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Stanowiące pewną całość dwa tomy dotyczące historii nowożytnej Chin (początek tej 
ostatniej tradycyjnie datuje się na „otwarcie” Państwa Środka w czwartej dekadzie 
XIX w.) są zjawiskiem unikalnym i trudnym do sklasyfi kowania. We wstępie do 
drugiego z nich1 Autorzy wyjaśniają, iż nie chodziło im o napisanie podręcznika, 
zamierzali „przejrzyście usystematyzować przedmiotową tematykę w sposób bliższy 
encyklopedycznemu” (I, 7) oraz „lapidarnie – często w formie haseł i równoważni-
ków zdań – wyjaśnić przyczyny, przebieg, doraźne skutki i długofalowe następstwa 
wydarzeń” (II, 7). Nie jest do końca jasne, kto ma być adresatem tak pomyślanej 
pracy. Czytamy, iż „forma konspektu całościowego została zapożyczona z anglosa-
skich szkół wojskowych, gdzie jest jednym z podstawowych narzędzi dydaktycz-
nych” (II, 7). Trudno jednak przyjąć, by polskie – nie anglosaskie – uczelnie mili-
tarne interesowały się akurat tym regionem geografi cznym. Odbiorców obu tomów 
dostrzegałbym raczej w sferze polityki i dyplomacji oraz biznesu (lub na pograniczu 
obu), a przede wszystkim wśród autorów podręczników historii powszechnej, nie-
posiadających szczególnej wiedzy o Chinach, a potrzebujących napisać odpowiedni 
rozdział czy rozdziały. Z braku czasu na lekturę wielkich syntez, często zresztą 
niezrozumiałych przez swą hermetyczność, informacje w takich podręcznikach 
dobierane są zwykle w przypadkowy sposób i na tle całości sprawiają wrażenie 
„czegoś doczepionego”. W tej sytuacji dwa tomy Bayera i Dziaka byłyby przełomem 
i nieocenioną pomocą.

Autorzy z pewnym naciskiem wskazują (w obu woluminach!), że „nie zawężają 
się do tematyki ściśle chińskiej”, zajmując się także wydarzeniami dotyczącymi 
mniejszości narodowych Państwa Środka i państw graniczących z Chinami. Z rzadko 
spotykanym (nie tylko w Polsce) pietyzmem potraktowano nazwy i nazwiska nie 
tylko chińskie (zarówno w transkrypcji pinyin, jak i kantońskiej, i to z zaznaczo-
nymi tonami!), ale także tybetańskie, koreańskie, japońskie, mongolskie, man-
dżurskie, ujgurskie, arabskie, tajskie i khmerskie. Tego rodzaju rozwiązanie na 
pewno ułatwił fakt poliglotyzmu jednego z Autorów, sinologa i dyplomaty Jerzego 
Bayera. Trudno jednak nie zapytać, czy ktoś – prócz garstki orientalistów – 

1  W niniejszej recenzji cytaty z Kroniki najważniejszych wydarzeń, jako chronologicznie 
pierwszej, poprzedzane będą rzymską jedynką (I), a z Konspektu analitycznego – dwójką (II).
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będzie potrafi ł skorzystać z owoców jego trudu, zwłaszcza odnośnie do nazw 
mandżurskich i tybetańskich.

Generalnie Autorom należą się słowa pochwały za nieortodoksyjny pomysł, 
ogromny trud polegający na zgromadzeniu i selekcji materiału (w tym ilustracyj-
nego). Łatwo też stwierdzić, iż w pracy ogółem ponadtysiącstronicowej nieuchronnie 
musiały znaleźć się błędy, bowiem nie popełnia ich tylko ten, kto nic nie robi. Jako 
autor próby syntezy dziejów Chin w XX w., zaopatrzonej w kalendarium, wiem 
doskonale o istniejących rozbieżnościach odnośnie do dat dziennych (i nie tylko 
dziennych!) i kwalifi kacji poszczególnych wydarzeń (co np. uznać za daty graniczne 
osławionej „rewolucji kulturalnej”?). Lektura obu woluminów rodzi jednak szereg 
pytań i wątpliwości. 

Pierwsza dotyczy rozkładu materiału. Początkowa cezura (początek pierwszej 
wojny opiumowej, „otwarcia” Chin) jest sama w sobie zrozumiała i oczywista. Trudno 
jednak nie dostrzec, iż w tomie I czasów Cesarstwa (1839–1911) dotyczą raptem 
63 strony na 492 tekstu ciągłego (pozostałe to Wstęp i Bibliografi a); w tomie II jest 
to 90 stron na 452. Innymi słowy, jedna trzecia rozpatrywanego okresu zajęła jedną 
ósmą i jedną piątą objętości pracy. Raczej skrótowo zostały potraktowane także czasy 
Republiki Chińskiej lat 1912–1949 (zwanej w tomie II nie bardzo wiadomo czemu 
„Republiką Chin”); w tomie I zajmują one 98, a w tomie II ledwie 58 stron, przy czym 
w pierwszym woluminie „Republikę” potraktowano jako całość, nie wyodrębniając 
ChRL, co zadziwia tak merytorycznie (zerwanie z przeszłością było większe w roku 
1949 niż w 1911), jak i ze względu na fakt, że odrębna od ChRL Republika Chińska 
nadal istnieje na Tajwanie. Tego stanu rzeczy, wyraźnie preferującego ChRL, trudno 
nie kojarzyć z kwalifi kacjami i zainteresowaniami autorów, z których jeden jest sino-
logiem i dyplomatą, a drugi politologiem (nie zaś historykiem) z wykształcenia. Być 
może lepsze wyjście stanowiłoby ograniczenie się do czasów po obaleniu monarchii, 
przedstawiając ostatnie lata Cesarstwa tylko jako zwięzłą genezę Chin współczesnych 
(bo w tej roli są one de facto ukazane).

Zastanawia także Bibliografi a. Prawda: wobec ogromu zagadnienia zarzut pomi-
nięcia takiej czy innej pozycji byłby nie tyle nawet niesprawiedliwy, co groteskowy. 
Mimo wszystko jednak uderza brak monumentalnej The Cambridge History of China 
(stuleci XIX i XX dotyczą w niej tomy X–XV), stanowiącej punkt wyjścia dla wszystkich 
zajmujących się dziejami Państwa Środka. Zapewne mniejszą wadą jest pominięcie 
jedynej jak dotąd naukowej biografi i Czang Kaj-szeka, pióra Jaya Taylora czy pierw-
szej polskiej biografi i Sun Yat-sena, autorstwa Bogdana Góralczyka. Z pomnikowej 
(acz kontrowersyjnej) A History of Modern Tibet Melvyna C. Goldsteina uwzględnione 
zostały tylko dwa pierwsze tomy, choć (dotąd) wyszły trzy. Czytelnik nie dowie się, 
iż pomieszczone w Bibliografi i prace Franka Diköttera, Davida Elmera i Konrada 
Seitza mają polskie przekłady. Ważna ongiś (choć dziś już nieco zdezaktualizowana) 
monografi a Jaspera Beckera Hungry Ghosts. Mao’s Secret Famine fi guruje w dwóch 
wydaniach z tego samego zresztą (1996) roku, amerykańskim i brytyjskim; czy między 
tymi edycjami istnieją jakieś różnice? Są wreszcie pozycje – najbardziej symptoma-
tyczna to chyba Leksykon bitew świata Zygmunta Ryniewicza – które nie wydają 
się szczególnie wartościowe, i to nie tylko odnośnie do historii Chin. To prawda, iż 
każda książka może być przydatna na swój sposób i np. prace opublikowane w cza-
sach stalinowskich są nieocenione dla poznania stanowiska ówczesnej propagandy. 
Dziwi jednak podpieranie się Ryniewiczem przy rekonstruowaniu przebiegu wojen 
opiumowych czy wojny koreańskiej (I, 27 i 189).
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W pracy, która jest kalendarium i konspektem, zapewne mniej trzeba dbać o fi ne-
zję stylu niż przy klasycznej monografi i. Zwięzłość i „gęstość” wypowiedzi zmusza 
jednak do szczególnego liczenia się z wagą każdego słowa. Autorzy zwykle potrafi li 
sprostać temu wyzwaniu, choć o sformułowania dyskusyjne nietrudno. Wystarczy taki 
przykład. Oto jednym z rezultatów XIV Zjazdu KPCh (1992) miało być „faktyczne – 
choć nie formalne i ofi cjalne – u s a n k c j o n o w a n i e  k a p i t a l i z m u  t o t a l i t a r -
n e g o  j a k o  p r a w d z i w e g o  u s t r o j u  C h R L  [podkreślenie oryginalne – J.P.] po 
11 latach (1978–1989) gry pozorów” (II, 318). Pomińmy już pytanie, czy kapitalizm 
w ustroju totalitarnym, mającym ex defi nitione kontrolować także gospodarkę, może 
w ogóle funkcjonować (na pewno może współistnieć z autorytaryzmem). Pomińmy 
też fakt, że zbudowanie komunizmu ciągle pozostaje ofi cjalnym celem KPCh (vide 
jej statut). Ale dwie strony dalej Autorzy (jak najsłuszniej) piętnują absurdalność 
„struktury ekonomicznej, w której gospodarka państwowa pod parasolem ochron-
nym systemu planowego, rynku sprzedawców i wysokiego pułapu ceł pochłaniała 
70 proc. zasobów społecznych, podczas gdy jej produkt stanowił jedynie 30 proc. 
całości produkcji” (II, 320). Jak się ma ten fakt świadomego protegowania państwo-
wego sektora do rzekomego budowania – a nie tylko tolerowania – kapitalizmu 
przez kompartię?

W doborze informacji po 1949 r. uderza niemal całkowite pominięcie dziejów 
ograniczonej już tylko do Tajwanu Republiki Chińskiej. Pojawiają się one niemal 
wyłącznie w kontekście dziejów ChRL. Dziwi to, skoro wyspiarska Republika jest 
państwem chińskim, a Autorzy szeroko piszą np. o Tybecie w okresie, gdy stanowił 
on zupełnie odrębne od Chin państwo (1913–1951). Zaskakuje też – po obszernym 
opisie krwawej wojny z Japonią w latach 1937–1945 – pominięcie ceremonii kapitulacji 
Armii Cesarskiej w Chinach (9 IX 1945). Brak też informacji o traktacie pokojowym 
zawartym przez rząd w Tajpej z Japonią.

Specyfi ka tomu II, gdzie zwykle wyliczane są „przyczyny”, „kluczowe momenty” 
oraz „skutki” („pokłosie”, „ocena”) rozpatrywanych problemów, stawiała Autorów 
przed nie lada wyzwaniem. Wybór bowiem musiał być z natury rzeczy subiektywny 
i dyskusyjny, nie sposób też było sygnalizować wątpliwości historiografi i. Przykładowo, 
wyliczając powody klęski sławnych stu dni reform z 1898 r., Autorzy informują, że 
cesarza i reformatorów „cechował idealizm, naiwność, brak rozeznania rzeczywisto-
ści politycznej w jakiej przyszło im działać” (II, 54), przywołując w przypisie sławną 
(i wielce dyskusyjną) biografi ę cesarzowej Cixi pióra Jung Chang. Owa autorka 
twierdzi jednak, iż będący spiritus movens reform Kang Youwei zamierzał władczynię 
najzwyczajniej zamordować; gdzież tu miejsce na „idealizm”? Równie dowolne, choć 
zapewne przepisane z szacownych źródeł, musi być podzielenie chińskich warlordów 
na konserwatywnych, reakcyjnych, reformatorskich oraz „zwolenników demokracji 
parlamentarnej i modernizacji” (II, 118), skoro często ci sami ludzie (archetypem 
może tu być Feng Yuxiang) potrafi li popierać po kolei konserwatywną konstytuantę, 
rewolucjonistę Sun Yat-sena i komunistów. 

Czasami użyteczna skądinąd informacja niejako zawisa w powietrzu, skoro nie 
można jej osadzić w odpowiednim kontekście. Wyliczając przyczyny fi aska reform 
u schyłku monarchii, Autorzy wspominają np. o „ograniczeniu prawa wyborczego, które 
przysługiwało jedynie wąskiej grupie ludności (niespełna pół procenta)” (II, 74). Otóż 
w Japonii, gdzie reformy powiodły się tak znakomicie, odsetek ten nie był znacząco 
większy (niespełna 1%). Powody fi aska były więc inne, interesująco zestawione przez 
Autorów w tabeli (II, 96). Osobliwie wygląda umieszczenie na czele czynników, które 
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spowodowały klęskę Kuomintangu w wojnie domowej 1946–1949, „braku poszanowania 
dla reguł demokratycznych” (II, 160), skoro alternatywą był najbardziej totalitarny 
reżim w dziejach świata, zaś „demokratyczne reguły” rozumiała w Chinach tylko 
garstka inteligencji. Klęska miała korzenie przede wszystkim militarne. 

Stwierdzając, iż imperium mongolskie „rzeczywiście było największym państwem, 
jakie kiedykolwiek istniało na Ziemi” (II, 101), Autorzy najwyraźniej nie uważają za 
państwo Imperium Brytyjskiego. 

To nieprawda, iż amerykański Chinese Exclusion Act był „jedynym w dziejach 
USA dokumentem zakazującym imigracji i naturalizacji określonej grupy naro-
dowościowej ze względów rasowych” (I, 45), skoro takie rasistowskie rozwiązanie 
obejmowało także Indusów. Słynne egzaminy urzędnicze na podstawie ośmioczło-
nowej rozprawy zniesiono w 1905, a nie w 1902 r. (I, 63; w II, 47 użyto nazwy 
„ośmioraka rozprawa”). Zaskakuje informacja, iż Anson Burlingame (u Autorów 
„Burlingname”; zapewne literówka) był od 1861 „ministrem w poselstwie USA 
w Pekinie” (I, 39), skoro angielskie „minister” to właśnie „poseł”. Wiadomość, że 
u progu XX w. „na obszarze Chin kolonie miało 6 państw” (II, 66) jest nieścisła, 
gdyż spośród wyliczonych obszarów kolonią był jedynie Tajwan, a wszystkie inne, 
oprócz wyspiarskiej części brytyjskiego terytorium Hongkong, stanowiły dzierżawy, 
nad którymi Chiny zachowywały nominalną suwerenność. Kilkakrotnie (I, 84, 99, 
107, II 129) Autorzy wzmiankują „konferencję wersalską 1919 r.”; konferencji takiej 
nie było, mocarstwa obradowały w Paryżu, podpisując w Wersalu tylko traktat poko-
jowy. Wojska japońskie nie zajęły w 1914 r. ogromnej prowincji Shandong (ponad 
150 tys. km kw.), a jedynie tamtejszą niemiecką enklawę Jiaozhou (552 km kw.; 
I, 93). Wbrew Autorom Yuan Shikai nigdy formalnie nie został cesarzem chińskim 
(I, 95). Choć ofi cjalnie wyznaczono odpowiednią datę, a dyktator, w cesarskich sza-
tach, dokonał 23 XII 1915 r. będących przywilejem panujących obrzędów w Świą-
tyni Nieba, to pod naciskiem mocarstw (głównie Japonii) intronizację najpierw 
odraczano, a w końcu odwołano. Słynny mandżurski warlord Zhang Zuolin nigdy 
nie odwiedził Moskwy ani w ogóle nie opuścił Chin, a uznanie rządu bolszewickiego 
przez rząd pekiński nie miało wiele z Zhangiem wspólnego (I, 103). Nonsensem jest 
twierdzenie, iż Czang Kaj-szeka „zwano «Czerwonym Marszałkiem» ze względu 
na to, iż edukację militarną przeszedł głównie w ZSRR” (I, 107), bowiem Czang 
ukończył akademię wojskową w Japonii, zaś w ZSRR przebywał w 1923 r. przez 
trzy miesiące już jako generał, omawiając głównie sprawy polityczne. Prezydenta 
Li Yuanhonga obalił w czerwcu 1923 r. nie gen. Cao Kun (nieobecny wtedy w Peki-
nie), a Feng Yuxiang, choć prawdą jest, że w wyniku tego przewrotu Cao uzyskał 
prezydenturę (I, 107 i 108). O ile wiadomo, Sun Yat-sen zmarł na raka wątroby, 
nie raka gardła (I, 110). 

Odnośnie do rewolucji narodowej roku 1925 wyeksponowano szanghajskie wyda-
rzenia z 30 maja, ignorując znacznie krwawsze kantońskie z 23 czerwca (I, 110). Przy 
tym to nieprawda, iż „dokładna liczba ofi ar śmiertelnych nie jest znana i waha się 
od 30 do 200”. Na szanghajskim posterunku Louza zginęło jedenaście osób (cztery 
na miejscu i siedem od ran zmarło już w szpitalach) o doskonale znanych persona-
liach. W czasie masakry komunistów w Szanghaju 13 IV 1927 r. przyszły premier 
ChRL Zhou Enlai nie ocalał „przez przypadek” (I, 114), tylko został – wszystko 
na to wskazuje – umyślnie oszczędzony na rozkaz Czang Kaj-szeka. Kuomintan-
gowskie Niebieskie Koszule (Lanyishe) nie mogły być „wzorowane na hiszpańskiej 
Falandze” (II, 131), skoro powstały przed nią; niełatwo zresztą pojąć, kto w Chinach 
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znałby – choćby ze względów językowych – rozwiązania iberyjskie. Trudno mówić 
o „stopniowej transformacji rządu nankińskiego w jednoosobową dyktaturę woj-
skową Czang Kaj-szeka” (II, 135, zdanie wytłuszczone!2); rząd ten był autory-
tarną dyktaturą, ale partyjną, w której Czang uzyskał status bliski jedynowładcy 
dopiero na Tajwanie.

Całkowitą nieprawdą jest (wytłuszczona!) informacja (I, 132), jakoby w czasie 
rozejmu w Tanggu (31 V 1933) „Chiny scedowały na Japonię prawa do Mandżurii”. 
Był to tylko rozejm, a więc przerwanie walk, bez klauzul politycznych. Chinglun 
Frank Lee (Li Jinlun) nie mógł być po wyjeździe z placówki w Warszawie „ambasa-
dorem Chin w Portugalii” (I, 133), bo w kraju tym Chiny miały jedynie poselstwo. 
25 IX 1937 r. chińscy komuniści pod dowództwem Lin Biao nie zdołali (choć tak się 
przechwalali) „rozgromić doborowej dywizji japońskiej na przełęczy Pingxingguan” 
(I, 148). Przy pomocy kuomintangowskiego gen. Liu Fengbina i przy co najmniej 
dziewięciokrotnej przewadze liczebnej rozbili jedynie idący w tylnej straży konwój 
zaopatrzeniowy, liczący kilkuset ludzi. Tamy na rzece Yangzi w lipcu 1938 przerwali 
dla zahamowania natarcia japońskiego nie komuniści, a oddziały rządowe Czang 
Kaj-szeka (I, 151), na pewno zaś nie komuniści zadali uprzednio najeźdźcom „duże 
straty”. Dziwne informacje o „znacznie większej roli wojsk komunistycznych” w wojnie, 
„angażujących między 60 a 80 proc. stanu liczebnego armii japońskiej” (II, 142) są 
skutkiem oparcia się na zdezaktualizowanych źródłach; te japońskie wykluczają, by 
najeźdźcy skierowali przeciw wojskom Mao jakiekolwiek liczące się siły. Projapoński 
rząd w Pekinie (w ówczesnej nomenklaturze „w Peipingu”) nie został „wchłonięty” 
przez nankiński, też marionetkowy gabinet Wang Jingweia (II, 143), ale istniał, 
acz podporządkowany Wangowi, do końca wojny. Obroną Wuhanu jesienią 1938 r. 
nie dowodził „osobiście […] Czang Kaj-szek” (I, 152), choć był on obecny w mieście, 
ale gen. Chen Cheng, przy czym podana przez Autorów liczba japońskich strat 
(107 tys.) została zawyżona co najmniej dwukrotnie. Dowódcą amerykańskiej „Dixie 
Mission”, która w lipcu 1944 r. przybyła do stolicy chińskich komunistów Yan’anu, 
nie był (skądinąd uwielbiający Mao i jego podwładnych) sławny gen. Joseph Stilwell, 
a płk David Barrett. 

Podane pod rokiem 1948 (I, 174) informacje o ogromnej (jakoby) pomocy USA 
dla walczącej z armią Mao Republiki Chińskiej są krzywdzące i oparte na fałszywym 
stereotypie. Autorzy, niezmiernie przeceniając wysokość tej pomocy, nie informują 
przy tym, iż jej gros dotarło PO wygraniu przez komunistów decydującej kampa-
nii Hwai-Hai (listopad 1948 – styczeń 1949), wcześniej zaś Waszyngton… nałożył 
embargo na broń dla swego walczącego o przetrwanie sojusznika! Opatrywanie tych 
wzmianek wymownym cytatem z Trumana o rzekomym złodziejstwie przywódców 
Republiki Chińskiej przypomina okraszanie informacji o polskiej kampanii 1939 r. 
wyjaśniającym wszystko polish joke, iż „armia polska jest tak tchórzliwa, że nawet 
kapelani w niej dezerterują”.

Nieprawdziwe jest (wytłuszczone!) twierdzenie, iż ogłoszone przez komunistów 
w 1950 r. prawo małżeńskie „po raz pierwszy w dziejach Chin gwarantowało kobietom 

2  Zdanie to opatrzone jest odsyłaczem do (wydanej też w Polsce) książki Konrada Seitza, 
China. Eine Weltmacht kehrt zurück (München 2006), autora, który nigdy nie badał odno-
śnego okresu dziejów Chin (zajmował się epoką najnowszą). I ten, i niektóre inne przy-
pisy (abstrahuję tu od cytatów) wydają się mieć dość dowolny (by nie rzec przypadkowy) 
charakter.
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równouprawnienie wobec mężczyzn” (I, 187), skoro prawo to niemal powielało ana-
logiczny dokument ogłoszony przez Kuomintang w 1931 r. W błąd może również 
wprowadzać zdanie, iż wojna koreańska została „sprowokowana przez północno-
koreańskiego przywódcę Kim Ir Sena” (I, 188), bowiem Kim nie „sprowokował” wojny, 
a ją najzwyczajniej rozpoczął. Transkrypcja „Axai Chin” na określenie miejsca starć 
indyjsko-chińskich w 1959 r. (I, 239; II, 223) jest być może wynikiem fi gla komputero-
wego: prawidłowa brzmi Aksai Chin (chiń. Akesaiqin). Złośliwa literówka odpowiada 
też zapewne za (dez)informację, iż znaną powieść erotyczną Kwiaty śliwy w złotym 
wazonie udostępnili Polakom „Irena Sławińska, Hu Peifang, Jerzy Chociłowski” 
(I, 350), gdyż Irena Sławińska Hu Peifang to personalia jednej i tej samej urodzonej 
Chinach Południowych pisarki i tłumaczki.

Pod rokiem 1962 dowiadujemy się, iż tajwańskie plany zaatakowania konty-
nentu zostały „być może” zastopowane przez niechętne im oświadczenie prezydenta 
 Kennedy’ego (I, 252); jednakże 19 stron wcześniej można przeczytać, iż już w 1958 r. 
Czang Kaj-szek publicznie wyrzekł się użycia siły w tej materii (I; 233); brakuje 
komentarza, że bez załamania wewnętrznego w ChRL plany te były – o czym Czang 
wiedział – niewykonalne. W niejakie osłupienie wprawia podpis pod zdjęciem przed-
stawiającym Deng Xiaopinga z żoną „u cesarza Hirohito i księżnej Nagako” (I, 315), 
bowiem Nagako (żona Hirohito) była, oczywiście, cesarzową Japonii. 

Generalnie liczba potknięć wydaje się wyraźnie maleć wraz z rozpoczęciem 
relacji o dziejach ChRL, choć konkluzja ta może być po prostu rezultatem mniejszej 
orientacji piszącego te słowa (zajmującego się głównie Republiką Chińską) w histo-
rii Chin Ludowych. I tu jednak pojawiają się opinie dość zaskakujące, które rażą 
w pracy naukowej, jak np. rewelacja (co prawda opatrzona zastrzeżeniem „być może”, 
II, 436), iż Mao Zedong był ojcem swego efemerycznego następcy Hua Guofenga, skoro 
podane źródło (francuski dziennikarz śledczy Roger Faligot) nie zawsze zasługuje 
na zaufanie. 

Wyliczanie dostrzeżonych błędów, acz nie są one na pewno bez znaczenia, skut-
kowałoby jednak fałszywym obrazem wykonanej przez Autorów pracy. Wśród zalet 
należy na pewno wymienić potężny rozmiarami aneks w drugiej części, obejmujący 
m.in. zjazdy KPCh i plena KC Komunistycznej Partii Chin, listy przywódców ChRL, 
zestawienia wybitnych członków KPCh działających pod zmienionymi nazwiskami. 
Pamiętam, jak przed laty, żmudnie i z nader umiarkowanymi sukcesami dane takie 
gromadziłem; dostępne źródła podawały często sprzeczne informacje. Walor, przede 
wszystkim drugiej części, stanowią także ilustracje i mapy, zwłaszcza nader warto-
ściowe (II, po s. 180) zestawienie ukazujące roszczenia i spory terytorialne, w jakie 
uwikłane są Chiny Ludowe – nie ma zaś chyba państwa, a już na pewno mocarstwa, 
które wyprzedzałoby Pekin w tej materii.

Reasumując: dwutomowe dzieło wydane przez ISP PAN będzie na pewno użyteczne 
dla coraz liczniejszego w Polsce grona osób z różnych przyczyn zainteresowanych 
najnowszymi dziejami Chin. Wiele informacji zawartych w obu woluminach wymaga 
jednak weryfi kacji. Niektóre przypadki są przestrogą przed redakcyjnym pośpiechem 
i lekceważeniem wybryków „korektora Worda”. 

Jakub Polit
Kraków
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