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Uczestnicy seminarium 

• amb. Jerzy Marek Nowakowski (JMN)

• Ludwik Dorn (LD)

• prof. Bogdan Góralczyk (BG)

• dr Błażej Sajduk (BS)

• Bartłomiej Radziejewski (BR)

• dr Witold Sokała (WS)

• prof. Tomasz Grzegorz Grosse (TGG)

• dr hab. Michał Lubina (ML)

• Jarema Piekutowski (JP)
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Wprowadzenie

W dniu 15.10.2020 odbyło się seminarium eksperckie 
dotyczące polityki zagranicznej i obronnej oraz relacji 
międzynarodowych. Eksperci omawiali zmiany sytuacji 
międzynarodowej, jakie dokonały się w ostatnich 
miesiącach w Eurazji jako gigaregionie.  

Seminarium obejmowało następujące obszary 
tematyczne: 

1. Zachodni Pacyfik i Azja Wschodnia: rywalizacja
USA z Chinami jako punkt wyjścia i oś zmian w 
systemie światowym; 

2. Obszar postsowiecki: problemy wewnętrzne
Rosji, zmiany na Białorusi, walki w Górskim 
Karabachu. 

3. Europa po szczytach unijnych, w obliczu brexitu i
kryzysu pandemicznego: drogi wyjścia z kryzysu i
nowe czynniki zmian;

4. Polska polityka zagraniczna – ocena sytuacji, 
sformułowanie rekomendacji do dalszych działań.

Gdzie jesteśmy? 

Uczestnicy wskazali najważniejsze zjawiska ostatnich 
miesięcy:  

1. Przesilenie cywilizacyjne, na które obok
pandemii składa się także głęboki kryzys 
kapitalizmu, szczególnie w neoliberalnym 
wydaniu.

2. Powrót do idei istotnej roli państwa i kryzys
liberalnej demokracji wraz z tendencjami 
antyglobalistycznymi, antyliberalnymi i
antydemokratycznymi. 

3. Przesunięcie centrum świata z Atlantyku na
Pacyfik i wojna technologiczna o status 
hegemoniczny Stanów Zjednoczonych. 

4. Trudna sytuacja USA w związku z pandemią
osłabiająca to państwo i jego zdolności do 
rywalizacji z Chinami. 

5. Wojna na Kaukazie, traktowana jako
„proxy war” Erdoğana z Putinem. 

6. Protesty na Białorusi.

7. Wielowektorowe działanie Unii 
Europejskiej: próba utrzymania dobrych 
relacji transatlantyckich przy jednoczesnym
zachowaniu współpracy z Chinami.
Jednocześnie nasilają się czynniki kryzysowe
(brexit, wpływ COVID-u). Podejmowane są 
próby wzmocnienia integracji 
(euroobligacje)

Na naszych oczach pęka ład mozolnie budowany przez 
cały wiek XX. W społeczeństwie coraz mocniej dają o 
sobie znać także tendencje antyglobalistyczne, 
antyliberalne, jak również antydemokratyczne. 
Obserwowana dotychczas jednobiegunowość przesuwa 
się obecnie w kierunku dwubiegunowej relacji Chiny-
Stany Zjednoczone. W obliczu pandemii ta porażka 
świata zachodniego staje się tym bardziej widoczna. 
Powstaje więc pytanie: jak interpretować obserwowane 
na terenie Eurazji przesilenie oraz jakie czekają nas w 
związku z nim zmiany? 

Jakie są główne punkty 
orientacyjne debaty na temat 
przyszłości Eurazji? 

Bartłomiej Radziejewski wskazał na trzy wspomniane 
wcześniej główne wątki rozmowy (tj. przesilenie 
cywilizacyjne, naruszenie struktur wypracowanych 
przez XX wiek oraz dwubiegunowość), dodając do niego 
czwarty, czyli specyfikę obecnej fazy COVID-u. Okazuje 
się bowiem, że Azja łagodniej przechodzi przez kryzys 
związany z pandemią, aniżeli świat zachodni, który 
obecnie znajduje się w pewnym impasie. Opis sytuacji 
Zachodu wymyka się jednoznacznej diagnozie. Nie 
można mówić ani o katastrofie ani o odrodzeniu.  
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Jaki wpływ na system 
międzynarodowy ma COVID? 

Bogdan Góralczyk punktem wyjścia swojej wypowiedzi 
uczynił konstatację, iż „3 listopada mamy wybory 
amerykańskie”. Debata pomiędzy Trumpem i Bidenem 
została określona jako „starcie demokracji liberalnej z 
nieliberalną z wszystkimi tego przymiotami”. Sprawia 
to, że wynik wyborów w istocie zaważy na kształcie 
geopolitycznym całego świata, a nie tylko Stanów 
Zjednoczonych. 

Tak ważnych wyborów, 
pandemicznych, z zakażonym 

prezydentem – jeszcze nie było 
(Bogdan Góralczyk) 

Równie istotnym punktem odniesienia są Chiny. 
Rozeznanie sytuacji w Azji jest jednak o tyle trudne, że – 
jak zauważa dalej Bogdan Góralczyk – nasze myślenie o 
Chinach zostało w dużej mierze naznaczone przekazem 
propagandowym. Dane mówią jednak to, co następuje: 

1. Plenum, które odbyło się w Chinach zatwierdziło
14-tą pięciolatkę (a więc działania zaplanowane 
do 2025 roku), a także 15-letni plan rozwoju
naukowo-technicznego;

2. Jeden plan Chiny przyjęły w 2006 roku;
obejmował on okres 2005-2020; 

3. Obecnie ma zostać wdrożony plan
obejmujący lata 2020-2035, a jego 
zwieńczeniem ma być ukształtowanie Chin
jako państwa innowacyjnego;

4. Tym samym Chiny chcą stać się liderem nie 
tylko w dziedzinie handlu oraz gospodarki, 
ale także w dziedzinie wysokich technologii. 
Działania firm takich jak ZTE i Huawei już 
teraz wskazują na realizację powziętych 
przez Chiny planów rozwojowych. 

5. W 2015 przedstawiony został program 
„Made in China 2025”, w ramach którego
Chiny wyspecyfikowały 10 dziedzin. 

W dalszym toku swojej wypowiedzi Bogdan 
Góralczyk powołał się na książkę Davida 
Shambaugh Shift of Power z 2005 roku, w której 
autor postawił tezę, iż centrum gospodarki i 
handlu przenosi się z Atlantyku na Pacyfik. 
Prognozy te szybko, bo pomiędzy 2008 a 2010 
rokiem, zweryfikowała historia, chociażby przez 
przykład Brexitu oraz kryzysu Unii Europejskiej. 

Zdaniem Bogdana Góralczyka Azja Wschodnia 
radzi sobie z COVID-em znacznie lepiej, aniżeli 
świat zachodni. Rekordzistą okazuje się tutaj 
Tajwan. Natomiast w samych Chinach dokonuje 
się obecnie aż 9 milionów testów zaledwie w 4 
dni, nie wspominając już o fakcie, iż komunikacja 

lotnicza niemalże wróciła tam do stanu, który znamy 
sprzed pandemii. 

Wszystko to wskazuje na kolejne przechylenie języczka 
u wagi wśród światowych potęg na rzecz Azji 
Wschodniej przy jednoczesnym kryzysie Zachodu.

Następnie głos zabrał prof. Tomasz Grzegorz Grosse, 
stawiając mocną tezę, iż demokracja jako ustrój nie 
radzi sobie z takim zjawiskiem, jakim jest COVID. Można 
snuć przypuszczenia, że w przeciągu kilku miesięcy albo 
lat Stany Zjednoczone, targane wewnętrznymi 
kryzysami, zmniejszą swoje zewnętrzne wpływy, a 
następnie pogrążą się w potężnym kryzysie 
politycznym, zdrowotnym i gospodarczym. Lukę, jaka 
powstanie w wyniku tej kapitulacji, wypełnią 
mocarstwa azjatyckie. 

Demokracja jako ustrój nie radzi 
sobie z COVID-em (...). Systemy 

demokratyczne kruszeją  
(Tomasz Grzegorz Grosse) 

Unia Europejska pomiędzy 
demokracją a autorytaryzmem 

Tomasz Grzegorz Grosse jest więc zdania, że COVID-u 
nie jest w stanie szybko i skutecznie zwalczyć 
demokracja. Dzięki zauważalnego progresowi w kwestii 
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tworzenia nowych technologii o wiele lepiej będą sobie 
radzić raczej państwa autorytarne.  

Centralizacja władzy w Brukseli 
odbywa się metodą autorytarną. Nie 
budujemy federacji demokratycznej, 
tylko pewnego rodzaju reżim mający 
lepiej zarządzać Europą. To robi się 

kosztem demokracji przede 
wszystkim w państwach 

członkowskich 
(Tomasz Grzegorz Grosse) 

Z szeregiem problemów będzie się również mierzyć 
Unia Europejska, która de facto próbuje pójść w stronę 
autorytaryzmu, upatrując w tym szansę na przetrwanie 
w obliczu kryzysu pandemicznego. Nie uzgodniono 
wspólnej polityki nawet dla drobnych kwestii 
koordynacyjnych w zakresie zwalczania pandemii na 
poziomie europejskim. Pojawiły się ogromne napięcia 
wokół kwestii budżetowych i powiązanych z nimi 
kwestii praworządności. Europa być może nie zdoła 
wprowadzić masowego monitoringu obywateli, tak jak 
to uczyniły Chiny. 

Państwa europejskie czeka zatem fala recesji, zaś sama 
Unia Europejska zacznie się zapadać od środka. COVID 
przyspieszy te procesy, niejako wymuszając odejście od 
struktur demokratycznych na rzecz sprawniejszych – w 

obliczu pandemii i innych kryzysów – systemów 
zarządzania autorytarnego. 

Z niektórymi prognozami Tomasza Grzegorza 
Grosse nie zgodził się  Błażej Sajduk, pozostając 
nieco bardziej optymistycznie nastawiony do 
kwestii dalszego rozwoju Stanów Zjednoczonych. 
Postawił tezę, iż znajdujemy się na progu 
konwergencji ustrojowej. 

Huawei pewnie się wycofa z 
segmentu flagowych telefonów 

komórkowych za dwa lata, bo nie 
będzie miał czym go wypełnić, a 
amerykańskie sankcje w końcu 

uderzą w europejski przemysł, bo 
Huawei też wykorzystuje 
komponenty europejskie 

(Błażej Sajduk) 

Błażej Sajduk z jednej strony zgadza się, że 
zjawiska takie, jak chociażby inwigilacja przez 
państwo zbliża świat zachodni (tzw. kapitalizm 
nadzoru) do systemu chińskiego (dane w służbie 
państwa), jednakże amerykańskie 
przedsiębiorstwa są niekwestionowanym liderem 
w dziedzinie chipów (48% globalnej produkcji, 
Chiny – 5%), a ta pozycja się jeszcze bardziej 
umocni, czego przejawem są przejęcia ARM przez 

Nvidię i XilinX przez AMD – każde za ok. 40 mld 
dolarów. Ponadto amerykanie aktywnie zwalczają teraz 
obecność chińskich firm technologicznych zarówno u 
siebie w kraju, jak i u sojuszników. Jednym z przykładów 
jest wypieranie przez Stany Zjednoczone chińskiej marki 
Huawei (której telefony produkowane są zresztą 
częściowo z komponentami europejskimi). Technologia 
nie będzie zatem związana z monopolem Azji 
Wschodniej. Stanie się raczej polem rywalizacji 
pomiędzy państwami, w tym także między Wschodem i 
Zachodem. 

Problem ustrojowo-gospodarczy 
czy problem kulturowy? 

Ludwik Dorn nie krył swojego sceptycyzmu wobec wizji 
upadku demokracji liberalnej. Choć radzi sobie ona z 
kryzysem pandemicznym wyraźnie gorzej aniżeli ustroje 
krajów wschodnioazjatyckich, to rozwiązaniem 
problemu nie jest, zdaniem Dorna, alternatywa w 
postaci rozwiązań autorytarnych. Należałoby raczej 
przeformułować w ramach demokracji ochronę danych 
osobowych. Jednocześnie Ludwik Dorn wskazał na to, 
jak niewiele wiadomo dzisiaj na temat konsekwencji, 
jakie niesie za sobą pandemia: 

1. Nie wiadomo, jaka jest skala nabywania
odporności w sytuacji przyjęcia szczepionki albo
zachorowań;
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2. Istotna dla badań jest nie tylko liczba zgonów, 
ale także skala zachorowań i uleczeń wraz z
towarzyszącym im powikłaniom;

3. Nie wiadomo, w jakim stopniu COVID obciąży
system zdrowotny. 

Ludwik Dorn zauważył także, iż pandemia być może nie 
zniszczy, ale poważnie naruszy kulturowo-cywilizacyjną 
pozycję Europy, co wiąże się z obecnym w naszej 
kulturze paradygmatem chrześcijańsko-
oświeceniowym. Zachód, inaczej niż konfucjański 
Wschód, nobilituje wartość każdego jednostkowego 
ludzkiego istnienia. Europa jest także kontynentem  
o zdecydowanie mniejszym przyroście naturalnym 
w stosunku do Azji. 

Z interpretacjami Ludwika Dorna zgodził się Jerzy Marek 
Nowakowski, włączając jednak do dyskusji temat 
szczególnego miejsca Indii. 

1. Jerzy Marek Nowakowski zaproponował zatem 
dwie porządkujące tezy:

2. Mocno dotknięte pandemią Indie okazują się 
zdecydowanie bliżej świata demokratycznego,
aniżeli reszta państw Azji Wschodniej;

3. W istocie nie jest jasne, czy to pandemia 
wywołała kryzys demokracji, czy też kryzys
systemów demokratycznych wywołał pandemię.

To starcie całostek 
cywilizacyjnych. Zazwyczaj one 

pociągają za sobą elementy 
polityczne, ale nie zawsze i nie do 

końca. Pojawia się pytanie, do 
którego z tych modeli włożymy 

cywilizacje indyjską, która będzie 
coraz ważniejszym elementem  

tej układanki 
(Jerzy Marek Nowakowski) 

Zdaniem Nowakowskiego paniczna (znacznie 
bardziej nerwowa, aniżeli w przypadku np. 
niegdysiejszej grypy hiszpanki) reakcja państw 
europejskich na pandemię koronawirusa obnaża 
słabość demokracji. Z drugiej strony w krajach 
demokratycznych trudniej ukryć dane dotyczące 
pandemii. Pod tym względem azjatyckie ustroje 
totalitarne czy autorytarne radzą sobie z tym 
zjawiskiem lepiej, sprawniej regulując nastroje 
społeczne. Aby jednak znaleźć odpowiedź na 
zagrożenie pandemiczne, trzeba jej szukać na 
poziomie ponadnarodowym. W związku z tym 
powstaje szereg wniosków: 

1. Na obecną chwilę nie wiadomo, jaka jest 
zdolność reakcji struktur ponadnarodowych;

2. W paradoksalny sposób racjonalizacja zaistniałej
sytuacji osłabia społeczną reakcję;

3. Utrudnienia w przemieszczaniu się ograniczają 
kontrolę dziennikarską sporów i konfliktów, co
sprzyja kontroli sprawowanej przez reżimy 
autorytarne. 

Bogdan Góralczyk wniósł do dotychczasowej dyskusji 
kilka uwag krytycznych. 

1. Należy mocniej podnosić temat Indii w kontekście
dyskusji nad obecnym kryzysem pandemicznym. 

2. W ramach rzetelnej dyskusji nie należy stawiać
tezy, iż współczesne Chiny pozostają krajem 
totalitarnym;

3. Pandemia pokazała, że mamy do czynienia z 
renacjonalizacją polityki, co stanowi atut dla
silnego państwa Chin, które sprawuje również
kontrolę nad transnarodowym kapitałem. 

Jeżeliby przyjąć w dyskusji Huntingtonowską koncepcję 
zderzenia cywilizacji, to dotychczasowe rozróżnienia na 
cywilizację zachodnią, konfucjańską oraz indyjską 
należałoby uzupełnić o dwa kolejne, tj. o cywilizację 
prawosławną oraz muzułmańską.  

Z perspektywą tą zgodził się Tomasz Grzegorz Grosse, 
który zauważył, że możemy mówić zarówno o tkance 
kulturowej analizowanych procesów przesileń i zmian, 
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jak i o pewnego rodzaju oprawie politycznej, czyli 
ustrojowej. Pewne instytucje wykazują bowiem większą 
zdolność adaptacji bądź to w Azji, bądź też w Europie. 
Stąd też oba wymienione czynniki, kulturowy oraz 
polityczno-ustrojowy odgrywają równie ważną rolę.  
Co więcej, problemy i kryzysy pojawiają się na ogół 
wtedy, gdy obie te płaszczyzny nie są ze sobą 
odpowiednio zharmonizowane. Właśnie dlatego  
pokusa autorytarna w Europie natrafi na opór,  
bo w ujęciu kulturowym Europejczycy będą odrzucać 
taką formę rządów. Nawet racjonalne w dobie 
pandemii ograniczanie wolności wywołuje  
rozliczne protesty. 

Nowa zimna wojna? 

Pomimo iż sytuacja na świecie pozostaje w obliczu 
pandemii wysoce niepewna, już teraz można stwierdzić, 
że – jak przekonuje prof. Góralczyk – Chiny wygrały ze 
Stanami Zjednoczonymi na polu gospodarczym, lecz 
przegrały wizerunkowo. Nie trzeba angażować się w 
teorie spiskowe, aby na przyjąć funkcjonującą w obiegu 
publicznym narrację o chińskich źródłach koronawirusa. 
Tę wizerunkową porażkę dodatkowo pogłębił fakt, iż 
sprzęt oraz akcesoria mające służyć walce z pandemią, 
które dostarczyły nam Chiny, okazały się nie takie, jak 
się spodziewano. 

Kiedy wybuchła pandemia, wojna handlowa 
pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi 
przeobraziła się w wojnę medialno-
propagandową. W tej chwili natomiast 
przekształca się ona jeszcze w inną formę 
rywalizacji, a mianowicie – w „wojnę o wartości, 
wojnę systemową”. Ponieważ jednak w obecnej 
sytuacji Chiny poszukują sojusznika w Europie, 
niemniej ważne od wyników wyborów 
prezydenckich w Stanach Zjednoczonych może 
okazać się reakcja Niemiec na trwający pomiędzy 
dwoma mocarstwami konflikt. 

W obliczu pandemii Chiny 
wygrały ze Stanami 

Zjednoczonymi na polu 
gospodarczym, lecz przegrały 

wizerunkowo 
(Bogdan Góralczyk) 

Zdaniem Błażeja Sajduka, możliwą przegraną Chin 
dobrze ujawnia obrazuje kwestia kontaktów w 
zakresie 5G, gdyż „to są realne pieniądze i realne 
decyzje”. Dla przykładu Grecja, stanowiąca 
„papierek lakmusowy” wpływu Chin na Europę, 
ogłosiła, iż prawdopodobnie nie zamierza 
instalować sprzętu chińskiego. To samo 
zapowiedziała Belgia i Szwecja. Ważne państwa 
Europejskie wydają się zatem traktować Chiny 

jako strategicznego rywala. Innymi słowy, Chiny, poza 
Pakistanem, nie mają realnych (zamożnych) 
sojuszników, USA wciąż ma ich bardzo wielu.  

Jerzy Marek Nowakowski zasadniczo zgodził się z opinią 
o stracie wizerunkowej Chin, tym bardziej, że bardzo 
wiele krajów europejskich zaczęło się wycofywać z
przenoszenia się produkcji do Azji Wschodniej. Wynika 
to z ostrożności i regionalizacji łańcuchów dostaw. 
Odrębną kwestię stanowią rozwiązania militarne w 
kontekście sporu o Tajwan. Kluczowym pozostaje zatem 
pytanie, czy rozwiązania militarne zostaną po 
rozstrzygnięciu siłą kwestii Górskiego Karabachu uznane
za uprawniony  sposób prowadzenia polityki. 

Totalitaryzm i kreatywność 

Profesor Bogdan Góralczyk, wskazując na pozytywny 
wkład sztucznej inteligencji w walce Chin z 
koronawirusem, zadał istotne pytanie: „Jak pogodzić 
totalitaryzm z kreatywnością?”. Pierwsza z 
proponowanych odpowiedzi brzmiała: „Wprowadzić 
fiński system kształcenia; dać kreatywność na szczeblu 
najniższym”. W odpowiedzi na to stwierdzenie, 
Bartłomiej Radziejewski zauważył, że technologie 
inwigilacji związane z rewolucją cyfrową stosowane w 
reżimach despotycznych są już w użyciu w 
demokracjach liberalnych na Zachodzie. Do tak 
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postawionego problemu z pewną rezerwą odniósł się 
jednak dr Witold Sokała. 

Nie da się zadekretować 
kreatywności, podczas gdy Chiny są 

zdania, że kreatywni okażą się 
przedsiębiorcy poddani ciągłej 

kontroli 
(Witold Sokała) 

Bartłomiej Radziejewski postawił pytanie, czy Chiny 
faktycznie zamierzają stać się światowym hegemonem, 
czy ograniczyć się jedynie do regionalnej hegemonii w 
ramach Azji Wschodniej. Z drugiej strony faktem jest, iż 
aspiracja Chin do sięgnięcia po hegemonię w Azji 
wschodniej jest gigantycznym wyzwaniem dla 
hegemonii Stanów Zjednoczonych, hegemonii dolara 
jako waluty i tej amerykańskiej doktryny nie 
dopuszczania hegemonów regionalnych. Nie musi to 
oczywiście oznaczać prostego zastąpienia Stanów 
Zjednoczonych przez Chiny. Chodzi raczej o to, że świat 
zmierza obecnie w kierunku wielobiegunowości. 

Błażej Sajduk zauważył, że kreatywność Chin wynika w 
dużej mierze z włączenia się tego kraju w świat 
brutalnej rywalizacji nastawionych na zysk 
przedsiębiorstw wewnątrz kraju oraz z aktywnego 
wspierania tych, którym się udało, przez rząd w Pekinie. 
Pewne przedsięwzięcia łatwiej jest zresztą realizować 

na Wschodzie, z czym w dalszym toku rozmowy 
zgodził się Ludwik Dorn. Dodatkowo zjawisko to 
stawia pod znakiem zapytania „totalitarność” 
Chin, zważywszy na fakt, iż ustrój totalitarny 
oznacza m.in. zamknięcie się na zewnętrzność. 
Jednocześnie należy zauważyć, że Chiny wciąż nie 
mają tak decydującego wpływu na kreatywny 
rozwój nowych technologii, jak chociażby Stany 
Zjednoczone. Mają dobrą alternatywę dla Afryki, 
dla krajów Kaukazu, dla Ameryki Południowej”, 
czyli tam, gdzie Amerykanie przegrywają, ale 
wciąż nie mogą pochwalić się zasięgiem 
globalnym. 

Chaos pod sklepieniem niebios 

Kolejnym ważnym wątkiem rozmowy była kwestia 
kultury strategicznej. Zdaniem Tomasza Grzegorza 
Grosse, Chiny mogą wyjść zwycięsko z 
międzynarodowej rywalizacji właśnie dzięki swoim 
posunięciom strategicznym (a nie dzięki 
komunizmowi, stalinizmowi i innym ideologiom, 
przed którymi przestrzegają rozmaici eksperci), 
zwłaszcza w obliczu panującego na Zachodzie 
chaosu. Ciekawą rolę pełnią w tym także Stany 
Zjednoczone. Odpowiadają one dwiema 
koncepcjami strategicznymi. Jedną z nich jest 
Indopacyfik, a drugą niedawna odsłona w Tokio, 

‘Quad’, czyli czterostronna współpraca, zainicjowana 
dwa lata temu, w 2017 roku, na linii Stany-Australia-
Indie-Japonia. W ten sposób rodzą się systemy sojuszy 
zmieniających krajobraz. 

Dalej Tomasz Grzegorz Grosse zauważył, że status 
Ameryki jako hegemona globalnego był przede 
wszystkim związany z tym, iż Amerykanie byli twórcami 
porządku światowego w skali globalnej. W tym sensie 
Stany Zjednoczone pełniły rolę hegemona. Oznacza to, 
że wielobiegunowość jest nie tyle alternatywą dla 
amerykańskiej hegemonii, co stanowi prostą 
konsekwencję kryzysu ładu amerykańskiego, jak 
również okres przejściowy do czasu wykrystalizowania 
się nowego ładu  W tym samym czasie Chiny zaczynają 
dopominać się o swoje miejsce w świecie. W tej 
perspektywie braku „globalnego policjanta” na arenie 
międzynarodowej należy uwzględniać rozmaite 
scenariusze militarne, jak również konflikt rosyjsko-
chiński. We wszystkich przedstawionych tu procesach 
Unia Europejska nie odegra jednak istotnej roli. 

Mamy chaos pod sklepieniem 
niebios, i kto lepiej odnajdzie się  

w tym chaosie, ten wygra, natomiast 
myślę, że potrwa on jeszcze  

dość długo  
(Michał Lubina) 
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Zdaniem Michała Lubiny, z obecnym „chaosem pod 
sklepieniem niebios” wiąże nie tyle wykluwanie się 
potęgi Chin, ale powstawanie przestrzeni, które 
pozostają poza kontrolą głównych mocarstw 
światowych. W rzeczywistości trudno wskazać na kraj 
azjatycki czy europejski, który byłby prochiński z 
wyboru. 

Rozproszony postsowiecki świat 

Otwierając temat świata postsowieckiego, Bartłomiej 
Radziejewski zadał pytanie, skąd przekonanie, że z 
obecnej wielobiegunowości miałby wyłonić się jakiś ład 
oparty na odniesieniu dwubiegunowym. Być może 
należałoby oczekiwać różnych faz systemu 
wielobiegunowego? Jerzy Marek Nowakowski zauważył 
jednak, że wielobiegunowość już istniała w Europie, lecz 
zawsze miała przy tym jakiegoś hegemona. 

Odrębną kwestią jest obszar postsowiecki, gdzie nie 
powiodła się wizja zbierania ziem ruskich (czy raczej 
sowieckich) ani za pomocą środków ekonomicznych ani 
agresją wojskową, jak próbował to uczynić Putin. 
Dodatkowo model wojny na tych terenach może 
przybrać za sprawą syryjskich ochotników kształt 
konfliktu religijnego. Sami Rosjanie wydają się nie mieć 
dobrego pomysłu na to, w jaki sposób na nowo 
zjednoczyć wszystkie elementy post-sowieckiego świata 
w oparciu o unię euroazjatycką. Jednocześnie 
putinowski projekt suwerennego autorytaryzmu okazał 

się niefunkcjonalny. Nie wyszedł rozwijany dotąd 
model imperialnej ekspansji Rosji. 

Bartłomiej Radziejewski poddał następnie pod 
dyskusję myśl, czy aby Białoruś nie wymyka się 
przedstawionemu przez Jerzego Marka 
Nowakowskiego modelowi. 

W obecnej fazie, demokratyczny 
bunt osłabia Łukaszenkę i rzuca 
go na kolana wobec Kremla w 

połączeniu zwłaszcza z izolacją 
międzynarodową, a w dalszej 

perspektywie jest perspektywa 
wymiany go na jakiegoś 

demokratę prorosyjskiego. Już 
nie wspominam, że perspektywa 

demokratyzacji ze stoma 
partiami w parlamencie jak w 

Polsce w ’90, dla rosyjskiej 
agentury to całkiem ciekawa 

perspektywa 
(Bartłomiej Radziejewski) 

W odpowiedzi Jerzy Marek Nowakowski zauważył, 
że wszystkie rewolucje w krajach postsowieckich, 
zarówno mołdawska, ormiańska, jak i białoruska 
były przez Rosję kontrolowane. W związku z tym 
Nowakowski zgodził się z Ludwikiem Dornem co 

do przypuszczenia, iż otworzenie się Białorusi na świat 
demokratyczny wynika z prowadzonej przez Rosję 
polityki zarządzania „pakietami akcji”. Na tym gruncie 
pomiędzy panelistami wywiązała się dyskusja dotycząca 
wpływów chińskich na obszarze postradzieckim. 

ML: Chiny są bardzo mało aktywne, co z resztą pokazuje 
jak bardzo narracja o jakiejś wielkiej roli Chin na 
obszarze postradzieckim była przesadzona. Chiny nie 
pomogły Łukaszence za bardzo, poza uznaniem go za 
zwycięzcę (...). To peryferie z punktu widzenia 
chińskiego. Są poza amerykańsko-chińską logiką. 

JMN: Proszę pamiętać, że pierwszym przywódcą który 
złożył Łukaszence gratulacje był Xi. Putin zrobił to po 
nim. W przypadku Armenii, Chińczycy starali się tam 
ingerować w taki sposób żeby nie antagonizując Rosji 
pomału wypychać ją z pewnych sektorów. 

WS: W temacie braku aktywności Chin. To że ten udział 
nie jest widoczny to nie znaczy, że go nie ma. Mówię tu 
o działaniach pozakulisowych chińskich służb 
specjalnych - bardzo aktywnych. Ten udział jest i nie
można go bagatelizować. 

UE w tym wielobiegunowym świecie 
jest kompletnie osamotniona. Nie ma 
żelaznych sojuszników, sił na których 

może się wspierać, natomiast ma 
ewidentnie coraz więcej rywali  
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z którymi jest skonfliktowana  
(Tomasz Grzegorz Grosse) 

Ludwik Dorn, nawiązując do problemów Górskiego 
Karabachu stwierdził, że zaistniał tam konflikt, który 
świadomie zamrożono, a celem tych działań okazało się 
utrzymywanie przez Rosję własnych wpływów. Istotnym 
wątkiem rozmowy stała się następnie teza mówiąca o 
rozmrażaniu przeciw Rosji konfliktów uprzednio 
zamrożonych w obszarze postsowieckim.  Jerzy Marek 
Nowakowski podjął ten problem, odnosząc go do wojny 
azersko-ormiańskiej rozgrywanej przez Turcję; Ludwik 
Dorn zauważył bowiem wcześniej, że państwo tureckie 
odmroziło ten konflikt przeciwko Rosji, tym samym 
wprowadzając pewną innowację polityczną na polu 
działań międzynarodowych. W tym świetle, wnioskował 
Nowakowski, łatwiej przeanalizować  wspomniane 
procesy zamrażania i rozmrażania konfliktów, w których 
swój własny udział ma także Zachód. 

Rekomendacje dla polskiej polityki 
zagranicznej  

W obecnym świecie poddanym chaosowi Polska 
dyplomacja straciła, jak przekonywał prof. Bogdan 
Góralczyk, bardzo wiele. Spowodowało to, że wśród 
państw europejskich mamy obecnie tylko jednego 
sojusznika w postaci Węgier. Interesy Orbana 

niekoniecznie jednak są zbieżne z interesami 
polskimi, ponieważ odbudowa Korony św. Stefana 
nie jest bynajmniej tożsama z naszym pojęciem 
Trójmorza. Sami tkwimy w nieustannym zwarciu 
między PO i PiS-em, co przyczynia się do zerwania 
naszej pamięci instytucjonalnej. Wszystko rozbija 
się o interesy partykularne, tak że nawet racja 
stanu jest „różnie traktowana w zależności od 
tego, po której stronie politycznej i partyjnej 
palety się znajdujemy”. Ogólną recesję wzmaga 
dodatkowo niepewność związana z dalszym 
rozwojem pandemii. 

Opinię tę rozwinął Jerzy Marek Nowakowski, 
stawiając mocną tezę, iż „polskiej dyplomacji nie 
ma”, ponieważ na ogół nie ma u nas również 
myślenia w kategorii polityki zagranicznej. 

Mieliśmy dużą szansę zagrania 
własnej gry w sprawie 

białoruskiej, co więcej, ta duża 
szansa została od razu przez 

Morawieckiego konfirmowana, 
po czym w wewnętrznych grach 

w obozie władzy zostało to 
ostatecznie utrupione 
(Jerzy Marek Nowakowski) 

Polska polityka zagraniczna okazuje się jednocześnie 
czymś jedynie satelickim względem polityki 
amerykańskiej. Pozostajemy zatem w pełni zależni od 
interesów Stanów Zjednoczonych. Jeżeli zaś chodzi o 
relacje polsko-węgierskie, to sceptyczny względem 
współpracy z Orbánem prof. Bogdan Góralczyk 
zaproponował alternatywę dla osi Budapeszt-Warszawa 
w postaci powrotu do trójkąta weimarskiego. Z ideą tą 
zgodził się Marek Nowakowski oraz Witold Sokała, który 
wysunął przy okazji szereg strategicznych propozycji 
rozwojowych dla Polski. 

Trzeba budować silne instytucje i 
własną kulturę strategiczną. 

Potrzebujemy elity władzy która wie 
czego chce i potrafi do tego 

przekonywać własne społeczeństwo; 
potrafi się posługiwać takimi 

narzędziami jak dyplomacja i służby 
specjalne 

(Witold Sokała) 

Reformy strategiczne dla Polski należałoby, zdaniem 
Sokały, zacząć od reformy edukacji, także na szczeblu 
uczelni wyższych. Jerzy Marek Nowakowski wskazał 
również na potrzebę wzmocnienia więzi 
translatlantyckich. 
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Uczestnicy seminarium – biogramy 

BOGDAN GÓRALCZYK – politolog i sinolog, profesor i 
dyrektor Centrum Europejskiego UW. Był również 
ambasadorem Polski na Filipinach, w Tajlandii oraz w 
dawnej Birmie w latach 2003-2008. Zajmuje się 
stosunkami międzynarodowymi we współczesnym 
świecie. Specjalizuje się w tematyce Chin. Bogdan 
Góralczyk pracował jako profesor wizytujący na 
zagranicznych uniwersytetach, w tym na terenie Chin i 
Indii. Autor wielu pozycji poświęconych Państwu 
Środka, w tym książki „Wielki Renesans. Chińska 
transformacja i jej konsekwencje”. 

LUDWIK DORN – współpracownik „Nowej 
Konfederacji”, polityk i publicysta, od 27 kwietnia 2007 
do 4 listopada 2007 r. marszałek Sejmu, w latach 2005–
2007 wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i 
administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i 
Jarosława Kaczyńskiego, były członek Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego, od 1997 r. poseł na Sejm 
III, IV, V, VI i VII kadencji. 

TOMASZ GRZEGORZ GROSSE – socjolog, politolog i 
historyk. Jest profesorem na Uniwersytecie 
Warszawskim. Ekspertem Instytutu Sobieskiego i 
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w 
analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach 
członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym. 
Opublikował m.in. „W objęciach europeizacji” (ISP PAN, 

Warszawa 2012) oraz zredagował książkę „Między 
polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w 
analizie ekonomistów i politologów” (Uczelnia 
Łazarskiego, Warszawa 2013). 

MICHAŁ LUBINA – ekspert ds. współczesnej Birmy 
i relacji rosyjsko-chińskich, adiunkt w Instytucie 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, autor ośmiu 
książek, w tym dwóch bestsellerów naukowych - 
"Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-
2014" (Kraków, Akademicka 2014) i "Pani Birmy. 
Biografia polityczna Aung San Suu Kyi" (Warszawa, 
PWN 2015) oraz prac międzynarodowych m.in. 
"Russia and China. A Political Marriage of 
Convenience" (Oppladen-Berlin-Toronto 2017) i 
"A Political Biography of Aung San Suu Kyi" 
(Routledge: New York-Abington 2020). 

JERZY MAREK NOWAKOWSKI – historyk, 
dyplomata. Był m.in. dyrektorem Ośrodka Studiów 
Międzynarodowych Senatu, podsekretarzem 
stanu i głównym doradcą ds. zagranicznych w 
rządzie premiera Buzka, zastępcą redaktora 
naczelnego tygodnika “Wprost”. Ostatnio 
ambasador RP w Rydze i Erywaniu. Autor kilkuset 
publikacji na temat polskiej polityki zagranicznej i 
historii Polski w epoce międzywojennej. 

JAREMA PIEKUTOWSKI – główny ekspert ds. 
społecznych „Nowej Konfederacji”, socjolog, 
publicysta (m.in. "Więź", "Tygodnik Powszechny"), 

współpracownik Centrum Wyzwań Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Pole Dialogu i 
Ośrodka Ewaluacji. Prowadził analizy m.in. dla Instytutu 
Badań Edukacyjnych. 

BARTŁOMIEJ RADZIEJEWSKI – dyrektor i założyciel 
„Nowej Konfederacji”. Politolog zaangażowany, 
publicysta i eseista, organizator. Absolwent UMCS i 
studiów doktoranckich na UKSW. Pierwsze 
doświadczenia zawodowe zdobywał w Polskim Radiu i, 
zwłaszcza, w „Rzeczpospolitej” Pawła Lisickiego, później 
był wicenaczelnym portalu Fronda.pl i redaktorem 
kwartalnika „Fronda”. Założył i w latach 2010–2013 
kierował kwartalnikiem „Rzeczy Wspólne”.  W okresie 
2015-17 współtwórca i szef think tanku Centrum Analiz 
Klubu Jagiellońskiego. 

BŁAŻEJ SAJDUK – politolog i historyk myśli politycznej, 
adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ, 
senator UJ. W latach 2010–2017 prorektor Wyższej 
Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera. Uczestnik 
licznych kursów z zakresu zarządzania i biznesu (m.in. 
w: Zeppelin Universität, Ivey Business School) i szkoleń 
poświęconych militarnym aspektom wykorzystania 
nowoczesnych technologii (m.in. prowadzonych przez 
Joint Special Operations University). Opublikował m.in. 
jako współautor (z Rafałem Matyją): „Wybory 2014–
2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej 
Rzeczypospolitej” (2017); e-książkę: „Nowoczesna 
dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy?” 
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http://dydaktyka-akademicka.pl/ (2014); „Socjologię 
tłumu, psychologię narodów i historiozofię w myśli 
społeczno-politycznej Jana Karola Kochanowskiego” 
(2011). 

WITOLD SOKAŁA –  zastępca dyrektora Instytutu 
Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, przewodniczący 
Rady oraz ekspert Fundacji Po.Int. W przeszłości 
pracował jako dziennikarz prasowy, radiowy i 
telewizyjny, menedżer w sektorze prywatnym oraz 
urzędnik państwowy, a także jako niezależny konsultant 
w zakresie m.in. marketingu i wywiadu 
konkurencyjnego. Absolwent Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania 
Akademii Górniczo-Hutniczej; stopień doktora w 
dziedzinie nauk o polityce uzyskał na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 

Seminaria eksperckie 
„Nowej Konfederacji” 

Seminaria eksperckie są przeznaczone dla 
współpracowników i ekspertów „Nowej 
Konfederacji” Mają charakter zamknięty i mają na 
celu analizę bieżącej sytuacji w obszarach 
ważnych dla państwa (np. transport publiczny, 
polityka społeczna, rynek pracy, edukacja, 
obronność, polityka zagraniczna) oraz 
wykreowanie pomysłów na analizy, ekspertyzy, 
raporty, debaty i wydarzenia, a także 
rekomendacji do polityk publicznych. 

Seminaria sfinansowane są przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  
na lata 2018 – 2030. 
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