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Ksi ka Piotra Ostaszewskiego zas uguje na szczególn  uwag  z wielu wzgl -
dów. Przede wszystkim jest to jedna z nielicznych nowych, polskich prac nauko-
wych po wi conych problemom najnowszej historii Azji Po udniowo-Wschodniej. 
Jest to przy tym praca powa na i oryginalna, oparta na bardzo szerokim materia-
le ród owym, a autor � rewiduj c dawniejsze zideologizowane uj cia tej wojny � 
stara  si  zachowa  obiektywizm. Trzeba te  przypomnie , e wojna wietnamska 
by a najwa niejszym i najd u szym kon iktem militarno-politycznym epoki zim-
nej wojny, a wywar  on ogromny wp yw nie tylko na ca y region, ale te  na pro-
cesy polityczne w skali wiatowej. W jego cieniu na Zachodzie wyros y dwa po-
kolenia, z których m odsze � dawnych bojowników przeciwko �imperialistycznej 
agresji w Wietnamie� � wci  jest obecne w yciu politycznym. 

We Wst pie autor przedstawia wa niejsze zbiory archiwalne, g ównie dokumen-
tów opublikowanych (cho  si ga  te  sam do archiwów ameryka skich), jak te  
szczegó ow  historiogra  problemu, która jest dobrym przewodnikiem po litera-
turze. Po krótkim zarysie historii pa stw indochi skich, autor przechodzi do ana-
lizy kolejnych etapów kon iktu wietnamskiego, poczynaj c od powojennych prób 
odzyskania niepodleg o ci przez ten kraj, a  do ostatecznego zwyci stwa w 1975 r. 
i zjednoczenia Wietnamu. Prac  dope niaj  aneksy: akt za o ycielski Ligi Vietminhu 
z 1941 r., Deklaracja niepodleg o ci Wietnamu z 1945 r., postanowienia kolejnych 
konferencji pokojowych w sprawie Wietnamu, najwa niejsze deklaracje prezyden-
tów USA w tej kwestii (s. 585�600), noty biogra czne o najwa niejszych postaciach 
tego kon iktu (s. 601�607), chronologia wydarze  (od 1859 r., pocz tków francu-
skiego podboju Kochinchiny). Ko czy ksi k  do  obszerna bibliogra a (w -
czaj ca z badaczy polskich jedynie W. Góralskiego i W. Olszewskiego, inne � dla 



tego tematu mniej istotne, ale dla autora pewnie u yteczne zosta y pomini te, jak 
te  polskie wydanie prac Vo Nguyen Giapa, czego ju  trudno zrozumie ). Indeksu 
brak, co jest brakiem do  dotkliwym w tego typu pracy historycznej. 

Poszczególne wydarzenia autor przedstawia wnikliwie i ze znajomo ci  rze-
czy. Ukazuje on ten kon ikt wszechstronnie: jego aspekty ci le militarne, wysi ki 
dyplomatyczne zwi zane z nim bezpo rednio, rysuje te  jego szersze t o stosun-
ków mi dzynarodowych i relacji mi dzy wielkimi mocarstwami, jak te  procesów 
spo ecznych w samym Wietnamie. Ukazuje znaczenie czynnika narodowego w tej 
wojnie: walki narodu wietnamskiego o wyzwolenie z kolonialnego i pó kolonial-
nego ucisku, a pó niej i o zjednoczenie kraju. Daje te   do  precyzyjne charakte-
rystyki sytuacji wewn trznej w podzielonym Wietnamie, wskazuj c na rozmaite 
s abo ci re imu po udniowo-wietnamskiego. Jest to zatem próba bardzo ambitna 
i w zasadzie mo na by j  uzna  za bardzo udan , gdyby nie drobne w istocie man-
kamenty, które jednak psuj  to  pozytywne wra enie. 

Zacz  trzeba od pisowni imion w asnych. Na ko cu Wst pu autor deklaruje, e 
w ksi ce stosuje �ameryka sk  transkrypcj  imion i nazw wietnamskich� (s. 24). 
Problem w tym, e wietnamskich imion w asnych nie trzeba transkrybowa , gdy  
j zyk ten u ywa liter aci skich. Autor, podobnie jak wi kszo  innych badaczy 
publikuj cych na Zachodzie, pomija w istocie jedynie specy czne znaki diakry-
tyczne (u ywane dla oznaczenia tonów i szczególnej wymowy samog osek oraz 
dwu warto ci fonetycznych litery �d�). Czy by autor, po wi ciwszy kilkana cie lat 
ycia Wietnamowi, nie wiedzia  jakiego pisma tam si  u ywa? Gdy nie ma trans-

krypcji, nie mo e te  by  jej �wersji ameryka skiej� (ju  samo to sformu owanie 
wprawia w pop och, bo w wiecie anglosaskim transkrypcje j zyków orientalnych 
okre la si  od nazwisk ich twórców, typu �transkrypcja McCune-Reischauera� dla 
pisma korea skiego, Wide-Gilesa dla chi skiego itp.). Dlaczego brakuje tu cho -
by kilku zda  na temat przyj tego systemu zapisu oraz regu  jego czytania (typu 
tr czytaj jak polskie �cz�) � poj  trudno. Nie wspomina si , e przyj ta to trans-
krypcja pomija zró nicowanie litery �d� (z kreseczk  poziom  � czyta si  jak na-
sze �d�, bez niej � w przybli eniu jak �z�). W biogramach jedynie przy postaci 
Duong Van Minha autor dodaje. �czyt. Dzung Van Mi )� (s. 602). Mo na by dys-
kutowa , czy nie lepiej by o tu poda  wersji Zung, ale problem polega na tym, e 
takich wskazówek nie ma przy adnej innej postaci. Czy autor nie móg  po prostu 
skonsultowa  tego ze specjalist ? A przecie  mamy takich na UW.

W sprawie chi skich imion w asnych autor pisze, e pos uguje si  �obowi zu-
j cymi normami nowej transkrypcji� i podaje przyk ady �starej� i �nowej�: Mao 
Tse-tung � Mao Ze-dong, Zhou En-lai � Czou En-lai, Jiang Jie-shi � Chiang Kai-
shek, w tym ostatnim przypadku pozostawia �zapis tradycyjny� (s. 24). Dwa zdania 
a ca a masa b dów. Przyj ta przez ONZ i powszechnie teraz stosowana transkryp-
cja ma swoj  nazw : pinyin. W ChRL wypracowano j  jeszcze w latach 50. XX w., 
a ONZ zaleci a jej stosowanie w po owie lat 70. W tym stanie rzeczy nazywanie 



jej �now � tr ci brakiem wiedzy. W transkrypcji tej nie stosuje si  wszak e dywi-
zu mi dzy sylabami (w tym tak e w imionach), zatem ów �nowy zapis� jest jesz-
cze podawany b dnie. Ale i w �starych formach� s  pewne b dy: imi  premiera 
Chin pisano jako En-laj, a przywódc  Tajwanu jako Czang Kai-szek (wersja rze-
komo �stara� podana przez autora jest form  transkrypcji stosowan  na Tajwanie 
i w USA). Gdy znaj cy sprawy azjatyckie czytelnik wpada na takie �miny�, zwy-
kle wyci ga wniosek, e jest to kolejna praca dyletanta, nie znaj cego rzeczy ele-
mentarnych. Nie jest to w tym przypadku zasadne, ale wra enie daje to fatalne.

Prawdziw  plag  nowych publikacji o Azji Wschodniej s  skrótowe �zary-
sy historyczne� dawane na pocz tku, rzekomo � by o wieci  nieco nie znaj cego 
tych spraw czytelnika. Problem polega na tym, e opisanie w kilku, czy kilkunastu 
zdaniach tysi ca lat, albo i d u ej, dziejów odleg ego kraju i ma o znanych spraw 
� jest niezmiernie trudne, a przy s abej znajomo ci historii regionu przez same-
go autora prowadzi nieraz do opisu typu �humor z zeszytów szkolnych� (starsze 
osoby pami taj  pewnie t  zabawn  rubryk  z �Przekroju�). Niestety, jest to tak-
e udzia em tej pracy. Zatem specjalistom gor co doradzam, by zaczynali lektur  

tej ksi ki od rozdzia u II, i to najlepiej po opuszczeniu jeszcze trzech stron nader 
powierzchownego pocz tku. Inaczej narazi  si  mog  acno na zawa . 

Có  tam bowiem znajdujemy? Nienajszcz liwsze jest ju  samo okre lanie ko-
lejnych pa stw na terytorium dzisiejszej Kambod y mianem �sukcesorów� (bo cze-
go by ta sukcesja mia a dotyczy ?). Nie jest nawet pewne, czy najstarsze z nich 
by y pa stwami Khmerów. Czy Piastowie rezyduj cy na Wawelu byli �sukcesora-
mi� yj cych tam dawniej ludów celtyckich? Teza, i  imperium Ankoru �panowa-
o praktycznie nad ca ym Pó wyspem Indochi skim� (s. 26) budzi groz : czy by 

autor nie widzia  nigdy mapy regionu? Mianem Pó wyspu Indochi skiego okre la 
si  zwykle ca  niemal l dow  cz  Azji Po udniowo-Wschodniej, od Birmy a  
do Wietnamu, nawet je li przyj  by jednak w sze znaczenie � ograniczone do 
cz ci wschodniej, to i tak by oby to nies uszne. 

Pokr tne zdanie, e imperium to zetkn o si  (przed wiekiem XV) ze �sp ywaj -
cymi z pó nocy i napieraj cymi na pa stwo Czamów plemionami Vietów i Tajów� 
� to jaka  karykatura historii. Istotnie w tym okresie migrowa y na po udnie ludy 
tajskie, ale przede wszystkim szlakami le cymi du o bardziej na zachód. Napie-
ra y wi c istotnie na imperium Ankoru, ale ju  nie na Czamp . Ta ostatnia od pa-
ruset lat toczy a wojny z Wietnamem (le cym wówczas w dolnej cz ci basenu 
Rzeki Czerwonej, podczas gdy ksi stwa czamskie, okresowo mniej czy bardziej 
zjednoczone, zajmowa y wybrze e dzisiejszego Wietnamu rodkowego i pó noc-
n  cz  po udniowego). Wietnam od X w. by  w istocie suwerennym, do  do-
brze zorganizowanym pa stwem, na pewno wy ej ni  Czampa, sk d zatem u au-
tora �najazdy plemion�? Czy ktokolwiek w Polsce zgodzi by si  ze stwierdzeniem, 
e pa stwo Piastów odpiera o napór �plemion germa skich�? W pi miennictwie 

o Azji zapanowa a jaka  epidemia pisania o ludach jako �plemionach�, bez zda-



wania sobie sprawy, i  �plemi � to bardzo specy czna forma organizacji spo ecz-
nej, w istocie przedpa stwowa, cz ca kilka rodów egzogamicznych. Okre lanie 
Wietnamczyków z epoki redniowiecza jako �plemiona Vietów� jest jaskrawym 
nieporozumieniem. Wobec Tajów to te  nies uszne, gdy  w po udniowych Chinach 
tworzyli oni ju  od staro ytno ci rozmaite twory polityczne typu pa stwowego, 
b d  wchodzili w sk ad pa stw wieloetnicznych (jak s awne Chu). 

Podobnie niefrasobliwie pisze autor o Wietnamie (s. 27). Najpierw autor stwier-
dza, e �Wietnam jest pa stwem wywodz cym swe korzenie kulturowe z Chin�, 
potem zaraz przechodzi do sino-wietnamskiego królestwa Nam Viet (207 r. p.n.e. 
� 111 n.e.). Teza o owych �korzeniach kulturowych� jest nader w tpliwa. Trzyma-
j c si  nieprecyzyjnej metafory �korzeni� mo na by jedynie stwierdzi , e korzenie 
i pie  by y wietnamskie, a jedynie koron  przycinano na chi ski, czy nawet wsz-
czepiano w niej ca e chi skie ga zie. Sprawa Nam Vietu i jego zasi gu terytorial-
nego � tak e jest skomplikowana. Tysi cletnia inkorporacja Wietnamu pó nocnego 
do Chin (zako czona w 939 r., a nie 1939, co jest oczywist  literówk ), inaczej ni  
s dzi autor, nie doprowadzi a do g bokiej sinizacji kraju, ani do przyj cia konfu-
cja skich warto ci spo ecznych i politycznych. Przyjmowanie konfucjanizmu by o 
procesem powolnym, a dokonywa o si  stopniowo. Kluczowy etap nast pi  dopie-
ro tu  przed utrat  niepodleg o ci przez Wietnam, w ko cu XVIII i w pocz tkach 
XIX w., kiedy to wprowadzono konfucja ski system prawny i upowszechniano 
wiele elementów tej ideologii. Badacza dziejów i kultury Wietnamu wr cz pora a 
jak du  odr bno  kraj ten zachowywa  mimo okresu wspomnianej inkorporacji 
do Chin i  bliskich stosunków z cesarstwem. Przeciwstawienie tradycji chi skich 
i wietnamskich we wczesnym okresie (przypis 6, s. 27), stanowi równie  ogrom-
ne uproszczenie, gdy  wietnamski etnos i kultura dopiero si  formowa y. Ekspo-
nowanie przede wszystkim negatywnych konsekwencji przyj cia konfucjanizmu, 
jako prowadz cego do skostnienia, te  nie jest uprawnione. A  do rewolucji fran-
cuskiej i ameryka skiej system polityczny oparty na konfucjanizmie pozostawa  
najg biej demokratycznym, ze swym systemem s u by cywilnej i otwart  drog  
do awansów i urz dów równie  dla ludu. Dlatego tak fascynowa  on Woltera i en-
cyklopedystów. Wiele ideologii pod koniec popada w skostnienie. Przyjmowanie 
konfucjanizmu w Wietnamie w okresie wcze niejszym � nios o ogromny post p. 
Dopiero reformy Gia Longa z pocz tków XIX w., i forsowana przeze  konfucja-
nizacja kraju � oddala y Wietnam od szybko rozwijaj cego si  wiata. Bez u wia-
domienia sobie si y wietnamskiej to samo ci kulturowej i nader ambiwalentne-
go stosunku do Chin oraz kultury chi skiej trudno zrozumie  pó niejsze d enia 
niepodleg o ciowe.

Teza, i  obowi zuj c  do dzi  nazw  ca ego Wietnamu Po udniowego jest �Ko-
chinchina� (s. 28) � budzi zdumienie. By a to nazwa francuskiej kolonii, a wspó cze-
nie oczywi cie unika si  jej (troch  jak w Polsce nazwy �Generalnego Gubernator-

stwa�). Opis statusu trzech cz ci podzielonego Wietnamu w okresie kolonialnym 



jest zadziwiaj co nieprecyzyjny. Có  bowiem znacz  stwierdzenia: �Nominalnie 
nadal w adza spoczywa a w r ku rezyduj cego w Hue cesarza. Faktycznie jednak 
Kochinchina sta a si  cz ci  Francji, podczas gdy zarówno Annam, jak i Tonkin 
(�) tworzy y francuskie protektoraty, z mianowanymi z metropolii rezydentami� 
(s. 30). Od historyka zajmuj cego si  sprawami politycznymi mo na by oczeki-
wa  znacznie wi kszej cis o ci. Si gn wszy cho by do Historii Wietnamu W. Ol-
szewskiego autor dowiedzia by si , e po udniowe prowincje zosta y przekazane 
Francji w drodze wymuszonej si  cesji, ale by a to � rzecz jasna � kolonia pod 
zarz dem francuskim, podczas gdy Tonkin mia  status zbli ony do posiad o ci za-
morskich i wy sze stanowiska administracyjne sprawowali tu rezydenci z Francji, 
a jedynie Annam by  protektoratem, z administracj  wietnamsk , pod zwierzchnic-
twem cesarza wietnamskiego, a jedynie pod nadzorem francuskim (s. 226, 244). 
Ta sprawa ma ju  � rzecz jasna � bezpo redni zwi zek z g ównym tematem pracy 
i bez wyja nienia dobrze sprawy kolonialnego podzia u Wietnamu trudno zrozu-
mie , dlaczego zjednoczenie pa stwa wywo ywa o takie silne emocje po II woj-
nie wiatowej i sta o si  has em politycznie tak kluczowym w okresie analizowa-
nej tu wojny wietnamskiej. 

Informacja, i  wyst powa  �przybieraj cy na sile g ód ziemi � a  92% ludzi 
posiada o gospodarstwa od 1,6 do 3,6 ha� (s. 31), jest co najmniej myl ca. Klu-
czow  kwesti  by a jako  i w asno  tej ziemi. W asne zalewane pola ry owe tej 
wielko ci zapewnia yby bowiem utrzymanie rodzinie (bo o rodziny, a nie �ludzi� 
tu chodzi). Problem w tym, e du a ich cz  by a jedynie dzier awcami tej ziemi 
i po ow  plonów, albo nawet wi cej, musia a oddawa  w a cicielowi. A do tego 
dochodzi y sp aty lichwiarskich d ugów, podatki i inne ci ary. Owe 92% doty-
czy o te  zapewne jedynie rolników. Rozmiary gospodarstw ch opskich w Azji s  
bowiem zupe nie inne ni  w Europie. Jest to kolejny przyk ad s abego rozeznania 
w realiach wietnamskich.

Autor okre la dramatyczne próby zbrojnego przejmowania w adzy przez KPCh 
i  zycznej likwidacji �komunistów� (bo o ró nych lewicowców tu chodzi o) przez 
Guomindang (Kuomintang) w 1927 r., jako �kon ikt mi dzy Chiang Kai-shekiem 
a komunistyczn  frakcj  Kuomintangu� (s. 39). Wskazuje to na bardzo s ab  znajo-
mo  najnowszej historii Chin (chocia  o nich te  autor pisywa !). A dzieje Wietna-
mu by y z tym krajem bardzo blisko powi zane. Wspomnijmy, e te zwi zki nie w 
pe ni zosta y w tej pracy ukazane (np. przy opisie programu wietnamskiej partii na-
rodowej, (s. 35), nie dodaje si , e wzorowano go na programie Guomindangu).

W pracy historycznej dziwi nieco zarzut, e w Demokratycznej Republice Wiet-
namu, stworzonej przez Ho Chi Minha w 1954 r. (znowu przykra literówka, cho-
dzi o 1945 r.) �nie by o miejsca ani na zdobycze nowoczesnej demokracji, ani tym 
bardziej na prawa cz owieka� (s. 37). Publicy ci mog  oskar a  o to komunistów 
w ka dym miejscu i czasie. Ich prawo. Historyk nie powinien jednak wdawa  si  
w takie ahistoryczne oceny. DRW tworzono nie w Szwajcarii, odbieraj c wolno ci 



i demokracj , ale w kolonialnym Wietnamie, gdzie po raz pierwszy wprowadzano 
w a nie rudymenty praw obywatelskich i procedur demokratycznych. Viet Minh, 
co podane jest w aneksie (s. 586), zadeklarowa  te  przyj cie koncepcji praw oby-
watelskich, co by o wydarzeniem epokowym dla wietnamskiej my li politycznej. 
Trzeba pami ta , e prawa cz owieka w epoce kolonialnej i w okresie zimnej woj-
ny nagminnie i systemowo gwa ci y mocarstwa zachodnie, a dopiero w latach 70. 
USA zacz y lansowa  has a ich respektowania. Czy mo na mie  zatem pretensje 
do Ho, e nie zapewni  od razu Wietnamczykom po II wojnie wiatowej standar-
dów yciowych i demokratycznych wysoko rozwini tych krajów Zachodu z lat 
70. ubieg ego wieku? Przypomnie  mo na, e w Wietnamie to komuni ci walczy-
li o przeprowadzenie demokratycznych wyborów w ca ym kraju i pokojowe zjed-
noczenie go, a Francja i USA bojkotowa y to, gdy  zwyci stwo komunistów by o 
w nich oczywiste. Rz d Wietnamu po udniowego, wspierany przez Zachód, jak 
sam autor pisze, wcale nie zas yn  ani demokratycznymi swobodami, ani trosk  
o prawa cz owieka. Po có  wi c przenosi  europejskie schematy ideologiczne na 
historyczne analizy wydarze  w Azji Wschodniej?

Rozdzia  II zatytu owany jest: Droga do I wojny indochi skiej (1895 � listopad 
1946). Problem w tym, e okresowi do lat 30. XX w. po wi cono tam ledwo par  
wierszy, a po dalszych dwu stronach wkraczamy w lata 40. Tytu  jaskrawo rozmi-
ja si  z tre ci . A ponadto informacje o okresie wcze niejszym s  powierzchowne, 
m tne i niewolne od elementarnych b dów. Jak mo na pisa , e �niebawem Japo-
nia zdoby a ostatni chi ski bastion � stolic  Republiki Chi skiej, Nankin� (s. 43). 
Po pierwsze, nie by  to �bastion� do zdobywania, lecz miejsce najwi kszej japo -
skiej masakry ludno ci cywilnej; zaci cie broniono Szanghaju, a po jego upadku 
wojska chi skie wycofywa y si . Po drugie, wcale nie �ostatni�, bo po ewakuacji 
rz du z Nankinu, stolic  przeniesiono do Chunqingu w Sichuanie, gdzie przetrwa-
a ona do ko ca wojny, na terenach nigdy przez Japoni  nie zdobytych. Dlatego 

Czang Kai-szek móg  pe ni  rol  wa nego alianta USA.
Nie ka demu historykowi s dzona jest ranga Samsonowicza, czy Tazbira, ale 

od dba o ci, o to, co si  pisze, nie jest zwolniony aden. Nawet je li s  to kwestie 
�uboczne�. Je li pisze si  ju  o czym , to trzeba to robi  precyzyjnie i kompetent-
nie. A al jest tym wi kszy, e jest to � poza takimi elementami � ksi ka bardzo 
dobra, wietnie napisana, oparta na bardzo ob tym materiale ród owym, za  au-
tor stara  si  pracowa  nad ni  solidnie.


