z „miękkimi” elementami współpracy nie oznacza, że nie dochodzi tam do nadużyć.  

 Chociaż obecnie wpływ chińskiej miękkiej siły na kształtowanie opinii publicznej na 

temat polityki ChRL w państwach Grupy Wyszehradzkiej wydaje się ograniczony, 

należy założyć, że Pekin nie zrezygnuje z prób kształtowania środowiska 

przychylnego jego interesom. Należy zwiększać świadomość opinii publicznej co do 

narzędzi miękkiej siły ChRL w regionie przez wspieranie debaty publicznej na ten 

temat, również na poziomie międzynarodowym.  
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Wstęp 

Wraz ze wzrostem niepokojów związanych z coraz bardziej autorytarnym kierunkiem 

polityki Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) pod rządami przewodniczącego państwa  

i sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Xi Jinpinga, coraz częściej 

zwraca się uwagę na potencjalne zagrożenia płynące ze współpracy z rządem w Pekinie.  

W ostatnich latach zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska obwołały Chiny 

strategicznym rywalem. Chodzi tutaj nie tylko o kwestie gospodarcze (jak np. nierówny 

dostęp do rynku, kradzież technologii i własności intelektualnej), ale również stricte 

polityczne (np. eksport rozwiązań autorytarnych poza granice kraju1) czy normatywne (np. 

kwestia traktowania Ujgurów w prowincji Xinjiang2). Zaostrzenie zachodniej retoryki wobec 

rosnących chińskich wpływów jest widoczne, chociaż stanowiska poszczególnych instytucji 

nie odzwierciedlają zwykle złożoności opinii na ten temat w poszczególnych państwach. Ze 

względu na dystans geograficzny i założenie, że konwencjonalny konflikt nie leży obecnie  

w interesie żadnego z najważniejszych graczy (tj. Chin i USA), koncepcja miękkiej siły jest 

coraz częściej rozpatrywana jako ważny element oddziaływania rządu w Pekinie na 

partnerów międzynarodowych w celu kształtowania środowiska przyjaznego chińskim 

interesom i celom strategicznym.  

Niniejszy raport ma na celu przedstawienie narzędzi tzw. miękkiej siły (ang. soft power), 

którymi dysponuje ChRL w swoich kontaktach z Europą Środkowo-Wschodnią oraz 

zarysowanie potencjalnych zagrożeń związanych z ich rozwojem. Stanowi on również próbę 

odpowiedzi na pytanie jak Chiny próbują budować własny pozytywny wizerunek w regionie. 

Publikacja skupia się na sytuacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej (tj. Polska, Czechy, 

Słowacja i Węgry), jako że są one najważniejszymi graczami w regionie oraz członkami UE 

(co z perspektywy rządu w Pekinie jest znaczące). Jednocześnie wiele je dzieli – zarówno  

                                                           
1
 Alina Polyakova, Chris Meserole, Exporting digital authoritarianism: The Russian and Chinese models, Policy 

Brief, Brookings Institute, August 2019,  
https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2019/08/FP_20190827_digital_authoritarianism_polyakova_meserole.pdf 
[dostęp: 19.11.2019].  
2
 Lindsay Maizland, China’s Repression of Uighurs in Xinjiang, Council on Foreign Relations, 25.11.2019,   

https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-repression-uighurs-xinjiang [dostęp: 30.11.2019].  
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w kwestii szeroko pojętej polityki zagranicznej, jak i problemów wewnętrznych. Łączą je 

natomiast próby zacieśniania więzi z rządem w Pekinie w ostatnich latach, zarówno na 

poziomie bilateralnym, jak i multilateralnym (w tzw. formacie 17+1). Efekty tej współpracy 

przyniosły zróżnicowane skutki dla poszczególnych państw Grupy Wyszehradzkiej,  

a kwestie sporne coraz częściej zdają się przewyższać wymierne korzyści. Głównym 

obiektem analizy jest sytuacja w Polsce, a sytuacja w pozostałych trzech państwach Grupy 

Wyszehradzkiej przedstawiona jest w celu wyodrębnienia podobieństw i różnic związanych 

m.in. z regionalnymi uwarunkowaniami i priorytetami politycznymi poszczególnych krajów. 

Publikacja ta podzielona jest na następujące części: 1) definicja miękkiej siły oraz opis jej 

obszarów oddziaływania w kontekście chińskich wpływów poza granicami kraju;  

2) przedstawienie narzędzi i metod zwiększania miękkiej siły ChRL w poszczególnych 

państwach Grupy Wyszehradzkiej w celu oddziaływania na lokalne podmioty (ze 

szczególnym uwzględnieniem Polski) w kontekście rozwoju relacji politycznych między 

tymi państwami a Pekinem; 3) implikacje rozwoju oddziaływania chińskiej miękkiej siły na 

podmioty w państwach Grupy Wyszehradzkiej.  

 

1. Miękka siła – definicja i narzędzia w kontekście zwiększania wpływów 
ChRL poza granicami kraju 
 

Twórcą pojęcia miękkiej siły jest amerykański politolog Joseph S. Nye, który pod koniec 

ubiegłego wieku zdefiniował ten termin jako zdolność do oddziaływania na inne podmioty 

przez szeroko rozumianą atrakcyjność kulturowo-polityczno-ekonomiczną danego 

państwa, która pozwala wpływać na działania innego podmiotu bez użycia siły militarnej. 

Innymi słowy, jest to zdolność kształtowania preferencji innych podmiotów na arenie 

międzynarodowej bez użycia środków przymusu (w opozycji do konwencjonalnej, „twardej” 

siły, czyli hard power)3. Wraz z gwałtownym rozwojem powiązań gospodarczych  

i społecznych między państwami w dobie globalizacji sposób formułowania celów polityki 

zagranicznej również uległ transformacji, a twarda siła zaczęła ustępować miękkiej sile jako 

                                                           
3
 Joseph S. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej?, Warszawa 2007, s. 34.   
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coraz ważniejszemu narzędziu realizacji tych celów4. Do źródeł miękkiej siły można zaliczyć 

kulturę, wartości z nią związane (w tym polityczne) i politykę zagraniczną – teoretycznie im 

atrakcyjniejsze dla odbiorcy, tym większa moc oddziaływania danego państwa oraz 

potencjał rozszerzania wpływów na arenie międzynarodowej. Jako że miękka siła opiera się 

w dużej mierze na deklarowanych wartościach, spójność jej przekazu jest zależna od 

postrzegania zachowań danego państwa w szerszym kontekście i przy uwzględnieniu 

lokalnych uwarunkowań. Chociaż soft power i hard power są ze sobą powiązane, nie są od 

siebie całkowicie zależne (np. słabnąca twarda siła nie oznacza automatycznego spadku 

miękkiej siły i vice versa). Z biegiem czasu definicja zakresu soft power została rozszerzona  

o kategorie takie jak edukacja czy biznes i innowacje5. Tym samym czasami coraz trudniej 

odróżnić działania inicjowane przez rządy od działań prywatnych firm pochodzących  

z danych państw, w interesie których leży np. promocja własnej marki jako marki narodowej 

danego kraju.  

 

Na poziomie teoretycznym mówi się również o pojęciach takich jak smart power (rozważna 

siła) czy sharp power (ostra siła). Są to raczej termin łączące pewne aspekty hard i soft power 

w celu zrozumienia określonych działań państw w przestrzeni międzynarodowej, a nie 

stanowią one osobnych kategorii pojęciowych. To ostatnie pojęcie (sharp power) jest coraz 

częściej używane w analizie narzędzi miękkiej siły państw niedemokratycznych, w tym 

ChRL6. Narzędzia ostrej siły rzadko odnoszą się do promocji określonych wartości (które 

nierzadko nie są szanowane w polityce tych podmiotów, co jednocześnie podważałoby ich 

wiarygodność), a częściej do realizacji określonych celów w sposób czysto instrumentalny 

(np. przez szerzenie dezinformacji w zagranicznych mediach, potęgowanie polaryzacji 

społecznej). Co do zasady narzędzia miękkiej siły mogą być użyte w formie sharp power 

poprzez wykorzystywanie słabych punktów drugiego państwa (często państwa 

                                                           
4
 Paulina Pacak, Soft power jako środek realizacji celów polityki zagranicznej państwa w systemie 

postwestfalskim, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, http://ptsm.edu.pl/wp-
content/uploads/publikacje/poziomy-analizy-stosunkow-miedzynarodowych/Pacak.pdf [dostęp: 19.11.2019].  
5
 Paulina Pacak, Soft power jako… 

6
 Thorsten Benner, Insa Ewert, Andreas Fulda, Mark Siemons, Kristin Shi-Kupfer, How To Fight China’s Sharp 

Power, China File, 20.08.2018, http://www.chinafile.com/conversation/how-fight-chinas-sharp-power [dostęp: 
5.12.2019].  
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demokratycznego) na własną korzyść7. Państwa takie jak Chiny czy Rosja coraz częściej 

skupiają się właśnie na takiej strategii, tzn. na korzystaniu z zasobów i narzędzi miękkiej siły 

(które same w sobie są neutralne), aby zwielokrotnić moc oddziaływania swojej ostrej siły,  

a w efekcie na tzw. „hakowaniu demokracji” – zmianie percepcji i emocji ogółu 

społeczeństwa, które w efekcie wpływają na kształt demokratycznej polityki8. Metody 

działania Rosji i ich zaawansowanie wiodą prym w tej dziedzinie, ale również strona chińska 

coraz aktywniej stara się kształtować międzynarodową debatę na kluczowe z punktu 

widzenia Pekinu tematy oraz wywierać nacisk na podmioty, które działają w sposób 

niezgody z interesami chińskich władz9.  

 

Koncept miękkiej siły był niejednokrotnie kontestowany ze względu na jego zachodnią,  

a w szczególności amerykańską perspektywę zakładającą prymat i uniwersalizm tzw. 

„globalnych norm” (jak liberalizm gospodarczy, pluralizm polityczny czy promocja 

demokracji), zdefiniowanych przez Stany Zjednoczone i państwa Europy Zachodniej  

w okresie powojennym. Pojęcie soft power było niejako produktem swoich czasów: 

stworzone tuż po zakończeniu zimnej wojny przez amerykańskiego naukowca, zaczęło 

kształtować przekonanie o nieuchronnej wyższości amerykańskiej siły przyciągania  

i atrakcyjności systemu politycznego USA. Pomimo częściowej zasadności krytyki 

amerykanocentryzmu tego pojęcia, w dalszym ciągu zdolność przyciągania szeroko 

pojętego Zachodu (środki polityczne, pomoc gospodarcza, kultura popularna i dyplomacja 

publiczna) wydaje się dominować na arenie międzynarodowej.  

 

Jednocześnie nowi gracze próbują imitować i modyfikować narzędzia wytworzone przez 

świat zachodni. ChRL jest jednym z najważniejszych podmiotów, które według 

międzynarodowych rankingów opierają swoją strategię rozwoju soft power na roli edukacji 

(przez promocję uniwersytetów i rozwój Instytutów Konfucjusza), turystyki, udziale firm  

                                                           
7
 Piotr Arak, Soft power Polski, Nowa Konfederacja, 31.07.2018, https://nowakonfederacja.pl/soft-power-

polski/ [dostęp: 20.11.2019].  
8
 Piotr Arak, Grzegorz Lewicki, Index Mocy Państw 2018, http://ineuropa.pl/2018/wyniki-globalne/sharp-power/ 

[dostęp: 20.11.2019].  
9
 Christopher Walker, China’s Foreign Influence and Sharp Power Strategy to Shape and Influence Democratic 

Institutions, National Endowment for Democracy, 16.05.2019, https://www.ned.org/chinas-foreign-influence-
and-sharp-power-strategyto-shape-and-influence-democratic-institutions/ [dostęp: 5.12.2019].  
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w globalnym rynku czy pomocy rozwojowej10. Chociaż chińskie narzędzia miękkiej siły były 

długo postrzegane jako reaktywne (tj. budowa pozytywnego wizerunku jako odpowiedź na 

krytykę z zewnątrz), coraz częściej można zauważyć proaktywne zachowania strony 

chińskiej i inicjatywy budujące alternatywne interpretacje pojęć takich jak suwerenność, 

prawa człowieka czy multilateralizm, niekoniecznie w odpowiedzi na napięcia czy kwestie 

postrzegane przez świat zewnętrzny jako sporne. Efektywność tych zabiegów  

i wiarygodność przekazu jest jednak kwestią dyskusyjną i ciężko mierzalną w krótkiej 

perspektywie.  

 

Wzmacnianie chińskiej miękkiej siły pod rządami Xi Jinpinga zostało usankcjonowane pod 

postacią oficjalnego sloganu KPCh o „dobrym przedstawianiu chińskiej opowieści” (chiń. 

讲好中国故事, jiang hao zhongguo gushi)11. Strona chińska świadomie modyfikuje koncept 

miękkiej siły, aby zminimalizować jego zachodnie konotacje i przekształca go we własne 

narzędzie „z chińską charakterystyką”12. Innymi słowy, chińska miękka siła zorientowana 

jest na usprawnianie osiągania strategicznych celów Pekinu pod rządami KPCh. 

Najważniejsze pojęcia definiujące „dobre przedstawianie chińskiej opowieści” odnoszą się 

do słów-kluczy charakteryzujących politykę zagraniczną ChRL w wymiarze 

propagandowym i dyplomatycznym, jak np. „współpraca o charakterze win-win” (chiń. 

合作共赢, hezuo gongshu) czy „pokojowy rozwój” (chiń. 和平发展, heping fazhan)13.  

W wymiarze wewnętrznym akcenty coraz częściej padają również na nacjonalistyczne 

elementy, jak „budowanie siły narodu” (chiń. 凝聚民族力量, ningju minzu liliang) przez 

                                                           
10

 Rapid-growth markets soft power index, Ernst & Young, Skolkovo Moscow School of Management, 2012, 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Rapid-growth_markets:_Soft_power_index/$FILE/Rapid-
growth_markets-Soft_Power_Index-Spring_2012.pdf [dostęp: 20.11.2019].  
11

 《关于讲好中国故事，习近平总书记这样说》(Słowa sekretarza generalnego Xi Jinpinga dotyczące dobrego 

przedstawiania chińskiej opowieści), Centralna Komisja ds. Inspekcji Dyscyplinarnej, 17.11.2017, 
http://www.ccdi.gov.cn/toutiao/201711/t20171113_126275.html [dostęp: 20.12.2019].  
12

 Fan Ning,《房宁：实事求是讲好中国故事》(Fan Ning: Dobrze przedstawiaj chińską opowieść szukając 

prawdy w faktach), Guancha, 20.12.2019, https://www.guancha.cn/FangNing/2019_12_20_528955.shtml 
[dostęp: 20.12.2019].  
13

 《讲好中国故事 让世界更好了解中国》(Dobrze przedstawiaj chińską opowieść, aby świat lepiej zrozumiał 

Chiny), Xinhua, 2.09.2018, http://www.xinhuanet.com/politics/2018-09/02/c_1123367300.htm [dostęp: 
20.12.2019]. 
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„moc dyskursu” czy „siłę dyskursywną” (chiń. 话语力量, huayu liliang)14. Strona chińska 

zwraca również uwagę, że sukces miękkiej siły ChRL jest w dużej mierze uzależniony od 

pozytywnego postrzegania tzw. „chińskiego modelu rozwoju” w przestrzeni 

międzynarodowej15. Pojęcie to nie zostało nigdy jasno zdefiniowane, ale zwykle jest 

używane jako alternatywa dla neoliberalnych reform forsowanych przez zachodnie 

organizacje jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Dokumenty  

i opracowania partyjne precyzują również obszary oddziaływania, niektóre narzędzia  

i strategie zwiększania chińskiej miękkiej siły, jak np. budowanie przekazu w lokalnych 

językach w celu spotęgowania narracji; poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, aby 

zwiększyć wiarygodności przekazu czy korzystanie z zagranicznych kanałów 

komunikacyjnych w celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców16. Tym samym 

intensyfikacja chińskich wysiłków mających wzmocnić chińską miękką siłę odzwierciedla 

politykę rządu centralnego, której różne emanacje rozwijane są przez poszczególne 

podmioty poza granicami kraju. Według szacunków w ostatnich latach Pekin wydawał 

rocznie około 10 miliardów dolarów na rozwój soft power17.  

 

Jeśli chodzi o chińską miękką siłę w państwach Grupy Wyszehradzkiej, można 

wyszczególnić jej trzy obszary oddziaływania: 1) obszar kulturowy (zwiększanie 

atrakcyjności kulturowej); 2) obszar polityczny (stosunki dyplomatyczne i dyplomacja 

publiczna) oraz 3) obszar gospodarczy (głównie obecność i wizerunek chińskich firm oraz 

rynku ChRL). W każdym obszarze strona chińska korzysta z szeregu narzędzi mających na 

celu 1) reaktywne budowanie pozytywnego wizerunku nadszarpniętego w związku  

z napięciami międzynarodowymi; 2) proaktywną poprawę atrakcyjności wizerunku ChRL  

i tworzenie szeroko pojętego środowiska przychylnego interesom rządu w Pekinie,  

a w efekcie realizację chińskich interesów poza granicami kraju, zarówno w perspektywie 

długo, jak i krótkoterminowej. Poniżej przedstawione są poszczególne narzędzia oraz 

                                                           
14

 Wu Lihong, 《凝聚话语力量 讲好中国故事》(Wzmocnij moc dyskursu, dobrze przedstaw chińską opowieść), 

Qizhi Wang, 27.12.2018, http://www.qizhiwang.org.cn/n1/2018/1227/c422366-30491463.html [dostęp: 
20.12.2019].    
15

 Scholars and Media on China’s Soft Power, Wilson Center, https://www.wilsoncenter.org/scholars-and-
media-chinas-cultural-soft-power [dostęp: 20.12.2019].  
16

 《讲好中国故事 让世界更好了解中国》(Dobrze przedstawiaj chińską…).  
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metody zwiększania chińskiej miękkiej siły oraz kontekst, w którym korzysta z nich strona 

chińska w krajach Grupy Wyszehradzkiej.   

 

2. Narzędzia miękkiej siły ChRL w poszczególnych państwach Grupy 
Wyszehradzkiej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski) 
 

Na wstępie należy podkreślić, że wszystkie trzy omawiane w tym raporcie obszary 

oddziaływania chińskiej miękkiej siły są powiązane z działaniami stricte politycznymi. 

Zbliżenie chińsko-polskie po podpisaniu umowy o strategicznym partnerstwie w 2011 r., 

czyli gest polityczny, umożliwiło zacieśnienie współpracy kulturalnej i gospodarczej  

i poskutkowało kolejnymi dyplomatycznymi posunięciami (jak podniesienie statusu 

stosunków dwustronnych do wszechstronnego partnerstwa strategicznego w 2016 r.). 

Wszystkie trzy obszary przenikają się nawzajem, utrudniając ich przyporządkowanie do 

określonej kategorii. Tym samym analiza poszczególnych przypadków opiera się również na 

przedstawieniu szerszego kontekstu, który wskazuje na dynamikę budowy miękkiej siły, 

intencje rządu w Pekinie i reakcje poszczególnych podmiotów w regionie, które również 

warunkują przyszłość relacji między ChRL a państwami Grupy Wyszehradzkiej.  

 

2.1 Polska – między brakiem świadomości, przychylnością a rosnącym 

sceptycyzmem  

 

Polsko-chińskie relacje znacząco pogłębiły się w ciągu ostatniej dekady: po globalnym 

kryzysie finansowym z lat 2007-2008 Warszawa zaczęła dążyć do dywersyfikacji partnerów 

zagranicznych w związku ze spowalniającą koniunkturą na rynku europejskim. Nałożyło się 

to w czasie z pekińskimi inicjatywami „wychodzenia na świat” – chiński kapitał szukał 

nowych rynków, a Europa Środkowo-Wschodnia stała się nowym obiektem 

zainteresowania decydentów w Pekinie. Polska zaczęła intensyfikować relacje z Chinami na 

poziomie dwustronnym (m.in. umowy o partnerstwie strategicznym z 2011 r.  

i wszechstronnym partnerstwie strategicznym z 2016 r.) oraz na poziomie wielostronnym 

(w ramach tzw. formatu 16+1, obecnie znanego jako 17+1). W oczekiwaniu na napływ 

                                                                                                                                                                                     
17

 David Shambaugh, China’s Soft-Power Push, Foreign Affairs, July/August 2015, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-06-16/china-s-soft-power-push [dostęp: 21.12.2019].  
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chińskich inwestycji bezpośrednich Polska poparła również w 2015 r. Inicjatywę Pasa  

i Szlaku – największy projekt międzynarodowy ChRL pod rządami Xi Jinpinga. Jednakże ze 

względu na ograniczone efekty współpracy i zmieniające się środowisko międzynarodowe 

(m.in. rosnąca rywalizacja chińsko-amerykańska), polscy decydenci zaczęli modyfikować 

swoje stanowisko wobec współpracy z rządem w Pekinie. Warszawa zdaje się odchodzić od 

niezachwianego entuzjazmu we współpracy z chińskimi podmiotami. Pośrednią rolę 

odgrywa tu również kwestia postrzegania chińskiej miękkiej siły (i szerzej chińskich 

wpływów) przez polskich decydentów oraz częściowo (i w bardzo ograniczony sposób) 

przez polską opinię publiczną. 

 

Polska opinia publiczna a postrzeganie ChRL. Kultura i edukacja jako główne filary 

przyciągania 

 

Pomimo braku szeroko zakrojonych badaniach statystycznych przeprowadzonych przez 

lokalne podmioty, atrakcyjność ChRL w Polsce wydaje się relatywnie wysoka. Według 

międzynarodowego sondażu Pew Research Center z końca 2019 r. 47% Polaków 

pozytywnie postrzega Chiny, a 34% ma o tym kraju negatywne zdanie18. Wynik ten plasuje 

Polskę na najwyższym miejscu wśród państw Grupy Wyszehradzkiej pod względem 

pozytywnego stosunku do ChRL. Jednocześnie według tych samych badań ponad połowa 

Polaków (51%) nie wierzy, że Xi Jinping jest w stanie podjąć odpowiednie decyzje na arenie 

międzynarodowej. Wskazuje to na rozdźwięk między pozytywnym postrzeganiem Chin jako 

państwa a negatywnym postrzeganiem ich głównego przywódcy. Może mieć to związek  

z przekazem medialnym, w którym narracja o negatywnych aspektach rządów Xi Jinpinga 

wydaje się coraz częściej wychodzić na pierwszy plan również w Polsce. Co więcej, według 

danych Pew Research Center to młodzi ludzie są najbardziej przychylnie nastawieni do Chin 

– trend ten widoczny jest zarówno w Polsce (60% młodych pozytywnie ocenia ChRL), jak  

i w wielu innych państwach19. Wydaje się, że to właśnie młodzi są głównymi odbiorcami 

                                                           
18

 Laura Silver, Kat Devlin and Christine Huang, China’s Economic Growth Mostly Welcomed in Emerging 
Markets, but Neighbors Wary of Its Influences, Pew Research Center, 5.12.2019, s. 27.  
19

 Laura Silver, Kat Devlin and Christine Huang, People around the globe are divided in their opinions of China, 
Pew Research Center, 5.12.2019, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/12/05/people-around-the-
globe-are-divided-in-their-opinions-of-china/ [dostęp: 5.12.2019]. 
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chińskiego przekazu rozprzestrzenianego przy pomocy narzędzi soft power związanych  

z kulturą i edukacją.  

 

Z perspektywy oficjalnych starań strony chińskiej w tym obszarze najważniejszym  

i prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnym narzędziem są Instytuty Konfucjusza. 

Instytucje te są zarządzane przez tzw. Hanban (Biuro ds. Międzynarodowej Promocji Języka 

Mandaryńskiego). Jest to organizacja pożytku publicznego, której prace podlegają kontroli 

Ministerstwa Edukacji ChRL. Głównym celem Instytutów Konfucjusza jest promocja 

chińskiej kultury i języka poza granicami kraju. Obecnie w Europie działają 184 instytucje 

tego rodzaju, co sprawia, że jest to region z największą liczbą tych organizacji na świecie 

(drugie są Stany Zjednoczone z 143 jednostkami)20. Hanban zajmuje się również 

powoływaniem tzw. Klas Konfucjusza, które są mniejszymi odpowiednikami Instytutów 

Konfucjusza. Chociaż ich działania przypominają te podejmowane przez instytucje  

o podobnych charakterze rozwijane przez inne państwa (jak np. Instytuty Francuskie czy 

Instytuty Goethego), różni je formalna struktura działalności – nie są one niezależnymi 

jednostkami, ale działają w ramach struktur partnerskiego uniwersytetu na podstawie 

umów dwustronnych. Tym samym współuczestniczą w sprawach administracyjnych, 

finansowych, kadrowych oraz merytorycznych danej instytucji. Jako że Hanban jest 

odpowiedzialny za wybór nauczycieli wysyłanych z Chin do Instytutów Konfucjusza oraz 

kształtowanie programu merytorycznego, zachodzą obawy, że ingeruje to w integralność 

naukową zagranicznych uczelni. W niektórych przypadkach Instytuty Konfucjusza były 

również oddelegowywane do nauczania kursów akademickich o tematyce odbiegającej od 

nauczania języka (np. kwestie polityczne), wzbudzając niepokoje, że ich treść w gruncie 

rzeczy odzwierciedla oficjalne stanowisko KPCh, jednocześnie ograniczając swobodę 

wypowiedzi w świecie nauki. Również pod względem finansowym Instytuty Konfucjusza są 

krytykowane za brak transparentności, gdyż zarówno ich budżet, jak i ogólne ramy 

działania są ustalane podczas negocjacji między stroną chińską a poszczególnymi 

uniwersytetami, które kończą się podpisaniem umowy (zwykle nieupublicznionej)21.  

                                                           
20

 Confucius Institute/Classroom, Hanban, http://english.hanban.org/node_10971.htm [dostęp: 22.11.2019].  
21

 Rachelle Peterson, Outsourced to China. Confucius Institutes and Soft Power in American Higher Education, 
National Association of Scholars, 2017, 
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Nieliczne upublicznione dokumenty tego rodzaju wskazują, że strona chińska próbowała 

naciskać na zagraniczne uniwersytety w celu ograniczania możliwości szerzenia treści 

niezgodnych z interesami rządu w Pekinie (np. dodając do umów zapisy o tym, że działania 

organizacji będą zgodne z chińskim prawem, co w praktyce może oznaczać możliwość 

ingerencji w treści dydaktyczne odnoszące się do kontrowersyjnych tematów22). Ze 

względu na częste niedofinansowanie studiów sinologicznych czy całkowity brak rodzimej 

oferty w tej dziedzinie na poziomie niezależnych ośrodków akademickich, Instytuty 

Konfucjusza są również nierzadko głównymi jednostkami odpowiedzialnymi za szerzenie 

wiedzy o ChRL wśród szerszej publiki23. Instytucje te coraz częściej zaczynają również 

współpracować z sektorem prywatnym, oferując usług doradcze oraz uczestnictwo  

w programach łączących chińskie firmy z zagranicznymi24. W niektórych przypadkach 

powstały nawet specjalne Instytuty Konfucjusza oparte na współpracy przedsiębiorstw ze 

stroną chińską, jak np. Instytuty Konfucjusza Audi w niemieckiej miejscowości Ingolstadt, 

który specjalizuje się w promocji chińsko-niemieckiej współpracy w branży 

zaawansowanych technologii i którego jednym z głównych sponsorów jest firma Audi25. 

Instytuty Konfucjusza są więc w stanie współpracować zarówno z prywatnymi, jak  

i publicznymi podmiotami.  

 

W Polsce działa obecnie sześć Instytutów Konfucjusza: w Krakowie (Uniwersytet 

Jagielloński), Opolu (Politechnika Opolska), Poznaniu (Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza), Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski), Gdańsku (Uniwersytet Gdański)  

i Warszawie (Politechnika Warszawska). Funkcjonuje również kilka Klas Konfucjusza, m.in. 

                                                                                                                                                                                     
https://www.nas.org/storage/app/media/Reports/Outsourced%20to%20China/NAS_confuciusInstitutes.pdf 
[dostęp: 22.11.2019].  
22

 Kelsey Munro, Australian Confucius Classrooms under question as contract revealed, SBS News, 08.06.2018, 
https://www.sbs.com.au/news/australian-confucius-classrooms-under-question-as-contract-revealed [dostęp: 
22.11.2019].  
23

 Francois Godement, Abigael Vasselier, China at the Gates. A New Power Audit of EU-China Relations, 
European Council on Foreign Relations, 2017, https://www.ecfr.eu/page/-/China_Power_Audit.pdf [dostęp: 
22.11.2019].  
24

 Sarah Cook, Flora Yan, Confucius Institutes and the Corporate Sector: An Emerging Avenue for Chinese 
Communist Party Foreign Influence?, Jamestown Foundation, China Brief, Volume 19, Issue 17, 26.09.2019, 
https://jamestown.org/program/confucius-institutes-and-the-corporate-sector-an-emerging-avenue-for-
chinese-communist-party-foreign-influence/ [dostęp: 22.11.2019].  
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na prywatnej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie czy w Kolegium 

Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej. Instytut Konfucjusza UJ współpracuje również  

z warszawskim Uniwersytetem SWPS w ramach tzw. Punktu Instytutu Konfucjusza, który 

wspiera SWPS w prowadzeniu zajęć związanych z językiem i kulturą chińską26. Głównym 

elementem działalności Instytutów Konfucjusza jest nauczanie języka mandaryńskiego 

(kursy grupowe i indywidualne, certyfikacja językowa w oficjalnym systemie Hanyu 

Shuiping Kaoshi – HSK, szkoły letnie) oraz promocja tradycyjnej kultury chińskiej (konkursy, 

warsztaty kaligrafii, wycinanek czy tai-chi, kluby seniora). Część oferuje również kursy 

długoterminowe (jak np. trzyletnie Studium Języka i Kultury Chin współorganizowane przez 

Instytut Konfucjusza we Wrocławiu27) i organizuje konferencje o bardzo szerokim zakresie 

tematycznym, czasami niekoniecznie związanym z Chinami28. Strony Instytutów 

Konfucjusza w Polsce są nierzadko zdezaktualizowane, co utrudnia prześledzenie ich 

działalności potencjalnie wybiegającej poza obszar nauczania języka. Z nielicznych 

informacji na temat współorganizowanych przez Instytut Konfucjusza konferencji wynika, 

że w przeszłości organizowały one wydarzenia, gdzie omawiano również kwestie stricte 

polityczne. Tak np. Instytut Konfucjusza w Poznaniu w 2011 r. zorganizował konferencję 

„Oblicza Chin”, która składała się zarówno z panelu językoznawczego i kulturowego, jak  

i polityczno-ekonomicznego. Omawiane tematy obejmowały kwestie takie jak polityka Chin 

wobec Azji Środkowej, stosunki Chiny-Korea Północna, społeczno-ekonomiczne skutki 

funkcjonowania farm wojskowych w Xinjiangu czy rola Afryki w polityce ekonomicznej 

ChRL29. Żaden tekst referatu z panelu polityczno-ekonomicznego nie został jednak ujęty  

w oficjalnej publikacji pokonferencyjnej z tego wydarzenia, a więc nie można zweryfikować 

                                                                                                                                                                                     
25

 Audi Konfuzius-Institut Ingolstadt, https://audi-konfuzius-institut-ingolstadt.de/en/institut/ueber-uns.html 
[dostęp: 22.11.2019].  
26

 Instytut Konfucjusza UJ będzie współpracował z Uniwersytetem SWPS, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 
https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/140789140 [dostęp: 
22.11.2019].  
27

 Studium Języka i Kultury Chin, Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim, 
https://ik.uni.wroc.pl/pl/page/5/studium-jezyka-i-kultury-chin [dostęp: 22.11.2019]. 
28

 Np. „zbrodnia i kara w starożytności”, patrz: Konferencje, Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie 
Wrocławskim, https://ik.uni.wroc.pl/pl/page/18/konferencje [dostęp: 22.11.2019].  
29

 Program Ogólnopolskiej Konferencji Sinologicznej ‘Oblicza Chin’. Poznań 2011, Instytut Konfucjusza 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
http://konfucjusz.amu.edu.pl/files/obliczachin2010_program.pdf [dostęp: 22.11.2019].  
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języka debaty o kontrowersyjnych kwestiach ujętych w programie30. Instytut Konfucjusza 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wydaje się najaktywniejszy pod względem 

współorganizowanych w przeszłości konferencji, również dotyczących tematów 

politycznych31. Należy jednak podkreślić, że sam fakt współorganizacji nie świadczy  

o ingerencji w treść wydarzeń. Instytut Konfucjusza UJ współorganizuje również studia 

podyplomowe „Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka”, których 

program znacząco wykracza poza oficjalny zakres merytoryczny prac tej organizacji. 

Jednakże opis planowanych na rok akademicki 2019/2020 zajęć i wykładowców 

jednoznacznie wskazuje, że zagadnienia polityczno-gospodarcze będą omawiane przez 

wykładowców akademickich z UJ, natomiast pracownicy Instytutu Konfucjusza będą 

odpowiedzialni za prowadzenie zajęć językowych32. Jeśli taki rozdział ma rzeczywiście 

miejsce, sytuacja nie wydaje się budzić podejrzeń o odgórną ingerencję w warstwę 

merytoryczną zajęć o tematyce potencjalnie kontrowersyjnej z punktu widzenia władz 

ChRL33. W kontekście sytuacji w Polsce wydarzenia, które miały miejsce w Stanach 

Zjednoczonych i poskutkowały zamknięciem kilkunastu Instytutów Konfucjusza, raczej nie 

miałyby miejsca (m.in. z przyczyn kadrowych i struktury studiów). Chodzi tutaj np.  

o oddelegowywanie pracowników Instytutu Konfucjusza do prowadzenia zajęć o tematyce, 

która pośrednio odnosiła się do drażliwych kwestii politycznych lub społecznych czy 

prowadzenie zajęć za punkty zaliczeniowe w ramach danego programu studiów, co 

oznaczało, że zajęcia oferowane przez Instytuty Konfucjusza stawały się integralną częścią 

sylabusów34. Tym samym wydaje się, że potencjalny wpływ Instytutów Konfucjusza  

w Polsce na kształt debaty akademickiej jest dużo bardziej ograniczony niż w niektórych 

państwach Zachodu.  

                                                           
30

 Oblicza Chin. Zbiór referatów z konferencji w Poznaniu 21-22 stycznia 2011, Instytut Konfucjusza Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, http://konfucjusz.amu.edu.pl/files/OCh_zbior.pdf [dostęp: 22.11.2019].  
31

 Najbliższe konferencje w Instytucie Konfucjusza, Instytut Konfucjusza. Centrum Języka i Kultury Chińskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, http://www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/nauka/konferencje-naukowe-old 
[dostęp: 22.11.2019].  
32

 Współczesne Chiny, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
https://orient.uj.edu.pl/dla-kandydatow/podyplomowe/wspolczesne-chiny [dostęp: 22.11.2019].  
33

 Jednocześnie taki układ nie gwarantuje bezstronności – treść oraz indywidualne metody nauczania zależą  
w dużej mierze od wykładowców, którzy nierzadko bez względu na oficjalną afiliację posiadają określone 
preferencje polityczne oraz wyrażają prywatne opinie na temat omawianych podczas zajęć tematów. Ciężko 
więc ocenić stopień obiektywizmu programu nauczania (czy raczej wszechstronnego ujęcia danego tematu  
i przedstawienia różnych perspektyw) bez wglądu do sylabusów, list omawianych lektur czy wręcz do treści 
samych wykładów.  
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Jednocześnie dokładny wpływ współpracy ze stroną chińską i wynikających z niej zależności 

nie jest do końca mierzalny, gdyż w grę wchodzi również szereg innych uwarunkowań, które 

nie zależą tylko i wyłącznie od kwestii współpracy z Instytutami Konfucjusza czy jej braku, 

ale również od uwarunkowań szerszego środowiska, w którym toczy się debata. Chodzi tu 

np. o problemy takie jak autocenzura – temat coraz szerzej dyskutowany  

w międzynarodowym środowisku badaczy zajmujących się chińską polityką35. Problem ten 

ma realny wpływ na kształt debaty, gdyż ze względu na m.in. strach przed odrzuceniem 

wniosków wizowych, a w efekcie zakaz wjazdu do Chin nierzadko kierunkuje 

zainteresowania badawcze jednostek ku tematom powszechnie uważanym za relatywnie 

niekontrowersyjne, co ogranicza zarówno zakres prowadzonych badań i stan wiedzy, jak  

i samą swobodę wypowiedzi. Pogłębia to dysproporcje w charakterze narracji, które 

kształtują opinię publiczną na temat ChRL i ich polityki, w tym wypadku na korzyść 

oficjalnego stanowiska rządu w Pekinie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że sam brak 

zainteresowania kontrowersyjnymi tematami wśród części badaczy nie musi być efektem 

autocenzury, gdyż ilość czynników wpływających na dobór tematów badawczych jest zbyt 

duża, aby wyciągać tak jednostronne wnioski. Niemniej jednak otwarta dyskusja na ten 

temat wydaje się wskazana. Potrzebne jest podnoszenie świadomości środowiska 

akademickiego i eksperckiego odnośnie politycznych uwarunkowań współpracy z ChRL,  

w szczególności zważywszy na udokumentowane próby wywierania presji przez stronę 

chińską na zagraniczne jednostki i podmioty w celu cenzurowania publikacji naukowych36. 

 

                                                                                                                                                                                     
34

 Rachelle Peterson, Outsourced to China… 
35

 Sheena Chestnut Greitens, Rory Truex, Repressive Experiences among China Scholars: New Evidence from 
Survey Data, SSRN, 23.09.2018, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3243059 [dostęp: 
25.11.2019].  
36

 Chodzi tu m.in. o skandale związane z naciskami strony chińskiej na międzynarodowych wydawców 
publikacji naukowych, jak Cambridge University Press. W 2017 r. wydawnictwo to ogłosiło, że w związku z 
prośbami reprezentantów administracji ChRL ocenzuruje ponad 300 artykułów opublikowanych w 
prestiżowych periodykach, jak np. The China Quarterly. Po fali krytyki wydawnictwo cofnęło decyzję, ale 
skandal zapoczątkował dyskusję na temat pekińskich prób nakładania cenzury nie tylko na podmioty krajowe, 
ale również zagraniczne.  
Więcej informacji dostępne w poniższym tekście: Mathew Y. H. Wong, Ying-ho Kwong, Academic Censorship in 
China: The Case of The China Quarterly, American Political Science Association, April 2019, 
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/A5747B5452DDBF79F754C36A21810FE1/S1049096518002093a.pdf/academic_censorship_i
n_china_the_case_of_the_china_quarterly.pdf [dostęp: 5.12.2019].  
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Opisane wcześniej Instytuty Konfucjusza i współpraca akademicka powinny być również 

rozpatrywane w szerszym kontekście chińskiej dyplomacji publicznej, która jest elementem 

chińskiej miękkiej siły. Jak wskazują definicje, dyplomacja publiczna ma na celu budowanie 

zaufania do danego państwa wśród szerszej publiki przy użyciu narzędzi innych niż te 

tradycyjnie przypisywane służbom dyplomatycznym37. Jest to narzędzie 

wielopłaszczyznowe, które działa niejako na styku innych opisywanych tu obszarów, ale jest 

w stosunku do nich nadrzędne: w kontekście chińskiej miękkiej siły dyplomacja publiczna 

jest niejako parasolem pojęciowym, który zbiera poszczególne inicjatywy oficjalnie 

wspierane przez władze w Pekinie i mające na celu promocję pożądanego wizerunku ChRL 

poza granicami kraju. W sekcji „Dyplomacja publiczna” na stronie Ambasady ChRL  

w Warszawie widnieje jedynie lista oficjalnych oświadczeń strony chińskiej związanych  

z wydarzeniami dotyczącymi relacji polsko-chińskich albo najbardziej kontrowersyjnych 

tematów dotyczących szeroko pojętej chińską polityką (jak np. wypowiedzi przedstawicieli 

USA na temat łamania praw człowieka w Xinjiangu i chińska odpowiedź na te zarzuty)38. 

Wiele z tych oświadczeń to po prostu anglojęzyczne przedruki oficjalnego stanowiska 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych (ChRL). Część z nich jest również w języku polskim, jeśli 

ich tematyka odnosi się bezpośrednio do relacji polsko-chińskich. Oficjalne elementy 

dyplomacji publicznej strony chińskiej na terenie Polski ograniczają się do przekazywania 

stanowiska rządu w Pekinie dotyczącego jego kluczowych interesów. Jednakże 

„nieoficjalne” elementy rozwoju współpracy polsko-chińskiej, jak np. opisane wcześniej 

Instytuty Konfucjusza czy współpraca medialna mogą być rozpatrywane jako narzędzia 

dyplomacji publicznej, gdyż są pośrednio realizowane we współpracy z chińskim rządem  

i zawsze zgodnie z jego interesami.  

 

Istnieją również inne narzędzia dyplomacji publicznej, które bezpośrednio bazują na 

staraniach rządu centralnego w budowaniu pozytywnego wizerunku Chin za granicą. Do 

takich narzędzi, które z roku na rok stają się coraz bardziej rozpoznawalne i atrakcyjne 

również w Polsce, należą stypendia naukowe rządu chińskiego umożliwiające młodzieży 

                                                           
37

 Preparatory Action ‘Culture in EU External Relations’. Engaging the World: Towards Global Cultural Citizenship, 
European Union, 2014, http://www.cultureinexternalrelations.eu/cier-data/uploads/2016/12/Engaging-The-
World-Towards-Global-Cultural-Citizenship-eBook-1.5_13.06.2014.pdf [dostęp: 25.11.2019].  
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długo i krótkoterminowe wyjazdy edukacyjne na chińskie uczelnie. Stypendia oferowane 

przez stronę chińską są różnego typu, jak np. Stypendium Rządu Chińskiego (Chinese 

Government Scholarship – najpopularniejsze i najszersze), Stypendium Ministerstwa Handlu 

(MOFCOM Scholarship) czy Stypendium Rządu Prowincji (Provincial Government 

Scholarship) oraz wiele innych39. Większość z nich oferuje bardzo atrakcyjne warunki 

studiów (np. całkowite pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania czy ubezpieczenia 

zdrowotnego, jak i comiesięczne kieszonkowe). Chińskie źródła podają, że tylko w 2018 r. 63 

tys. studentów otrzymało stypendia tego rodzaju, co stanowiło 12,8% wszystkich 

zagranicznych studentów kształcących się na terenie ChRL40. Inne chińskie źródło podaje 

również, że w 2017 r. w Chinach studiowało 2115 Polaków41. Chociaż nie wiadomo, ilu z nich 

wyjechało tam w ramach programu stypendialnego, można założyć, że była to znaczna 

część. Opłaty za studia dla zagranicznych studentów na chińskich uniwersytetach są bardzo 

wysokie – nierzadko porównywalne do czesnego na uczelniach w najdroższych państwach 

Europy Zachodniej. Tym samym wydaje się, że przeciętny polski student nie mógłby 

pozwolić sobie na taki wyjazd bez dodatkowej pomocy finansowej. 

 

Stypendia można zaliczyć do najbardziej udanych elementów chińskiej dyplomacji 

publicznej, gdyż w wymierny sposób przekładają się na przepływy międzyludzkie. 

Jednocześnie podnoszone są zarzuty, że sponsorowanie edukacji na terenie Chin to element 

długoterminowej strategii rządu w Pekinie mającej na celu kultywowanie nowego pokolenia 

przyjaznego i bezkrytycznego wobec władz ChRL. Warto tu zaznaczyć, że sam wyjazd do 

Chin niekoniecznie automatycznie skutkuje stworzeniem wyidealizowanego obrazu sytuacji 

w tym kraju. Czasami wręcz przeciwnie – skonfrontowanie pewnych tez i narracji strony 

chińskiej z rzeczywistością potrafi przynieść odwrotne rezultaty. Tak samo jest z kwestią 

wolności wypowiedzi i badań akademickich na chińskich uczelniach – sytuacja różni się  
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 Nasze zadania. Dyplomacja publiczna, Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Poland, 
http://pl.china-embassy.org/pol/ywsz/ggwj/ [dostęp: 26.11.2019].  
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 Rashid Latief, Lin Lefen, Analysis of Chinese Government Scholarship for International Students Using 
Analytical Hierarchy Process (AHP), Sustainability 2018, 10, 2112, 
https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v10y2018i7p2112-d153596.html [dostęp: 26.11.2019].  
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 63,000 int'l students receive Chinese government scholarships in 2018, China Daily, 20.07.2019, 
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41
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w zależności od jednostki akademickiej i poszczególnych wykładowców, a więc trudno 

wnioskować czy studia w Chinach skutkują jednostronną indoktrynacją. Na pewno 

problemem jest ograniczony dostęp do informacji i źródeł w chińskich bibliotekach, który 

niejako zmusza studentów do wyboru tematów łatwiejszych do badania w praktyce. 

Wracając do kwestii rosnącego zainteresowania polskich studentów wyjazdami do Chin 

należy również podkreślić, że sam fakt wyjazdu i ukończenia tam studiów nie oznacza, że 

dana osoba będzie w przyszłości kontynuować karierę związaną z Chinami, tym bardziej na 

poziomie decyzyjnym. Zapotrzebowanie na osoby znające język chiński na polskim rynku 

rośnie, ale liczba wszystkich absolwentów sinologii czy powiązanych kierunków (zarówno  

z polskich uniwersytetów, jak i tych chińskich) jest zdecydowanie wyższa niż liczba nowych 

miejsc pracy w tej branży. Obecnie bez szczegółowych badań ilościowych i jakościowych nie 

da się jednak wnioskować w jaki sposób coraz popularniejsze wyjazdy na studia do Chin 

wpływają na stosunek młodych Polaków do chińskiego systemu polityczno-społecznego  

i jakie będą tego implikacje w przyszłości dla stosunków Polski z ChRL.  

 

Współpraca polskich mediów z chińskimi podmiotami a obraz ChRL w Polsce 
 

Intensyfikacja współpracy między podmiotami z ChRL z branży mediów a zagranicznymi 

podmiotami wzbudza podobne kontrowersje jak w przypadku współpracy w obszarze 

edukacji i kultury. Kooperacja tego rodzaju między państwem demokratycznym  

a autorytarnym zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko ograniczenia wolności słowa, czy to  

w sposób pośredni (autocenzura) czy bezpośredni (brak przyzwolenia na poruszanie 

pewnych kwestii). Wszystkie media w ChRL podlegają cenzurze i nadzorowi organów 

propagandowych, a te oficjalnie współpracujące z zagranicznymi podmiotami (jak np. China 

Daily czy CCTV) robią to głównie w celu zwiększania kontroli nad przekazem o Chinach  

w przestrzeni międzynarodowej. Państwowa agencja prasowa Xinhua rozszerza współpracę 

z zagranicznymi podmiotami, a lokalni korespondenci monitorują sytuację  

w poszczególnych krajach i regionach. W 2016 r. główna państwowa telewizja CCTV ogłosiła 

powstanie nowej organizacji medialnej nakierowanej na zagranicznych odbiorców: CGTN 

(China Global Television Network), w skład której weszło sześć kanałów nadających w pięciu 

językach i we współpracy z ekipami w 70 krajach. Również China Radio International (CRI) 
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transmituje treści w ponad 40 językach, w tym po polsku42. Jak widać, chińskie wysiłki 

związane z kształtowaniem medialnych narracji mają globalny charakter.  

 

Kooperacja medialna jest rozwijana między Polską a ChRL m.in. w formacie 17+1 oraz na 

podstawie umów dwustronnych. Rok 2017 był oficjalnym rokiem współpracy medialnej 

między państwami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami, a reprezentanci Polski 

podpisali szereg umów ze stroną chińską. Tak np. TVP podpisało umowę z lokalną telewizją 

z prowincji Syczuan, w ramach której miał powstać film dokumentalny o roli Polski  

w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku43. Można spodziewać się, że produkcja tego rodzaju 

będzie służyć raczej typowo wizerunkowym celom ChRL, a przeciętny widz w Polsce nie 

będzie w stanie odnieść się krytycznie do jego treści ze względu na brak wiedzy na temat 

specyfiki funkcjonowania chińskiego systemu politycznego i mechanizmów oficjalnej 

propagandy. Dostępne w mediach społecznościowych dokumenty tego rodzaju (jak np. film 

o współpracy województwa opolskiego z Chinami w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku 

wyemitowany przez chińską telewizję CCTV444) prezentują współpracę w jednowymiarowy 

sposób i wydają się być nastawione na cele wewnętrzne obu zaangażowanych stron. Innymi 

słowy, strona chińska prezentuje współpracę z Opolem jako przykład sukcesu Inicjatywy 

Pasa i Szlaku na potrzeby wewnętrzne (chińska wersja filmu), a strona polska 

(województwo opolskie) chce ugruntować swoją pozycję jako jednego z aktywniejszych 

regionów Polski starających się o inwestycje z Chin.  

 

Nieco inną kwestią są np. pojawiąjące się w polskich mediach wywiady i artykuły pisane 

przez pracowników Ambasady ChRL w Polsce (np. od lat na łamach dziennika 

Rzeczpospolita45). Przedstawianie chińskiej perspektywy należy do ich obowiązków, ale 
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 Chińskie Radio Międzynarodowe Polska, strona główna, http://polish.cri.cn/index.html [dostęp: 21.12.2019].  
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 TVP podpisała porozumienie o współpracy z telewizją chińską, TVP Info, 13.05.2017, 
https://www.tvp.info/30735380/tvp-podpisala-porozumienie-o-wspolpracy-z-telewizja-chinska [dostęp: 
25.11.2019].  
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 Reportaż CCTV – Opole Homeland-Dreamland, Centrum Współpracy Polska-Chiny, Instytut Konfucjusza w 
Opolu, https://ik.po.opole.pl/?p=7576 [dostęp: 25.11.2019].  
45
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Rożyński, Ambasador Chin w Polsce Liu Guangyuan: Chiny nie chcą walczyć, ale nie boją się walki, 
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odrębną kwestią jest forma przekazu, która może wprowadzać  

w błąd czytelnika niezdającego sobie sprawy, że jest odbiorcą oficjalnego przekazu rządu  

w Pekinie. Rzeczpospolita publikowała również artykuły oznaczone jako sponsorowane (bez 

podawania podmiotu finansującego tekst) promujące chińską politykę  

i reformy pod rządami Xi Jinpinga, de facto kopiując treści propagandowe tworzone na 

poziomie centralnym w ChRL46. Umiejętność krytycznego odniesienia się do tego typu 

treści przez polskiego czytelnika niezaznajomionego z chińską polityką i celami dyplomacji 

publicznej pozostaje kwestia dyskusyjną. Warto tu jednak zaznaczyć, że nie dotyczy to 

jedynie treści związanych z Chinami – ograniczona wiedza odbiorców na tematy 

międzynarodowe (i nie tylko) i wynikająca z niej podatność na manipulację jest szerszym 

problemem, coraz częściej dyskutowanym w dobie dezinformacji szerzonej nie tylko przez 

poszczególne rządy, ale również przez jednostki posiadające określone cele polityczne czy 

gospodarcze.   

 

Strona chińska coraz częściej angażuje się w budowę własnego wizerunku w zagranicznych 

mediach społecznościowych, również w tych, które są niedostępne na terenie ChRL, jak 

Twitter czy Facebook. Większość ambasad ChRL poza granicami krajów posiada aktywne 

konta na tych portalach, a treści rozprzestrzeniane w mediach społecznościowych są 

zróżnicowane i w dużej mierze zależą od inwencji dyplomatów na poziomie lokalnym. 

Ambasada ChRL w Polsce również posiada swoje konta na Twitterze i Facebooku, gdzie 

zamieszcza treści związane z bieżącymi wydarzeniami.  Zwykle są to linki do 

anglojęzycznych tekstów publikowanych przez chińskie media, prezentujące oficjalne 

stanowisko Pekinu, również wobec kontrowersyjnych kwestii. Większość treści ma jednak 

pozytywny przekaz i koncyliacyjny ton. Nowym elementem jest angażowanie się Ambasady 

ChRL w Warszawie w lokalne inicjatywy, jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
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(ambasador przekazał na aukcję jedwabny haft i wezwał do udziału w zbiórce pieniędzy47)  

i publikowanie treści z tym związanych w celu ocieplenia wizerunku. 

 

Również różnego rodzaju polskie organizacje pozarządowe i pożytku publicznego 

współpracują z podmiotami z ChRL. Współpraca medialna oraz na poziomie organizacji 

pozarządowych, która niesie za sobą potencjał rozpowszechniania treści propagandowych 

może wynikać zarówno z nieświadomości jej szerszych implikacji, jak i z trzeźwej kalkulacji 

zysków i strat. Niezależnie od motywacji może ona jednak wiązać się z nadszarpnięciem 

wizerunku czy wręcz oskarżeniami o szerzenie treści czysto propagandowych. W kontekście 

Polski stało się tak np. w sierpniu br., kiedy w anglojęzycznych chińskich mediach pojawiła 

się informacja, że w zagranicznej delegacji, która odwiedziła prowincję Xinjiang (znaną  

z coraz szerzej udokumentowanych przypadków naruszenia praw człowieka na masową 

skalę) wziął udział Polak (członek Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski), który  

w superlatywach wypowiadał się o sytuacji w regionie48. Chociaż przypadki tego rodzaju  

w Polsce mogą być jednostkowe i stanowić wyjątek od reguły, nie mniej jednak wskazują 

one na atrakcyjność chińskiej narracji (czy samego faktu współpracy ze stroną chińską) dla 

pewnych instytucji i środowisk, które świadomie lub nieświadomie stają się elementem 

propagandy rządu w Pekinie.  

 

Chińska narracja o korzyściach gospodarczych ze współpracy a rzeczywistość 
 

Chińskie inicjatywy międzynarodowe, którymi zainteresowana jest Polska (głównie chodzi 

tu o Inicjatywę Pasa i Szlaku oraz współpracę w formacie 17+1) można rozpatrywać nie tylko 

z punktu widzenia ich rzeczywistego wpływu na polską gospodarkę, ale również  

z perspektywy ich funkcji jako narzędzi chińskiej miękkiej siły. Przedstawiając światu 

zewnętrznemu nowe formaty współpracy, strona chińska promuje je jako apolityczne 

mechanizmy współpracy, nieprzedstawiające żadnego zagrożenia, a jedynie otwierające 

nowe możliwości rozwoju dla wszystkich zainteresowanych stron. Język inkluzywności  

i obopólnych korzyści (wspomniane wcześniej „win-win”) jest od lat podstawą promocji 
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 Chinese Embassy in Poland, Twitter, https://twitter.com/ChinaEmbPoland/status/1216448107568824323 
[dostęp: 10.02.2020]. 
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chińskich inicjatyw międzynarodowych. Jest on zbudowany na atrakcyjnych uogólnieniach, 

które przedstawiają ChRL w wybiórczy sposób. Z punktu widzenia interesów rządu  

w Pekinie jest to uzasadnione, lecz jeśli spotyka się to z bezkrytyczną recepcją, stanowi to 

problem. Przykładowo, określenia takie jak „chiński cud gospodarczy” czy „chiński model 

rozwoju” zaczęły funkcjonować w dyskursie publicznym w dużej mierze jako synonimy 

nieprzerwanego wzrostu, źródło potencjalnej inspiracji czy wręcz argument przeciwko 

demokratycznym formom zarządzania społecznego i gospodarczego (ze względu na ich 

rzekomą nieefektywność w długoterminowym planowaniu). Chociaż pojęcia te są coraz 

częściej kwestionowane49, wydaje się, że słuszne jest założenie, iż Chiny dalej w dużej 

mierze kojarzone są w polskiej debacie publicznej z szybkim rozwojem gospodarczym  

i szansami biznesowymi.  

 

Według szacunków projektu ChinfluenCE badającego chińskie wpływy w Europie 

Środkowo-Wschodniej liczba artykułów dotyczących chińskiej polityki i gospodarki  

w polskich media w latach 2011-2016 stabilne rosła, osiągając szczyt popularności w latach 

2015-2016, kiedy odnotowano około 350 publikacji tego rodzaju50. Dla porównania, w 2010 

r. (rok przed podpisaniem polsko-chińskiej umowy o partnerstwie strategicznym), liczba 

artykułów dotyczących Chin wyniosła jedynie 12451. Tematy, do których odwoływała się 

treść artykułów z lat 2010-2017 miały głównie związek z kwestiami gospodarczymi, takimi 

jak: Inicjatywa Pasa i Szlaku, polski eksport do Chin, misje handlowe, wymiana handlowa, 

partnerstwo strategiczne, oficjalne wizyty dyplomatyczne oraz współpraca między Łodzią  

a Chengdu, a według badaczy ich wydźwięk był głównie neutralny (58%) lub pozytywny 

(39%)52. Wydaje się, że budowanie narracji opartych na uproszczonym obrazie ChRL 

doprowadziło do sytuacji, w której polityczne i strategiczne cele chińskich inicjatyw 

międzynarodowych zeszły na drugi plan, niejako normalizując chińskie działania i kreując 

obraz ich rzekomej neutralności politycznej dla globalnego układu sił i dwustronnych relacji 
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między ChRL a państwami partnerskimi53. Z perspektywy Pekinu można więc uznać, że 

promowanie potencjalnych korzyści gospodarczych płynących ze współpracy okazało się 

udanym zabiegiem wizerunkowym. Promocja wizerunku Chin jako koła zamachowego 

rozwoju światowej gospodarki została zauważona również w innych obszarach 

geograficznych, jak np. Azja Południowo-Wschodnia, gdzie model ten wydaje się również 

działać na korzyść interesów rządu w Pekinie54. 

 

Należy tu jednak podkreślić, że sukces tego typu narracji nie zależy wyłącznie od strony 

chińskiej: zagraniczni odbiorcy i jednostki mające wpływ na kształt debaty publicznej (np. 

dziennikarze, badacze, politycy) odgrywają również rolę w wyznaczaniu kierunku rozwoju 

pojęć promowanych przez Pekin. Jest to więc relacja dwustronna: zarówno główny inicjator 

(strona chińska), jak i odbiorcy (tu: polskie społeczeństwo i decydenci) muszą być 

zainteresowani daną narracją i mieć określony interes w jej współtworzeniu. Wydaje się, że 

polsko-chińskie zbliżenie zapoczątkowane w 2011 r. i niejako zakończone około 2018 r. było 

okresem, kiedy decydenci z obu stron postrzegali współudział w tworzeniu tego typu 

narracji za korzystny. Kwestia zasadności takiego założenia (tj. ocena rzeczywistych 

korzyści płynących ze zbliżenia politycznego) nie leży w zakresie tego raportu – chodzi tutaj 

raczej o wskazanie pewnej dynamiki, która polega na korzystaniu z narracji o chińskim 

rozwoju gospodarczym i jego „cudowności”, aby kreować wyolbrzymiony obraz 

potencjalnej sprawczości Chin w rozwoju polskiej gospodarki przez m.in. inwestycje 

bezpośrednie czy projekty infrastrukturalne. Tego typu dynamikę można zauważyć 

zarówno po stronie chińskiej (np. przedstawianie udziału Polski w Inicjatywie Pasa i Szlaku 

jako elementu propagandy sukcesu na potrzeby wewnętrzne), jak i po stronie polskiej (np. 

powielanie treści o Polsce jako „naturalnym” hubie logistycznym łączącym Chiny z Europą, 

kreowanie deterministycznych wizji przyszłości z dominującą rolą ChRL). Jednocześnie 

należy zauważyć, że pomimo początkowego entuzjazmu z biegiem czasu stosunek strony 

polskiej zaczął ewoluować. Ma to związek z szeregiem czynników, jak np. rozczarowaniem  

z ograniczonych efektów współpracy (szczególnie jeśli chodzi o inwestycje typu greenfield  
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i brakiem niwelowania niekorzystnej dla Polski nierównowagi handlowej) czy wzrost 

niepokojów związanych z charakterem chińskiej ekspansji polityczno-gospodarczej poza 

granicami kraju i jej implikacjami natury bezpieczeństwa. Polityka prezydenta USA Donalda 

Trumpa mająca za cel ograniczenie chińskiej ekspansji międzynarodowej jest przykładem 

tych napięć, które nie pozostają bez wpływu na stanowisko Polski (m.in. ze względu na 

bliskie relacje Warszawy i Waszyngtonu). Tym samym wydaje się, że narracja o korzyściach 

gospodarczych związanych ze współpracą z ChRL jest ograniczana po stronie polskiej, 

chociaż strona chińska nie ustaje w wysiłkach, żeby promować własną wizję współpracy na 

własnych warunkach. 

 

2.2 Czechy – rosnąca polaryzacja społeczna względem ChRL a powrót do 

sceptycznych korzeni polityki Pragi wobec Pekinu  

 

Czechy są prawdopodobnie jednym z najciekawszych i najlepiej udokumentowanych 

przykładów państwa, które drastycznie przekierowało kurs swojej polityki zagranicznej na 

współpracę z Chinami, aby po kilku latach zacząć go weryfikować i kwestionować, m.in.  

w związku z falą skandali wskazujących na kooptowanie lokalnych elit polityczno-

biznesowych przez stronę chińską. Po 1989 r. Czechy przez wiele lat były jednym  

z najbardziej krytycznych państw europejskich w kwestii oceny chińskiej polityki i nadużyć 

związanych z sytuacją praw człowieka w ChRL. Jednakże po wyborach z 2013 r., kiedy 

stanowisko prezydenta objął Miloš Zeman – polityk najpierw faworyzujący współpracę  

z Rosją, a potem także z Chinami – czeska polityka w stosunku do ChRL radykalnie się 

odmieniła, również dzięki wsparciu rządu Bohuslava Sobotki (2014-2017) z Czeskiej Partii 

Socjaldemokratycznej (ČSSD)55. Praga zaczęła zabiegać o względy Pekinu zarówno na 

poziomie dwustronnym, jak i wielostronnym (w formacie 17+1), co poskutkowało 

rozpoczęciem nowego typu współpracy z Chinami na niespotykaną wcześniej w Czechach 

skalę. Kooperacja ta nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów, a raczej przyczyniła się 

do polaryzacji czeskiej sceny politycznej, obserwatorów oraz szerszej opinii publicznej. 
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Według najnowszych sondaży Pew Research Centre spośród wszystkich narodowości  

z Grupy Wyszehradzkiej to właśnie Czesi deklarują najbardziej nieprzychylne opinie wobec 

Chin (57% ludności negatywnie ocenia ten kraj, a zaledwie 27% ocenia go pozytywnie56). 

Percepcja chińskiej miękkiej siły i jej wpływu w Czechach była jednym z ważniejszych 

elementów czeskiej debaty publicznej, która rozwijała się szczególnie dynamicznie  

w 2019 r.  

 

Tak samo jak w Polsce, Instytuty Konfucjusza są również ważnymi instytucjami 

promującymi chiński język i kulturę na terenie Czech. Działają tam dwie instytucje tego 

rodzaju (na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu oraz na Uniwersytecie Finansów  

i Administracji w Pradze) oraz jedna Klasa Konfucjusza (na Politechnice Ostrawskiej)57. 

Instytut Konfucjusza na Uniwersytecie Palackiego otworzył również w 2014 r. oddział 

zamiejscowy na Akademii Dyplomatycznej w Pradze58. Uwagę przyciąga też współpraca 

dwustronna między czeskimi instytucjami badawczymi – powstałymi w ciągu zbliżenia 

politycznego z ostatnich lat na uniwersytetach – a stroną chińską. Na początku listopada 

2019 r. czeskie media obiegła informacja, że niektóre wydarzenia organizowane przez 

Czesko-Chińskie Centrum (jednostka działająca na prestiżowym Uniwersytecie Karola  

w Pradze od 2016 r.) były w niejasnych okolicznościach finansowane przez Ambasadę ChRL 

w Pradze59. Strona chińska opłaciła m.in. organizację kilku konferencji. Co więcej, fundusze 

(w sumie 47 tysięcy euro) na organizację wydarzeń zostały przelane na prywatne konto 

firmy prowadzonej przez sekretarza Czesko-Chińskiego Centrum Miloša Balabána, 

potęgując wrażenie, że cała transakcja odbywała się bez wiedzy władz uniwersytetu.  

W związku ze skandalem mężczyzna został zwolniony, a Czesko-Chińskie Centrum 

zamknięte. Nie zakończyło to sprawy, gdyż media dotarły do kolejnych informacji na temat 

kursu o Inicjatywie Pasa i Szlaku, na którym wykładał Balabán i za prowadzenie którego 
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wysłał fakturę nie na Uniwersytet Karola, ale do samej Ambasady ChRL w Pradze60. 

Chodziło m.in. o to, że treść zajęć była jednostronna na korzyść Chin, główny wykładowca 

był ekspertem ds. europejskiego bezpieczeństwa, a grupa arbitralnie wybranych kursantów 

na zakończenie semestru otrzymała zaproszenie do udziału w programie „Bridge of the 

Future”, w ramach którego strona chińska finansuje kilkudniowy wyjazd do Chin61. Program 

„Bridge of the Future” był dotychczasowo koordynowany przez All-China Youth Federation 

(ACYF)62, organ podległy bezpośrednio Komitetowi Centralnemu KPCh, którego działania 

mają również związek z tzw. Departamentem Prac Zjednoczonego Frontu. Departament 

ten zajmuje się m.in. kooptowaniem jednostek przychylnie nastawionych wobec rządów 

KPCh i niwelowaniem potencjalnych źródeł konfliktów ideologicznych zagrażających 

stabilności rządu w Pekinie, zarówno w kraju, jak i za granicą63. Komponent ideologiczno-

polityczny i kultywowanie środowisk przyjaznych interesom rządu w Pekinie jest 

kluczowym elementem wydarzeń organizowanych we współpracy z tym departamentem, 

co sugeruje, że również sam program „Bridge of the Future” jest narzędziem soft power 

wykraczającym poza jej standardowe jako bazującej na atrakcyjności kultury czy 

gospodarki.  

 

Na poziomie narracji o korzyściach gospodarczych płynących ze współpracy z Chinami 

sytuacja w Czechach jest podobna do tej w Polsce, chociaż w mediach dużo więcej uwagi 

skupia się na kwestiach praw człowieka, cenzury czy ustroju komunistycznego, a według 

wspomnianego wcześniej projektu ChinfluenCE przekazywane treści są częściej krytyczne 

wobec Chin (45% artykułów z lat 2010-2017 było neutralnych, 41% negatywnych, a zaledwie 

14% pozytywnych64). Badacze wskazują, że dysproporcja między krytycznymi narracjami 

medialnymi a prochińskim nastawieniem czeskich władz w ostatnich latach odzwierciedla 
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polaryzację czeskiego społeczeństwa w tej kwestii65. Zwrot ku współpracy z Chinami nie był 

konsultowany z opinią publiczną i wydaje się nie odzwierciedlać poglądów znacznej części 

Czechów wobec współpracy z rządem w Pekinie. Jednocześnie różnice w postrzeganiu Chin 

wydają się być odbiciem lokalnych podziałów ideologiczno-politycznych i interesów 

gospodarczych pewnych grup, a nie rezultatem pogłębionej debaty na temat obecnego 

kształtu chińskiej polityki i ich implikacji dla Czech66. Kolejny skandal, który potwierdza tę 

tezę ma związek z finansowaniem przez czeskiego miliardera Petra Kellnera kampanii 

promującej chińskie interesy. Home Credit – przedsiębiorstwo finansowe należąca do 

Kellnera i obecne na chińskim rynku – opłacił0 agencję PR w celu stworzenia sieci ekspertów 

przychylnie nastawionych do ChRL67. Część z nich nie zdawała sobie sprawy z charakteru 

przedsięwzięć, w których brali udział, a których ostatecznym celem było polepszenie 

wizerunku Chin wśród czeskiej opinii publicznej i atakowanie w mediach jednostek 

krytycznych wobec rządu w Pekinie. Grupa finansowa PPF należąca do Kellnera została 

również oskarżona o finansowanie rzekomo niezależnego ośrodka badawczego 

zajmującego się Chinami pod nazwą Sinoskop, który miał równoważyć krytyczne głosy  

w czeskiej debacie na temat chińskiej ekspansji międzynarodowej i stosunków czesko-

chińskich68. Wydaje się, że główną motywacją Kellnera w tym przedsięwzięciu było 

zapewnienie swojej firmie stabilnej pozycji na chińskim rynku przez okazanie lojalności 

wobec chińskich decydentów i kultywowanie w Czechach środowiska biznesowo-

eksperckiego przychylnego wobec polityki Pekinu.  

 

Po raz kolejny można więc zauważyć, że wpływ narracji wzrostu gospodarczego  

i współpracy handlowej o rzekomym charakterze „win-win” nie zależy tylko i wyłącznie od 

strony chińskiej: inicjator proponuje pewien język korzyści, ale to odbiorcy wykorzystują go 

na własne cele. W przypadku Czech to decydenci lub osoby blisko postawione  

i jednocześnie zainteresowane własnym zyskiem w związku z kontaktami z chińskim 

                                                                                                                                                                                     
64

 ChinfluenCE, Czech Media Analysis, https://www.chinfluence.eu/media-analysis/ [dostęp: 27.11.2019].  
65

 ChinfluenCE, Czech Media Analysis…  
66

 Ivana Karásková, Hijacking the Czech Republic’s China Policy, ChinfluenCE, 27.10.2016, 
https://www.chinfluence.eu/hijacking-czech-republics-china-policy-3/ [dostęp: 27.11.2019].  
67

 Lukáš Valášek, Jan Horák, Home Credit of wealthiest Czech Petr Kellner has paid for a campaign promoting 
China, Aktuálně.cz, 11.12.2019, https://zpravy.aktualne.cz/domaci/home-credit-ppf-petr-kellner-campaign-
china/r~265579361bf511ea926e0cc47ab5f122/ [dostęp: 28.12.2019].  
68

 Lukáš Valášek, Jan Horák, Home Credit of… 



Raport Ośrodka Badań Azji | luty 2020 

34 | Alicja Bachulska 

biznesem, jak np. wspomniany wcześniej Petr Kellner czy Jaroslav Tvrdík (były minister 

obrony, zatrudniony również przez chińską firmę CEFC i doradzający rządowi Czech ds. 

Chin), miały ku temu największy interes69. Należy więc przyglądać się nie tylko inicjatorom, 

ale również odbiorcom narzędzi miękkiej siły, którzy mogą korzystać z nich na różne 

sposoby, niekoniecznie korzystne z punktu widzenia rządu w Pekinie. Kolejne skandale 

związane z bliskością elit polityczno-gospodarczych i strony chińskiej nie są na pewno 

pożądane z perspektywy wizerunku chińskiego zaangażowania poza granicami kraju, a ich 

rosnące przypadki działają na niekorzyść zarówno władz w Pekinie, jak i w Pradze. Widać to 

na przykładzie polityki samorządowej miasta czeskiej stolicy wobec swoich chińskich 

partnerów. Burmistrz miasta Zdeněk Hřib zadecydował o zerwaniu współpracy bilateralnej  

z Pekinem na rzecz Tajpej w związku z jego sprzeciwem wobec uwzględnienia tzw. polityki 

jednych Chin w tekście umowy (zapis ten znalazł się tam w 2016 r. podczas podpisywania 

dokumentu). Jego zdaniem deklaracja tego rodzaju była przejawem zbytniego 

upolitycznienia współpracy między dwiema stolicami70. Kiedy Pekin nie zgodził się na 

usunięcie tego elementu umowy, Hřib postanowił ją odwołać i podpisać nową, tym razem  

z Tajpej. W odwecie strona chińska odwołała dwutygodniowe tournée Orkiestry Filharmonii 

Praskiej po Chinach zaplanowane na koniec 2019 r. (co kosztowało czeską stronę około 200 

tys. dolarów71) oraz unieważniła współpracę bilateralną między Szanghajem a Pragą (po 

podpisaniu umowy z Tajpej w styczniu 2020 r.). Wysoce upolityczniony charakter tych 

zabiegów paradyplomatycznych wskazuje, że atrakcyjność wizji współpracy ChRL  

w Czechach maleje, a entuzjastyczny kurs Pragi wobec Pekinu z ostatnich lat jest stopniowo 

rewidowany na wszystkich poziomach władzy.  
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2.3 Słowacja – ograniczona współpraca i ograniczona atrakcyjność dla obu 

stron 

 

Rozwój stosunków między Słowacją a ChRL w ostatnich latach był podobny do tego, co 

wydarzyło się w pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej w przeciągu ostatniej 

dekady – po okresie entuzjazmu Bratysława wydaje się studzić swój zapał i bardziej 

realistycznie nakreślać zakres współpracy. Ze względu na rozmiar kraju oraz inne priorytety 

wewnętrzne, współpraca między Bratysławą a Pekinem była od początku zakrojona na 

mniejszą skalę i poskutkowała ograniczoną ilością kontrowersji. Jednocześnie Słowacja 

nigdy nie zabiegała o uwagę strony chińskiej tak aktywnie jak Czechy czy Węgry, 

pozostawiając sobie większe pole do manewru w kwestiach najbardziej kontrowersyjnych 

(jak np. udział Huawei w tworzeniu sieci 5G)72. Tego rodzaju „pole do manewru” może być 

również odczytywane jako oznaka niezdecydowania, co nie zmienia faktu, że pomimo prób 

zacieśniania stosunków dwustronnych i wielostronnych z Pekinem stosunki słowacko-

chińskie pozostają najmniej intensywne w porównaniu do pozostałych państw Grupy 

Wyszehradzkiej. Również część słowackiej sceny politycznej podejmowała w ostatnich 

latach kroki niemile widziane przez stronę chińską, jak np. nieformalne spotkanie byłego 

prezydenta Kiski z Dalajlamą w 2016 r., które poskutkowało falą krytyki z Pekinu73. Wybór 

Zuzany Čaputovej na stanowisko nowej prezydent Słowacji również przyczyniło się do 

większej ilości sygnałów świadczących o zwiększającym się dystansie między Bratysławą  

a Pekinem, zważywszy na jej liberalne poglądy i wagę przykładaną do problemów takich jak 

naruszanie prawa człowieka. Do kwestii tych odniosła się m.in. na spotkaniu z Ministrem 

Spraw Zagranicznych ChRL Wang Yi podczas jego wizyty na Słowacji w lipcu 2019 roku, 

chociaż deklaracje tego rodzaju są coraz rzadsze w stosunkach państw europejskich  

z Chinami74. Również nowopowstała konserwatywno-liberalna partia SPOLU – občianska 

demokracia w swoim programie politycznym poświęciła osobną część stosunkom Słowacji  
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z Chinami, co stanowi nowość na słowackiej scenie politycznej75. Razem z Progresywną 

Słowacją SPOLU postuluje również przeprowadzenie audytu rezultatów słowacko-chińskiej 

współpracy w ramach formatu 17+1 oraz Inicjatywy Pasa i Szlaku76. Jak widać, Chiny stają 

się odrębnym elementem debaty politycznej na Słowacji, lecz pozostają dalej na jej 

marginesie.  

Jeśli chodzi o narzędzia chińskiej miękkiej siły w obszarze edukacji i kultury, na Słowacji 

funkcjonują trzy Instytuty Konfucjusza: na Politechnice Słowackiej w Bratysławie, na 

Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie oraz na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej 

Bystrzycy. Działa również Klasa Konfucjusza specjalizująca się w promocji tradycyjnej 

medycyny chińskiej na Słowackim Uniwersytecie Medycznym w Bańskiej Bystrzycy. 

Współpraca dwustronna rozwijana jest przez wiele uniwersytetów, również w ramach 

wielostronnych programów związanych z Inicjatywą Pasa i Szlaku (jak Związek Szkół 

Biznesowych Nowego Jedwabnego Szlaku)77. Można domniemywać, że współpraca tego 

rodzaju ma w dużej mierze reprezentacyjny charakter i pozwala mniej prestiżowym 

uczelniom z Chin i mniejszych europejskich krajów, jak Słowacja, utrzymywać pewne 

kontakty i wrażenie umiędzynarodowienia. Z perspektywy tego typu instytucji współpraca 

ze stroną chińską oferuje możliwość uczestnictwa w wydarzeniach, wyjazdach studyjnych 

czy konferencjach międzynarodowych, które mogą stanowić wartość dodaną dla lokalnej 

kadry akademickiej w obliczu ograniczonych możliwości rozwijania kontaktów z zagranicą. 

Tak samo jak w przypadku innych państw Grupy Wyszehradzkiej (które również 

współpracują z ChRL w wielostronnych formatach kooperacji akademickiej), ciężko ocenić 

jest tego rodzaju współpracę w związku z brakiem dostępu do publikacji czy innych 

elementów przedstawiających ich rzeczywisty charakter i rezultaty.  
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Jeśli chodzi o narracje medialne i wykorzystywanie przez stronę słowacką chińskiej narracji 

o korzyściach gospodarczych ze współpracy, to według projektu ChinfluenCE w latach 2010-

2017 liczba tekstów na temat chińskiej gospodarki i polityki opublikowanych rokrocznie  

w kraju wahała się między 176 (2013 r.) a 544 (2015 r.) artykułami, z czego 68% miało 

neutralny charakter, 26% negatywny, a jedynie 6% pozytywny78. Według badaczy 

relatywna intensyfikacja relacji politycznych (m.in. w formacie 17+1) nie przełożyła się na 

większe zainteresowanie mediów tematem Chin79. Do tematu wracano raczej w związku  

z wydarzeniami niepopieranymi przez Pekin, jak np. spotkanie prezydenta Słowacji Andreja 

Kiski z Dalajlamą czy też kontrowersyjna wizyta słowackiej delegacji parlamentarnej pod 

przewodnictwem Ľuboša Blahy w Pekinie i Tybecie80. Kwestie gospodarcze w dalszym ciągu 

należały do najpopularniejszych tematów w mediach na Słowacji, w przeciwieństwie do 

tematów politycznych dominujących dyskurs medialny o Chinach w Czechach81. 

Jednocześnie tematy gospodarcze były opisywane nie z perspektywy ich znaczenia dla 

Słowacji, ale raczej jako element wewnętrznej sytuacji Chin82. Tym samym temat chińskiej 

polityki zagranicznej i roli ChRL jako państwa kształtującego przestrzeń międzynarodową 

wydaje się nie być przedmiotem specjalnego zainteresowania Słowaków. Zważywszy na 

deklaracje niektórych słowackich partii politycznych (jak wspomniana wcześniej SPOLU),  

w przyszłości ta sytuacja może ulec zmianie. Jednakże biorąc pod uwagę ograniczony 

wymiar współpracy słowacko-chińskiej i brak perspektyw na rzeczywistą zmianę jakościową 

kooperacji czy nagły napływ chińskich inwestycji, można założyć, że tematu wpływu  

i atrakcyjności ChRL dla Słowacji pozostanie na marginesie lokalnej debaty publicznej.   
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2.4 Węgry – niesłabnący entuzjazm i politycznie umotywowana 

atrakcyjność dla obu stron 

 
Pośród wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej to Węgry były i są bezsprzecznie 

najbardziej entuzjastycznym zwolennikiem pogłębiania współpracy z ChRL. Chińsko-

węgierska współpraca była rozwijana od lat, a jej fundamenty zostały ugruntowane  

w ramach polityki „Otwarcia na Wschód” ogłoszonej w 2012 r. i mającej za cel zmniejszenie 

węgierskiej zależności od rynku europejskiego na rzecz wschodnich partnerów, w tym 

Chin83. Węgry pod rządami Viktora Orbána (znanego również z prorosyjskich poglądów) 

wydają się być całkowicie odporne na niepokoje związane z rosnącymi chińskimi wpływami 

poza granicami kraju i ich implikacjami, m.in. natury bezpieczeństwa. Ze wszystkich państw 

Grupy Wyszehradzkiej to tylko na Węgrzech nie doszło do debaty na temat potencjalnego 

ograniczania udziału Huawei w budowie sieci 5G, gdyż kwestia ta nie jest postrzegana jako 

potencjalne zagrożenie. Pewność siebie węgierskiego rządu jeśli chodzi o umiejętność 

równoważenia własnych interesów z interesami państw autorytarnych takich jak Rosja czy 

Chiny wydaje się być niezachwiana. Jednocześnie należy podkreślić, że pomimo 

podtrzymywania entuzjastycznego kursu Budapesztu wobec Pekinu, krajowa debata na 

temat współpracy z ChRL skupia się nie na stereotypowych różnicach światopoglądowych 

(tj. lewica kontra prawica) i wynikającym z nich postrzeganiu Pekinu, a raczej na różnicach 

związanych z dynamiką na linii partia rządząca-opozycja84. Przedstawiciele rządzącego 

Fideszu wierzą, że Węgry z Chinami mogą łączyć pewne kwestie (jak specyficzne 

rozumienie pojęcia suwerenności, używane przez Budapeszt w dyskusjach z UE w celu 

obrony kontrowersyjnych reform wewnętrznych na Węgrzech), natomiast opozycja zwraca 

uwagę na potencjalne zagrożenia związane ze współpracą z Pekinem, ale chce również do 

pewnego stopnia kontynuować współpracę gospodarczą ze stroną chińską – pozycję taką 

reprezentuje m.in. nacjonalistyczny Jobbik czy centrowa partia Momentum85. 
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Jeśli chodzi o główne narzędzia chińskiej miękkiej siły w obszarze kulturowym, na Węgrzech 

funkcjonuje pięć Instytutów Konfucjusza: na Uniwersytecie Loránda Eötvösa  

w Budapeszcie, na Uniwersytecie w Segedynie, na Uniwersytecie w Miszkolcu, na 

Uniwersytecie w Debreczynie oraz na Uniwersytecie w Peczu (wyspecjalizowany  

w tradycyjnej chińskiej medycynie). Istnieje również jedna Klasa Konfucjusza przy 

Dwujęzycznej Węgiersko-Chińskiej Szkole w Budapeszcie. Węgry to państwo z największą 

mniejszością chińską spośród wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej, a imigrację z Chin 

dodatkowo przyspieszył tzw. złoty program wizowy z lat 2013-2017, który zapewniał 

obcokrajowcom (głównie Chińczykom) pozwolenie na pobyt stały na Węgrzech w zamian za 

zainwestowanie min. 300 000 euro w obligacje państwowe86. Skorzystało z niego ok. 16 

tysięcy obywateli ChRL87. Tym samym chińska obecność na Węgrzech wydaje się bardziej 

naturalna w porównaniu do innych państw Grupy Wyszehradzkiej, w których Chińczycy  

w dalszym ciągu stanowią jedną z najmniej licznych mniejszości. W Budapeszcie działa 

również China-CCE Institute, organizacja pożytku publicznego zarządzana przez członków 

Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS), czyli jednego z najważniejszych pekińskich 

rządowych ośrodków badawczo-doradczych88. Instytut ten zajmuje się publikacją tekstów  

o szeroko pojętej tematyce stosunków między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią 

oraz organizacją wydarzeń związanych z ich promocją. Instytut oferuje również stanowiska 

redaktorom zajmującym się pisaniem cotygodniowych podsumowań wydarzeń 

politycznych z poszczególnych państw UE. Ze względu na tematykę i wybiórcze ujęcie 

tematu część publikacji wydawanych przez China-CEE Institute wydaje się być 

umotywowana politycznie89. To również na Węgrzech strona chińska zdecydowała się 

otworzyć pierwszy zagraniczny kampus jednego z najbardziej prestiżowych chińskich 

uczelni – Uniwersytetu Fudan90. Nie wiadomo jakie będą ramy czasowe tego projektu, ale 

można spodziewać się, że jeśli zostanie on urzeczywistniony, to należy liczyć się z dużo 
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silniejszą obecnością oficjalnych chińskich narracji w zarówno węgierskim, jak i pośrednio 

europejskim świecie akademickim.   

 

Według badań projektu ChinfluenCE w latach 2010-2017 liczba artykułów związanych  

z chińską polityką i gospodarką była wyższa w porównaniu do innych państw Grupy 

Wyszehradzkiej, a najwięcej ich ukazało się w 2013 r. (ogółem 842), głównie w związku  

z wyborem Xi Jinpinga na stanowisko przewodniczącego ChRL91. Poruszane tematy 

dotyczyły kwestii gospodarczych i chińskich wpływów poza granicami kraju, natomiast 

kwestie normatywne pozostawały na marginesie zainteresowania mediów92. Co 

najciekawsze, 85,8% artykułów została uznana za neutralne93. Z dostępnych źródeł można 

wnioskować, iż narzędzia stosowane przez stronę chińską są podobne do tych stosowanych 

w innych państwach grupy Wyszehradzkiej, ale ze względu na wewnętrzne uwarunkowania 

polityczne narzędzia te trafiają na podatny grunt i nie spotykają się z krytyką ze strony 

mediów (czy to z powodu istniejących ograniczeń wolności prasy na Węgrzech94, czy  

z prozaicznego braku zainteresowania tematem). 

 

Kolejną kwestią, która w wielu państwach jest kojarzona ze sferą kultury i tradycji, a która 

jednocześnie wyróżnia Węgry na tle innych państw Grupy Wyszehradzkiej jest podejście do 

tradycyjnej chińskiej medycyny (ang. Traditional Chinese Medicine – TCM). Promocja TCM 

jest przedstawiania jako elementem chińskiej miękkiej siły, a zapisy o współpracy w tej 

dziedzinie między państwami Grupy Wyszehradzkiej a Chinami znalazły się m.in. w wielu 

dokumentach podpisanych w ramach formatu 17+195. W tej kwestii Węgry wyróżnia kwestia 

ram prawnych regulujących promocję i praktykę TCM na terenie kraju. Nowe regulacje 
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wprowadzone na Węgrzech w 2015 r. sprawiły, że TCM jest uznawane za pełnoprawną gałąź 

medycyny na równi z innymi zachodnimi praktykami medycznymi96. Powstały rok później 

specjalny Instytut Konfucjusza specjalizujący się w praktykach związanych z TCM został 

otwarty na Uniwersytecie w Peczu, gdzie w ramach pięcioletnich studiów medycznych 

można również zgłębiać tajniki tradycyjnej chińskiej medycyny (np. akupunktury). Decyzje 

te wydają się kontrowersyjne z perspektywy medycyny konwencjonalnej i zastrzeżeń 

międzynarodowego środowiska medycznego związanych z m.in. nieempirycznym 

charakterem wielu technik przypisywanych tradycyjnej medycynie chińskiej czy 

przypadkami zatruć związanych ze spożyciem zanieczyszczonych substancji 

przedstawianych jako leki97. Dla wielu krytyków TCM bazuje na przesądach, które mogą 

okazać się ryzykowne zarówno dla pacjenta (gdyż nie do końca zbadano efektów 

ubocznych substancji uznawanych w tej tradycji za leki), jak i szerszego środowiska. Chodzi 

tu m.in. o wiarę w specjalną moc pewnych materiałów, jak np. rogu nosorożca czy kości 

tygrysa. Zwierzęta będące źródłem tych surowców są wybijane na masową skalę, nierzadko 

nielegalnie, w związku z rosnącym popytem na produkty wytwarzane przy ich użyciu,  

a które zostały zalegalizowane w Chinach na cele medyczne98.  

 

Wydaje się, że entuzjazm Węgrów w rozwijaniu kontaktów z ChRL nie maleje pomimo coraz 

liczniejszych obiekcji związanych z tym tematem wśród innych państw Grupy 

Wyszehradzkiej. Tym samym środowisko polityczne tego kraju jawi się tym atrakcyjniej dla 

strony chińskiej – niezachwiana wola polityczna wydaje się być nadrzędna w stosunku do 

ewentualnych zagrożeń czy niespodziewanych konsekwencji współpracy, a węgierski rynek 

z tych samych powodów sprawia również wrażenie najstabilniejszego dla chińskich 

inwestorów nierzadko powiązanych z aparatem partyjno-rządowym.  
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3. Implikacje rozwoju oddziaływania chińskiej miękkiej siły na podmioty  

w państwach Grupy Wyszehradzkiej 

 

Wraz z rozwojem relacji politycznych między państwami Grupy Wyszehradzkiej a Chinami 

w przeciągu ostatniej dekady chińskie soft power zostało zauważone jako kategoria 

analityczna przydatna do oceny chińskiej obecności w regionie. Chociaż identyfikacja 

wszystkich narzędzi miękkiej siły nie jest prosta w obliczu niedostępności wielu źródeł 

opisujących niektóre chińskie formaty współpracy czy też wydarzenia z nimi związane, 

jeszcze trudniej ocenić jest ich skuteczność i rzeczywisty wpływ na kształtowanie postaw 

odbiorców – zarówno decydentów, jak i ogółu społeczeństwa. Można jednak pokusić się  

o stwierdzenie, że dzięki zwiększonym możliwościom interakcji ze stroną chińską przez 

formaty współpracy wspierane przez rząd w Pekinie w obszarach postrzeganych jako 

relatywnie apolityczne, jak kultura czy gospodarka, oficjalny przekaz chińskiego rządu jest 

dostępnych dla szerszego grona odbiorców, którzy niekoniecznie posiadają narzędzia do 

krytycznej analizy tego przekazu. Należy tu podkreślić, że problem ten nie odnosi się tylko 

do chińskiej miękkiej siły czy przekazu politycznego, ale również do treści tworzonych  

i promowanych przez inne państwa i podmioty zagraniczne w Polsce. Bez pogłębionych 

badań ciężko jest więc wnioskować na ile odbiorcy w państwach Grupy Wyszehradzkiej,  

w tym w Polsce, są odporni na przypadki chińskiej propagandy zawartej w niektórych 

narzędziach chińskiej miękkiej siły. Należy jednocześnie pamiętać, że narzędzia te są 

nastawione długoterminowo i nie zakładają natychmiastowych zmian jakościowych  

i ilościowych w podejściu europejskich decydentów i ogółu społeczeństwa do interesów 

KPCh. Mamy do czynienia ze stopniowymi próbami tworzenia środowiska przyjaznego tym 

interesom, a przynajmniej niekrytykującego ich otwarcie i nieutrudniającego rządowi  

w Pekinie dążenia do strategicznych celów wyznaczonych te interesy. Próby te zakładają 

m.in. wpływanie na narracje medialne czy dyskusje akademickie – dwa filary debaty 

publicznej, których niezależność i pluralizm muszą być zachowane, aby demokracja 

poprawnie funkcjonowała. Dlatego też świadomość pewnych strategii wykorzystywanych 

przez państwa niedemokratyczne wśród szerszego grona odbiorców jest ważna, aby 

zminimalizować przypadki manipulacji informacyjnej. W tym przypadku nie chodzi  

o całkowite wykluczanie chińskiej perspektywy, bo jest to niemożliwe i nieproduktywne, ale 



Chińska miękka siła w Grupie Wyszehradzkiej. Polska a pozostałe państwa formatu | 43 

raczej o zwiększanie umiejętności krytycznego analizowania argumentów używanych  

w debacie publicznej przez stronę chińską, a dotyczących kwestii bezpośrednio czy 

pośrednio politycznych, gospodarczych czy kulturowo-społecznych.  

 

Warto również podkreślić, że na poziomie decydenckim postrzeganie atrakcyjności 

chińskiego przekazu niekoniecznie ma związek z poglądami politycznymi jednostek czy 

tradycyjnym podziałem na lewicę (często uważaną za bardziej skłonną pozytywnie oceniać 

chiński ustrój) i prawicę (uważaną za zwykle bardziej antykomunistyczną). Patrząc na 

polityków sympatyzujących z rządem w Pekinie na poziomie UE (np. na członków tzw. 

„parlamentarnej grupy przyjaciół Chin” w Parlamencie Europejskim99) można zauważyć, że 

reprezentowane poglądy polityczne nie wydają się tu grać większej roli100. Odpowiedź na 

pytanie, dlaczego niektórzy są bardziej podatni na przyciąganie tego typu narracji pozostaje 

otwarta, gdyż zależy od szeregu czynników, jak np. poziom wiedzy o ChRL i KPCh czy 

konwergencja interesów między stroną chińską a europejskimi przedstawicielami 

określonych środowisk politycznych czy biznesowych. 

 

Jednocześnie należy pamiętać, że atrakcyjność chińskiego przekazu zarówno wśród ogółu 

społeczeństwa, jak i decydentów może być w dalszym ciągu kwestionowana przez wielu 

odbiorców na Zachodzie, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej. Pomimo sukcesów 

gospodarczych chińska wiarygodność jako „pozytywnego gracza” na arenie 

międzynarodowej pozostaje ograniczona ze względu na charakter ustroju politycznego 

panującego w ChRL. Jak zauważył sam twórca tego pojęcia Joseph S. Nye w odniesieniu do 

Chin, perswazja jest zawsze pewną formą manipulacji, ale radykalne wprowadzanie w błąd 

przy próbie manipulacji jest formą przymusu, gdyż nie pozwala ono na podjęcie decyzji 

opartej na równym dostępie do informacji101. Narzędzia miękkiej siły państw 

niedemokratycznych mogą łatwiej ewoluować w narzędzia ostrej siły ze względu na 

niemalże nieograniczone możliwości ingerencji aparatu państwa w ich funkcjonowanie  

i wyznaczanie celów strategicznych. Skrajnie jednostronne narracje rozprzestrzeniane przez 
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stronę chińską z tej perspektywy mogą być więc rozumiane jako celowe ograniczanie 

dostępu do informacji niezbędnych drugiej stronie w podejmowaniu strategicznych decyzji, 

formułowaniu osądów czy identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń. Jednakże dla 

nieświadomych odbiorców lub tych niezainteresowanych Chinami wiele chińskich inicjatyw 

może być dalej bardzo atrakcyjna. Jednocześnie nie powinno się zakładać, że wszelkie 

narzędzia rozszerzania chińskiego soft power powinny być automatycznie odrzucane przez 

państwa demokratyczne. Część z nich, przy wprowadzeniu pewnych metod kontroli  

i zapewnieniu całkowitej transparencji mogłaby wpłynąć pozytywnie na rozwój relacji 

dwustronnych (np. zreformowane Instytuty Konfucjusza z jasno określonymi ramami 

funkcjonowania i obowiązkami oraz działające poza strukturami uniwersytetów). Jest to 

jednakże scenariusz hipotetyczny i mało prawdopodobny.  

 

Należy analizować wszelkie przypadki naruszeń zasad obowiązujących w państwach 

demokratycznych (jak np. ingerencja w wolność badań akademickich czy swobodę 

wypowiedzi). Równocześnie należy zwiększać świadomość społeczną dotyczącą 

ewentualnych metod manipulacji czy dezinformacji ze strony chińskiej, chociaż obecnie 

pozostają one dużo mniej rozwinięte niż np. rosyjskie działania dezinformacyjne  

w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Jednakże pierwsze sygnały świadczące o chińskich 

próbach wywierania tego typu wpływów na opinię publiczną można było zaobserwować  

w lokalnych mediach w Europie Środkowo-Wschodniej w związku z protestami 

prodemokratycznymi w Hongkongu. Zwielokrotnienie publikacji przedstawiających 

oficjalne stanowisko rządu w Pekinie wobec protestów zostało zauważone w różnego 

rodzaju mediach w regionie, a dobór ich słownictwa wydaje się nieprzypadkowy (np. 

powtarzające się frazy takie jak „świetlana przyszłość”)102. Sugeruje to, że teksty te były 

rezultatem skoordynowanego działania mającego na celu zmianę percepcji lokalnych 

odbiorców wobec sytuacji w Hongkongu. Inny przykład pochodzi z Czech, gdzie kilka dni 

przed trzydziestą rocznicą masakry na placu Tiananmen Czeskie Muzeum Narodowe 
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otrzymało anonimową darowiznę pod postacią dwóch chińskich czajniczków do herbaty, 

prawdopodobnie wartych ponad 200 tysięcy dolarów103. Wydarzenie zostało odczytane jako 

działanie propagandowe strony chińskiej mające odciągnąć uwagę mediów od zbliżającej 

się niewygodnej rocznicy. Darowizna została odrzucona przez muzeum, a darczyńca 

pozostał anonimowy, chociaż spekulacje na temat pochodzenia prezentu wskazują na 

związek wydarzenia z działaniami wspomnianego wcześniej chińskiego Departamentu Prac 

Zjednoczonego Frontu, Czeskiej Partii Komunistycznej oraz CEFC104. Ten ostatni podmiot 

to chińska firma, która najpierw stała się głównym chińskim inwestorem w Czechach,  

a następnie okazała się być piramidą finansową zadłużoną na miliardy euro zarówno  

w Chinach, jak i na świecie105. Prezes CEFC Ye Jianming, który był również specjalnym 

doradcą prezydenta Zemana, został zatrzymany w Chinach w niewyjaśnionych 

okolicznościach. Przypadki niejasnych związków między przedstawicielami chińskiego 

biznesu a lokalnymi politykami i przedsiębiorcami mogą przyczyniać się do rozwoju 

przyjaznego Pekinowi, nietransparentnego środowiska, w którym pewne kroki mające na 

celu ocieplenie narracji o Chinach wydają się łatwiejsze do podjęcia.  

 

Proponowane przez amerykańskie środowisko eksperckie kroki106, które mogą przyczynić 

się do ograniczenia tego rodzaju sytuacji przyczyniających się do osłabienie mechanizmów 

demokratycznych na Zachodzie, również w związku z rozwojem oddziaływania chińskiej 

soft power, to m.in.: 1) naciskanie na tzw. zasadę wzajemności w stosunkach dwustronnych 

z ChRL (m.in. w dostępie do rynku, informacji czy mobilności ludzkiej); 2) zwiększenie 

mechanizmów kontrolnych dotyczących inwestycji zagranicznych, w tym chińskich, 

również w branży mediów – inwestycje tego rodzaju nie były dotychczas definiowane jako 

strategiczne w wielu państwach demokratycznych; 3) zwiększanie transparentności 
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mechanizmów współpracy wielostronnej i w obszarze kulturowym w związku z zarzutami  

o korupcję, związki na pograniczu polityki i biznesu czy próby ingerencji w kształt debaty 

publicznej na temat ChRL, również w instytucjach badawczych. Autorzy prawdopodobnie 

najobszerniejszego dotychczas raportu na temat chińskich wpływów w Stanach 

Zjednoczonych (które są nieporównywalnie większe do tych w państwach Grupy 

Wyszehradzkiej) proponują postawę tzw. „konstruktywnej czujności” (ang. constructive 

vigilance)107. Innymi słowy chodzi o znalezienie równowagi między pasywnością a przesadą 

wobec zwiększającej się chińskiej obecności poza granicami kraju oraz wypracowanie 

procedur i mechanizmów, które pozwolą na rozwój relacji z ChRL na równych zasadach.  

W kontekście Europy wypracowanie kompleksowych rozwiązań tego rodzaju musiałoby 

odbyć się prawdopodobnie na poziomie unijnym, a biorąc pod uwagę brak wspólnego 

europejskiego stanowiska wobec ekspansji Chin wizja ta wydaje się kwestią dalszej 

przyszłości. Jednocześnie wielość strategicznych interesów decydentów z różnych państw, 

nierzadko przeciwstawnych (zarówno w Grupie Wyszehradzkiej, jak i całej UE) pozwala 

wnioskować, że brak woli politycznej byłby podstawowym problemem w pracach nad 

systemowymi rozwiązaniami w tym obszarze. W krótkoterminowej perspektywie wydaje 

się, że priorytetem powinno być poszerzenie debaty publicznej na temat implikacji rosnącej 

chińskiej obecności w Europie, aby zwiększyć świadomość nowych elementów 

kształtujących najbliższe Polsce środowisko polityczne.  
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English summary 

 

Chinese soft power in the Visegrad Group countries 

 

 Together with the development of bilateral and multilateral relations between the 

Visegrad Group countries (i.e. Poland, Czechia, Slovakia and Hungary – also known 

as the Visegrad Four or V4) and the People’s Republic of China (PRC) after 2008, 

Beijing’s economic and political interests in the region started to grow. 

Simultaneously, the Chinese side began active efforts to shape its image in V4 

states, a move that became part of Beijing’s global charm offensive, reflecting its 

growing power and influence on the international arena. China’s engagement in self-

promotion activities in the Visegrad Group also showcases the intensification of 

cooperation in regions previously largely neglected by the PRC.  

 In order to foster a more China-friendly international environment, the government 

in Beijing has designated a set of soft power tools. These tools aim at influencing 

three different areas: 1) culture (increasing China’s cultural attractiveness); 2) politics 

(public diplomacy); 3) trade and economy (boosting a positive image of the so-called 

“Chinese development model” and promotion of the language of economic gains 

stemming from cooperation with the PRC). 

 China’s soft power toolbox includes, among others, establishing Confucius Institutes; 

offering stipends and scholarships to study in the PRC; publishing editorials and 

advertorials promoting official standpoints of Beijing in the local media (including 

social media); organising academic, educational and cultural events; supporting local 

China-friendly associations and NGOs as well as promoting economic and trade 

collaboration with the PRC as an allegedly neutral and apolitical form of 

international cooperation.  

 The division lines between different areas of influence associated with specific soft 

power tools are blurred, thus hindering clear assessment of their actual impact on 

the ground, especially given the relative absence of statistical data on the topic.  
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 China’s soft power tools are usually used in two ways: reactively and proactively. In 

other words, the Chinese side either strengthens its self-promotion efforts in 

response to crises and external criticism or tries to boost its positive image in areas 

considered less controversial, such as promotion of language and culture or 

projection of its status as a so-called “responsible and peaceful international power”.  

 The recipients of China’s soft power also play a role in shaping various perceptions of 

the country and its growing international role. Specific initiatives and narratives 

proposed by the Chinese side are co-created by local decision makers, interest 

groups and public figures, who engage themselves in their reproduction with their 

own interests in mind (e.g. in domestic politics). This way, local actors should not be 

solely seen as passive objects of Chinese soft power efforts, but as subjects with 

their own agency and specific political agendas.  

 Centralised and authoritarian nature of the Chinese party-state system enables its 

apparatus to create and disseminate a more unified and consistent message about 

its intentions to the outside world. This very message may seem coherent and 

attractive to some groups and individuals, who either do not possess critical tools to 

assess the so-called “China story” or simply agree with Beijing’s vision of a new, 

emerging international order.  

 Although theoretically China’s soft power tools have been used in a similar fashion to 

those created by other countries (most notably the US), the core difference lies in 

the nature of the Chinese political system and its impact on the potential usage of 

soft power tools as sharp power tools. Given the absence of internal checks and 

balances, it seems that the party-states apparatus of the PRC can be more inclined 

to this kind of misuse of soft power, e.g. coercively in the time of diplomatic crises.  

 China’s political system indirectly sets the limits of attractiveness of Beijing’s soft 

power-related international efforts, as it undermines their credibility. Despite 

repeated claims by the Chinese side that promotion of culture and history is 

apolitical, the propaganda dimension of Beijing’s international messaging seems 

obvious to many, also in the Visegrad Group countries.  

 Despite the still-limited Chinese influence in the region, local observers and 

members of public increasingly perceive it as an emerging problem and a challenge, 
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both domestically (e.g. in the context of potential elite capture) and internationally 

(most notably in relation to the US engagement in the region). It is worth noting, 

however, that despite some similarities, each of V4 states’ internal situation 

conditions their respective policies towards China as well as the overall shape of the 

public debate on the topic.  

 When it comes to Poland, political rapprochement during the last decade has 

enabled increased cooperation in “soft” areas, such as culture and education. New 

Confucius Institutes have been established, Sino-Polish academic exchange has 

accelerated (also in the form of scholarships and stipends for young Poles), while the 

media have begun to publish more China-related content (also in cooperation with 

Chinese entities). Polish public opinion seems to have a rather positive view of the 

PRC, yet it seem hard to assess whether it is the result of Chinese soft power’s 

influence or simply an outcome of a simplistic perception of the country through the 

lens of its economic growth and potential gains from Sino-Polish cooperation. It 

seems plausible to assume that together with the growth of tensions between 

Beijing and Washington and a global turn towards scepticism in assessing the 

current politics of the PRC, the Polish public opinion will also start to increasingly 

question the attractiveness of the so-called “Chinese model”. 

 When it comes to the complexity of relations with Beijing and its impact on Chinese 

soft power in the region, Czechia seems to be the most interesting example among 

V4 states. Both the Czech political scene as well as the general public are highly 

polarised in terms of their attitude towards Beijing and their assessment of Sino-

Czech relations more broadly. In recent years, some Czech political figures and 

businessmen’s links with the Chinese side were shrouded in scandal, with many 

observers pointing towards elite capture as the main problem of bilateral relations 

between Prague and Beijing. Moreover, areas of cooperation related to Chinese soft 

power have been publicly scrutinised (e.g. events and academic courses sponsored 

by the Chinese Embassy at prestigious Charles University in Prague). The Czech 

example showcases that even though bilateral relations between a given country 

and China might be flourishing, public debate and criticism of controversial issues 

can also influence diplomatic dynamics and result in some form of re-evaluation of 
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the official position. If malpractice is detected locally, the Chinese side’s soft power 

tools can turn against their initiator, i.e. Beijing. 

 As far as Slovakia is concerned, its engagement with China has been limited due to 

the former country’s small size and capacity. Beijing’s soft power tools seem to have 

a limited reach in the country, as Bratislava’s political priorities centre around 

different issues. Also, the general public seems ambivalent about engaging with the 

PRC. Although China-related scepticism seems to be on the rise in some Slovak 

circles, the topic remains on the margin of the public debate.  

 Hungary’s almost entirely uncritical attitude towards the PRC seems to be the 

exception rather than the rule among the V4 countries. To a certain degree, 

Hungary’s close ties with the PRC play into Budapest’s euroscepticism, as they can 

be instrumentalised in its dialogue with Brussels. Assessing China’s soft power tools 

in Hungary seems especially challenging, since little or no coverage of controversial 

issues does not mean that malpractice does not take place locally.  

 Although currently the impact of Chinese soft power on shaping public opinion in the 

Visegrad Four states remains limited, one should not assume that Beijing will give up 

attempts to shape local environment favourable to its interests. Public awareness 

regarding China’s presence in the region should be raised locally and internationally 

through increased dialogue between experts, academics and practitioners both 

inside and outside of the field of Chinese studies.  


