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CZY POTRAFIMY ZROZUMIEĆ CHIŃSKIE IMPERIUM?
[SKANER DEFENCE24]
Odpowiedź na pytanie, odnoszące się do wskazania na jakich fundamentach cywilizacyjnych tworzą
się współcześnie „nowe” Chiny mające aspiracje globalne, stało się kanwą najnowszej rozmowy w
ramach Skanera Defence24.pl z Piotrem Plebaniakiem.
Z perspektywy dynamiki wydarzeń w XXI w. musimy zrozumieć sposób myślenia decydentów
chińskich w Pekinie, temu ma służyć zdaniem Piotra Plebaniaka zagłębienie się w meandry chińskiej
myśli ﬁlozoﬁcznej oraz szerzej uwypuklenie podstaw kształtujących cywilizację chińską od jej zarania.
Szczególnie, że to, jak rozumieją historię przywódcy chińscy, przekłada się w znacznym stopniu na
współczesne zrozumienie Chińskiej Republiki Ludowej i jej działań, jako globalnego mocarstwa.
Zauważa przy tym, że niezależnie czy Pekin gra na przejęcie pozycji Stanów Zjednoczonych w
kategorii hegemona czy raczej, dąży do świata wielobiegunowego, to kluczowym wyzwaniem staje się
dążenie do zrozumienia Chin w kategoriach państwa, elit przywódczych czy też samego
społeczeństwa. Stąd chociażby ważne staje się postrzeganie kwestii cykli dynastycznych,
deﬁniowanych okresami chaosu i rozwoju stabilizacji oraz ekspansji chińskiego świata.
Czytaj też: Tajwan a Chiny - czyli konﬂikt kogo z kim? [KOMENTARZ]
Piotr Plebaniak wskazuje, że jego zdaniem zachęty ze strony Pekinu względem mieszkańców Tajwanu
czy też Hongkongu nie były nigdy postrzegane jako wiarygodne. Odnosi się to, w jego perspektywie
do specyﬁki ukształtowania ich w innych formatach wartości zachodnich, w przeciwieństwie do tego
co stanowiło podstawę budowania współczesnego społeczeństwa chińskiego.
Gość Skanera jest sceptyczny co do możliwości ekspansji systemu wartości budowanych przez Chiny
poza samą przestrzeń azjatycką, chociażby na kierunku europejskim czy też afrykańskim.
Szczególnie, że chińska wizja opiera się na samokontroli i tym samym musi konkurować z łatwiejszą
do przyjęcia wizją liberalną Zachodu, oferującego bazowanie na swobodzie i przede wszystkim
przyjemnościach dla jednostki.
Piotr Plebaniak jest autorem książek omawiających problematykę Chin. W ofercie sklepu Defence24.pl
mogą Państwo znaleźć trzy tytuły, których autorem lub redaktorem był gość Skanera Defence24:
36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania
Sztuka wojny [najnowszy przekład klasycznego dzieła Sun Tzu wraz z esejami omawiającymi
prawidła wojny]
Chiny - zrozumieć imperium [nowość]

