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Trójkąt geopolityki światowej 
 

Dominik Jankowski 
 

Wielowiekowe stosunki chińsko-rosyjskie, 
nacechowane licznymi konfliktami i walką o wpływy, 
stanowią obecnie jeden z fundamentów nowoczesnej 
geopolityki – łączący przeszłość z przyszłością. 
Związek między mocarstwem przyszłości i przegranym 
imperium XX wieku pokazuje nie tylko jak zmienił się 
obraz świata, ale wyznacza również geopolityczne 
trendy na kolejne dekady. Jak w soczewce bowiem w 
relacjach chińsko-rosyjskich skondensowane są 
najważniejsze wyzwania współczesności z zakresu 
twardego i miękkiego bezpieczeństwa: począwszy od 
terroryzmu i ruchów separatystycznych, poprzez 
problematykę bezpieczeństwa energetycznego i 
polityki surowcowej, na pokryzysowej walce o 
zbalansowanie gospodarki kończąc. Nie da się bowiem 
ukryć, że dla obu stron ten dziwny związek, 
zasługujący na miano „osi wygody”, naznaczony, jak 
to celnie określił Dominique Moïsi, ambiwalentnymi 
uczuciami geopolitycznymi, stanowi przyczynek do 
realizacji partykularnych, nierzadko sprzecznych 
interesów. 
 
Chińska ofensywa 
 

Kiedy w marcu 2007 roku prezydent Hu Jintao 
otwierał w Moskwie chińską wystawę narodową, 
zorganizowaną w ramach roku chińskiego w Rosji, 
padły słowa o największej w dziejach Pekinu 
zagranicznej wystawie chińskiej kultury i postępu 
ekonomicznego. Gdyby relacje chińsko-rosyjskie 
mierzyć według słów, które o nich padają, na czele z 
zaburzającym obraz rzeczywistości „partnerstwem 
strategicznym”, wydawałoby się, że przyszłość dla obu 
stron jawi się właściwie bezkonfliktowo. Chiny, przez 
długi czas odgrywające rolę satelity Moskwy, wybiły się 
na światową niezależność i to teraz one tak naprawdę 
ustalają agendę relacji chińsko-rosyjskich. 
Geopolityczne przetasowania spowodowały, że Chinom 
– przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym – 
bliżej teraz do Stanów Zjednoczonych niż do Rosji. 
Proces globalizacji, także w sferze geopolitycznej, 
doprowadził do tego, że myślenie w kategoriach 
politycznych i militarnych stref wpływów zeszło na 
drugi plan. Chińska ofensywa gospodarcza w Azji 
Centralnej, obszarze do tej pory uważanym za strefę 
rosyjskiej dominacji, realizowana przy pomocy 
Szanghajskiej Organizacji Współpracy najlepiej 
obrazuje, że zarówno dawne republiki radzieckie, jak i 
Chiny poszukują nowego języka współpracy, opartego 
przede wszystkim na ekonomii. Chińskie inwestycje 
pośrednie i bezpośrednie, w zamian za dostęp do złóż 
lub dostawy gazu i ropy naftowej, dają państwom Azji 
Centralnej możliwość wyrwania się z politycznego 
uścisku Moskwy. Już od ponad trzech lat do Chin 

Szanowni Państwo! 
 
Już ponad dwa lata 
„Komentarz Międzynarodowy 
Pułaskiego” stara się 
nadążyć za zmianami na 
dynamicznie ewoluującej 
światowej szachownicy, 
przybliżając Państwu 
skomplikowaną sieć 
powiązań, jaka łączy 
politykę, ekonomię, 
wojskowość, kulturę oraz 
socjologię. Staramy się, 
żeby analizy, które 
publikujemy, nie tylko oddawały wierny obraz 
rzeczywistości, ale przede wszystkim próbowały 
odpowiedzieć na pytanie w jakim kierunku zmierzają 
stosunki międzynarodowe. Celem redakcji jest zatem 
budowanie długofalowej strategii, opartej na 
doświadczeniu zawodowym i naukowym zarówno 
ekspertów naszej Fundacji, jak i osób blisko 
współpracujących z „Komentarzem 
Międzynarodowym Pułaskiego”. Cieszy mnie 
niezmiernie, że nasze grono czytelników stale się 
powiększa, zaś publikowane przez Fundację analizy 
stają się podstawą do stymulującej debaty 
intelektualnej w polskim i zagranicznym środowisku 
naukowym. 
 
Rok 2010 także i dla naszej redakcji będzie rokiem 
zmian. Dążąc do jak największej profesjonalizacji 
publikacji Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 
zdecydowała o powiększeniu składu osobowego 
redakcji. Tym samym mam zaszczyt powitać w 
naszym gronie Katarzynę Klagę-Jabłońską – która 
będzie pełniła obowiązki Sekretarza Redakcji – oraz 
Łukasza Polinceusza, nowego Zastępcę Redaktora 
Naczelnego, a jednocześnie koordynatora serii 
wydawniczej „Raport Pułaskiego”, która będzie od 
2010 roku publikowana we współpracy z 
Dwumiesięcznikiem społeczno-politycznym „Realia i 
co dalej…”. 
 
Mam nadzieję, że „Komentarz Międzynarodowy 
Pułaskiego” nadal będzie spełniał Państwa 
oczekiwania oraz zaspokajał potrzebę poznawania 
stosunków międzynarodowych zarówno w ich 
obecnym kształcie, jak i we wszystkich możliwych 
konfiguracjach w przyszłości. Tym samym serdecznie 
zapraszam do lektury pierwszego numeru naszego 
czasopisma w Nowym Roku oraz do współpracy! 
 
Dominik Jankowski – Redaktor Naczelny 
„Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” 
djankowski@pulaski.pl 



 

 
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego - The Casimir Pulaski Foundation 

Oleandrów 6, 00-629 Warsaw, Poland 
Tel/Fax: +48 22 658 04 01, e-mail: office@pulaski.pl 

No. 1/10 
14 I 2010 

ISSN 2080-8852  

2 

płynie ropa z Kazachstanu, zaś podpisana w czerwcu 
2009 roku umowa z Turkmenistanem gwarantuje 
Pekinowi wzrost dostaw gazu. Chiny, obejmując 
przywództwo w stosunkach z Rosją, traktują jednak 
Moskwę z dużą gracją i taktem, co wynika przede 
wszystkim z geopolitycznej kalkulacji. Rosja potrzebna 
jest Pekinowi tam, gdzie sam ma ograniczone pole do 
manewru. 
 
Rosyjskie marzenia 
 

Rosyjska pozycja na arenie międzynarodowej wynika 
dzisiaj nie z siły samej Moskwy i jej zdolności 
militarnego i politycznego nacisku, ale z możliwości 
odpowiedniego odnalezienia się w relacjach 
bilateralnych z Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. 
To bowiem stosunki w tak zwanym „trójkącie 
geopolityki światowej” zdecydują o możliwości 
odzyskania przez Moskwę choć namiastki jej dawnego 
statusu politycznego. Wielu ekspertów uważa, że 
bliższe relacje na linii Chiny-Rosja są możliwe dzięki 
pewnym wspólnym wartościom, które wyrażają się w 
niedemokratycznym charakterze ich reżimów 
politycznych. Takie zobrazowanie stosunków Pekinu z 
Moskwą zakładałoby jednakże głębsze fundamenty 
ideologiczne tego związku, których jednak na dobrą 
sprawę nie ma. Głównym spoiwem łączącym oba 
państwa jest wykorzystanie drugiej strony do realizacji 
partykularnych interesów. Rosja ma po pierwsze 
świadomość, że pogorszenie stosunków z Chinami 
zakończyłoby jej największe geopolityczne marzenie 
od upadku ZSRR – budowy świata wielobiegunowego. 
Tym samym Pekin, który żywo ten rosyjski sen o 
potędze podtrzymuje, jest Moskwie niezbędny. To 
bowiem Stany Zjednoczone, trzeci wierzchołek 
„trójkąta geopolityki światowej”, stanowią dla Rosji do 
dziś głównego strategicznego przeciwnika na świecie, 
co jednocześnie niezwykle cieszy Chiny, które tym 
samym mogą porzucić aspekty militarnej rywalizacji o 
Azję Centralną i skoncentrować się przede wszystkim 
na działaniach gospodarczych. Dla Moskwy „zimna 
wojna” tak naprawdę nigdy się nie skończyła – 
przybrała jedynie inną formę i szatę, ograniczając 
także swój zasięg geograficzny. Błąd, jakim z 
pewnością jest takie postrzeganie Stanów 
Zjednoczonych przez Moskwę, doprowadził bowiem do 
tego, że w poszukiwaniu spełnienia snu o 
wielobiegunowości, Rosja zmuszona została do 
pełnienia roli młodszego brata Pekinu. Do takiej 
sytuacji doprowadziło nie tylko ekonomiczne zacofanie 
w stosunku do Chińczyków, ale także jawny brak 
długofalowej strategii pozyskiwania sojuszników. 
Moskwa, nie licząc kilku wyjątków pokroju Wenezueli, 
stała się dla świata, w tym dla swoich sąsiadów z Azji 
Centralnej, państwem bez atrakcyjnego pakietu ofert. 
Została tym samym jednym z biegunów świata 
multipolarnego, który pozbawiony jest jednak 
magnetyzmu. Najlepszym tego przykładem jest fakt, iż 
żaden z dawnych sojuszników, należących do 

znajdującej się pod kuratelą Moskwy Organizacji 
Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, nie uznał 
niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. Ponadto 
na początku tego roku Białoruś i Uzbekistan odmówiły 
podpisania umowy o utworzeniu razem z Rosją sił 
szybkiego reagowania do zwalczania terroryzmu, co 
obrazuje, jak ograniczony jest wpływ Moskwy także na 
sprawy militarne na obszarze dawnego ZSRR. Niemniej 
jednak Rosja nadal w znacznym stopniu oddziałuje na 
wydarzenia na arenie międzynarodowej, nawet jeśli 
sama przypomina już bardziej mocarstwo regionalne 
niż światowe. Pozycja stałego członka w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ, wpływ na konflikt w Afganistanie 
czy potencjalna możliwość rozwiązania sporu o 
atomowy program Iranu – to tylko niektóre z 
rosyjskich atutów. Trzeba mieć jednak świadomość, iż 
Moskwa – w porównaniu z Pekinem – ma ich coraz 
mniej. 
 
G-2, G-3, G-4? 
 

Wielu analityków skazało już Rosję na marginalizację i 
ograniczenie jej znaczenia, co wiązałoby się nawet z 
utratą statusu mocarstwa regionalnego. O 
geopolitycznej przyszłości świata miałby decydować 
tandem Stanów Zjednoczonych i Chin, czyli sławna już 
grupa G-2. Nawet jeśli wydaje się to realne w 
dziedzinie gospodarki, to trudno jest wyobrazić sobie 
taką sytuację w sferze polityki i wojskowości. Świat, 
choć na razie zmierza w kierunku wielobiegunowości, 
ostatecznie przyjmie jednak najprawdopodobniej 
niebiegunowy charakter. Tym samym ani grupa G-2, 
ani grupa G-3 – uwzględniająca także Rosję – w 
długim okresie nie będą już odgrywały takiej roli, jaką 
przypisuje się im dzisiaj. Z obecnej perspektywy 
wydaje się jednak, iż Rosja, kontynuując swój sen o 
wielobiegunowości, będzie zmuszona zacieśnić 
stosunki przede wszystkim z Unią Europejską, co 
pozwoli Moskwie na zrównoważenie pozycji między 
Chinami a Stanami Zjednoczonymi. 
 

* * * * * 
 

Dominik Jankowski – redaktor naczelny 
„Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” Fundacji 
im. Kazimierza Pułaskiego, współpracuje z Zespołem 
Analiz Fundacji Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
„Amicus Europae”, publicysta (m. in. „Polska Zbrojna”, 
„Nowa Europa Wschodnia”, „Sprawy Polityczne”, 
„Euroekspert”). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie oraz Akademii Dyplomatycznej w 
Wiedniu. Specjalizuje się w problematyce 
bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki 
zagranicznej UE oraz geopolityki światowej. 

 

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest 
niezależną, apolityczną instytucją, której misją jest 
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propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, 
oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie 
społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi 
swoją działalność zarówno w Polsce jak i za granicą ze 
szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i 
Wschodniej jak i Ameryki Północnej. 
 
Fundacja mogła powstać dzięki przemianom 
politycznym, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku. 
Ideały generała Kazimierza Pułaskiego (wolność, 
sprawiedliwość i demokracja) stanowią inspirację dla 
wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundację. 
Działania Fundacji obejmują m.in.: prowadzenie badań 
naukowych, opracowywanie publikacji i analiz, 
przygotowywanie seminariów oraz konferencji, 
edukowanie i wspieranie liderów 
www.instytutprzywodztwa.pl  
 
Fundacja jest organizatorem Warszawskiego 
Regionalnego Kongresu Organizacji Pozarządowych 
www.warsawcongress.pl, Akademii Młodych 
Dyplomatów www.akademia.diplomacy.pl oraz 
wydawcą Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji 
Pozarządowych www.non-gov.org  
 
Fundacja przyznaje Nagrodę im. Kazimierza Pułaskiego 
"Rycerz Wolności" dla wybitnych postaci zasłużonych w 
promowaniu demokracji. Nagrodę dotychczas otrzymał 
profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman 
Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider demokratycznej 
opozycji na Białorusi, prezydenci Lech Wałęsa, 
Aleksander Kwaśniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki 
przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Javier Solana. 
 
Fundacja Pułaskiego jest jedną z dwóch polskich 
organizacji pozarządowych posiadających status 
organizacji partnerskiej Rady Europy. Więcej o 
Fundacji na www.pulaski.pl  
 
Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego to 
pogłębione analizy istotnych dla Polski zagadnień 
z zakresu polityki międzynarodowej, gospodarki 
światowej bądź bieżących wydarzeń w polskiej 
polityce. Dokument publikowany jest w dwóch 
wersjach językowych, polskiej i angielskiej. 
Osoby chcące publikować swoje oryginalne prace 
w Komentarzu proszone są o kontakt z 
Redaktorem Naczelnym p. Dominikiem 
Jankowskim djankowski@pulaski.pl Żeby 
regularnie otrzymywać kolejne numery KMP 
należy podać swój e-mail na stronie 
www.pulaski.pl  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Ladies and Gentlemen! 
 
The “Pulaski Policy Papers” 
have sought to keep pace 
with the changes occurring 
on the rapidly-evolving 
global chessboard, 
describing for you the 
complicated network of 
relations connecting politics, 
economy, military, culture 
and sociology. We have 
attempted to make the 
analyses depict a truthful 
picture of reality, and more 
importantly, give an answer 
to the following question: in which direction are 
international relations heading? The primary aim of 
our editorial staff is, therefore, to build a long-term 
strategy based upon the professional and research 
experience of the Foundation’s experts as well as all 
those who closely cooperate with the “Pulaski Policy 
Papers”. I am extremely glad to see that our circle of 
readers is constantly expanding and the analyses 
published by the Foundation have become the basis 
for a stimulating intellectual debate in the Polish and 
international scientific community. 
 
The year 2010 will also be a time of changes in our 
editorial office. Seeking the highest level of 
professionalism of our publications the Foundation 
has decided to enlarge its team. I have the pleasure 
to introduce Katarzyna Klaga-Jabłońska, who is 
assuming the duties of the Secretary of Editorial, and 
Łukasz Polinceusz, the new Deputy Chief Editor 
and the Coordinator of the publication series “Pulaski 
Report” which, starting from 2010, will be published 
in cooperation with the social-political bi-monthly 
“Realia i co dalej…”. 
 
I hope that the “Pulaski Policy Papers” will still meet 
your expectations and satisfy your need to deepen 
your understanding of international relations both in 
their present shape as well as in all possible future 
configurations. Let me cordially invite you to read 
this year’s first issue of our magazine. I look forward 
to our close cooperation! 
 
Dominik Jankowski – Chief Editor of the ”Pulaski 
Policy Papers” 
djankowski@pulaski.pl 
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The international geopolitics triangle 
 

Dominik Jankowski 
 

The centuries-old relations between China and Russia, 
marked by numerous conflicts and the struggle for 
influence, form one of the fundaments of modern 
geopolitics, linking the past with the future. This 
relationship, between the future superpower and the 
defeated empire of the twentieth century, reveals not 
only the changes that are taking place in the 
contemporary world, but also establishes the 
geopolitical trends for future decades.  
Chinese-Russian relations embody the most important 
challenges of modern times regarding the hard as well 
as soft security problems: terrorism and the separatist 
movements, the issue of energy security and natural 
resources policy as well as the post-crisis struggle for 
regaining a balanced economy. It is clearly visible that 
this “axis of convenience” marked by ambivalent 
geopolitical feelings – as noted by Dominique Moïsi – 
constitutes an indicator of specific but often 
contradictory interests.  
 
The Chinese chess game 
 

During the opening of a national exhibition in Moscow 
in March 2007, organised to celebrate the Chinese 
Year in Russia, the Chinese president Hu Jintao prized 
the event as the greatest international exhibition of 
Chinese culture and economic progress in the 
country’s history. If Chinese-Russian relations were to 
be measured by the wording and the falsely used 
notion of their “strategic partnership” – the future of 
both countries would practically appear impeccable. 
However, the reality seems to be different. China, for a 
long time acting as Moscow’s satellite, has mounted its 
offensive as an independent global player and is now 
deciding on the shape and nature of Sino-Russian 
relations. This geopolitical shuffling has caused China 
to opt for a closer approach towards the United States 
rather than Russia, especially when one takes into 
consideration the economic sphere. The process of 
globalisation has shifted the geopolitical priorities from 
the old-fashioned categories of military and political 
spheres of influence towards a more effective 
economy. The Chinese economic offensive, conducted 
under the auspices of the Shanghai Cooperation 
Organization, in Central Asia – an area hitherto 
considered a region under the Russian dominance – 
shows best how both the former Soviet republics and 
China have been searching for a new language of 
cooperation, based mostly on the economic grounds. 
The Chinese direct and indirect investments, in 
exchange for access to gas and oil resources, have 
given the countries of Central Asia the possibility of 
breaking away from Moscow’s political embrace. As a 
matter of fact, for the past three years, the 

Kazakhstan’s oil has been flowing to China and, a 
recent agreement with Turkmenistan signed in June 
2009, is guaranteeing an increase in gas deliveries. 
China is taking the lead in Sino-Russian relations, yet, 
it continues to treat its counterpart with a certain 
amount of grace and tact due to strategic geopolitical 
calculations – Beijing still needs Russia in areas where 
its scope of manoeuvres is, indeed, limited. 
 
Russia’s dreams 
 

Russia’s position in the international scene does not 
result from its strength or its ability to use the political 
and military pressure, but from the right balance 
achieved in the bilateral relations with China and the 
United States. Both partnerships belong to the so-
called “triangle of international geopolitics” – a position 
that will decide whether or not Russia will regain only a 
small fragment of its earlier political status. Experts in 
the field of geopolitics acknowledge that closer 
relations between China and Russia are possible due to 
certain common values expressed in the non-
democratic character of these two political regimes. 
However, such an outline would assume more 
profound ideological foundations which, as a matter of 
fact, do not exist. The main common ground in the 
relationship between both countries remains the 
possibility to use the other side for their own particular 
interests. First of all, Russia is fully aware of the fact 
that the worsening of relations with China would bring 
an end to their greatest geopolitical dream since the 
fall of the USSR – building a multipolar world. 
Consequently, Moscow finds itself in need of the 
continuous Sino support. On the other hand, the 
United States, the third apex of this “triangle of the 
world’s geopolitics” is Russia’s main strategic opponent 
making China extremely pleased as it may feel free to 
abandon the military rivalry for Central Asia and 
concentrate on the economic activities. For Russia, the 
“Cold War” has, in fact, never ended, to the contrary, 
it has just adopted another shape and is now 
geographically limited. The Russian misperception of 
the United States has caused Moscow to play the role 
of Beijing’s younger brother while seeking its own 
dream of multipolarity. It is not only its economic 
backwardness in comparison with China that has led to 
such a state of affairs, but also the inability to forge 
any viable long-term alliances. Leaving aside few 
exceptions such as Venezuela, Moscow has become a 
country devoid of any attractive offer it could propose 
to the world, including its neighbours from Central 
Asia. It has become just one of the poles of a 
multipolar world without any real magnetism. This 
situation was best manifested when none of the former 
allies belonging to the Collective Security Treaty 
Organization – being under Russia’s control – 
recognised the independence of Abkhazia and South 
Ossetia. Moreover, at the beginning of 2009 Belarus 
and Uzbekistan refused to sign the agreement with 
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Russia on the formation of a rapid reaction force for 
fighting terrorism, thereby, signalling Moscow’s limited 
influence over military affairs in the former Soviet 
region. Nevertheless, Russia is still having an impact 
on the events in the international arena even if it 
resembles a local empire rather than an international 
one. Russia does have a number of trump cards: its 
status as a permanent member of the U.N. Security 
Council, the influence it wields over the conflict in 
Afghanistan and its role in solving the dispute over 
Iran’s nuclear program. Yet, it is essential to be aware 
of the fact that Moscow, in comparison with Beijing, 
has fewer of such assets. 
  
G-2, G-3, G-4? 
 

Numerous experts have already sentenced Russia to 
marginalisation and the limitation of its importance, 
which would even mean the loss of its status as a 
regional superpower. Therefore, the Sino-American 
tandem, also known as the G-2, is to decide on the 
future of the world. Even though, this seems real in 
economic terms, it is much more difficult to imagine 
such an alliance in the spheres of politics and the 
military. The world, although still heading towards 
multipolarity, is likely to assume a non-polar 
character. In the long run, neither the G-2 nor the G-
3, including Russia, will play the role they are expected 
to play at the present time. However, from the current 
perspective, it seems that Russia, continuing its dream 
of multipolarity, will be forced to tighten its relations 
with the European Union in order to allow Moscow to 
strengthen its position with both China and the United 
States. 
 
Article translated by Dominik Jankowski and 
Elizabeth Deheza 
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