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AZJA WSCHODNIA W NOWYM ATLASIE WIATA

Wielki encyklopedyczny atlas wiata, t. 7, Azja 
Wschodnia, str. 96; t. 8, Azja Po udniowa, str. 96, 
Gazeta Wyborcza � PWN, Warszawa  2006.

Pojawi a si  na naszym rynku publikacja bardzo potrzebna i u yteczna � nowy atlas 
wiata o charakterze encyklopedycznym. Jako inicjatywa jednej z najpopularniejszych 

polskich gazet ma ona nawet szans  na autentyczne zaw drowanie �pod strzechy� pol-
skich domostw, przynajmniej inteligenckich. Pomys  by  bezsprzecznie znakomity, a  r-
ma Wydawnictwa Naukowego PWN pozwala a spodziewa  si  czytelnikowi rzetelnego 
wydawnictwa cis ego naukowo.

Pewne w tpliwo ci wnikliwego czytelnika budzi  mo e ju  brak na stronie tytu o-
wej  autorów i konsultantów naukowych tak fundamentalnego dzie a. Krótk  Przedmow  
na str. 5 sygnuje po prostu �Wydawnictwo Naukowe PWN�. Na stronie 4 mamy podanych 
�Wydawców� (?, Beata Lewandowska-Kaftan, Danuta Borowska-Mostafa), Redaktora 
Prowadz cego (Bart omiej Kaczorowski), Redakcj  Kartogra czn , osoby odpowiedzial-
ne za wybór i opracowanie ilustracji, czy redakcj  map, nawet za sprawy techniczne � ale 
nikt nie sygnuje swoim nazwiskiem koncepcji tego dzie a. A rzut oka na zawarto  to-
mów dotycz cych Azji wyra nie wskazuje, e bez wysoko kwali kowanych specjalistów 
� jakich przecie  w Warszawie nie brakuje � nie sposób zrobi  porz dnie takiego wy-
dawnictwa samymi si ami redaktorów wydawnictwa. Rezultatem jest bowiem � mówi c 
metaforycznie � a  kilka y ek dziegciu w tej beczu ce miodu.

Przede wszystkim zasadnicze w tpliwo ci budzi podzia  Azji. ONZ, jej agendy 
i wydawnictwa, a tak e instytucje mi dzynarodowe oraz wspó czesne publikacje nauko-
we wyró niaj  Azj  Wschodni  � dzielon  jeszcze na Pó nocno-Wschodni  (Chiny, oba 
pa stwa korea skie, Japonia i Mongolia) i Po udniowo-Wschodni  (10 pa stw na po u-
dnie od Chin i na wschód od by ych kolonialnych Indii; nazw  t  wprowadzono podczas 
II wojny wiatowej, dlatego tak ten region zde niowano). Drugim wielkim regionem 
jest Azja Po udniowa (Indie, Pakistan, Bangladesz, Sri Lanka, Nepal, Bhutan). Bardziej 



skomplikowana jest sprawa Azji Zachodniej, do której dodaje si  cz sto rodkow , cho-
cia  nieraz u ywa si  te  mniej precyzyjnego terminu � rodkowy Wschód� (Middle 
East). Generalnie zalicza si  do tego regionu pa stwa le ce na zachód od dawnych ko-
lonialnych Indii, czyli od wspó czesnej granicy afga sko-pakista skiej. Do niego zalicza 
si  tak e cz sto ci ce wyra nie ku temu regionowi obecne post-sowieckie republiki 
Azji rodkowej, chocia  nale  one do Rady Europy, OBWE i innych cia  europejskich. 
Wspomnie  trzeba, e do Azji Wschodniej dodaje si  cz sto Australi  i Oceani  � pi-
sz c o regionie Azji Wschodniej i Pacy ku. Tak podaje swe statystyki Bank wiatowy, 
Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy, OECD itd.

Zarzucono natomiast ju  w wiecie od dawna poetycki �Wschód� � ukochany jesz-
cze przez romantyków, czy �Daleki Wschód� � z epoki kolonialnego zwierzchnictwa nad 
Azj  Londynu i Pary a. Amerykanie, którzy zacz li budowa  swa dominacj  w wiecie 
po II wojnie wiatowej, s usznie zwracali uwag , e to termin jaskrawo europocentryczny 
i dla nich Chiny stanowi yby �Bliski Zachód�, a rejon Zatoki Perskiej �Daleki Zachód�. 
Od lat 60. XX w. utrwali  si  zatem podzia  wszystkich kontynentów na regiony, zale nie 
od ich po o enia na danym kontynencie � na cz  wschodni , zachodni , po udniow  itd. 
Dlatego te  wyró niamy podobnie Europ  � zachodni , wschodni , czy po udniow .

Osoby, które zredagowa y ten Atlas zaoferowa y nam natomiast podzia  przedziw-
ny, ami cy ustalone zwyczaje i regu y, sprzeczny ze wspó czesnym yciem mi dzyna-
rodowym i logik , chyba tylko dlatego, aby ka dy zeszyt zamkn  na 96 stronach. Otó  
w zeszycie �Azji Wschodniej� (t. 7) umieszczono Chiny, Tajwan (o jego statusie napiszemy 
poni ej), oba pa stwa korea skie, Japoni  i Mongoli  (czyli Azj  Pó nocno-Wschodni ), 
a do czono do nich kraje dawnych Indochin francuskich, czyli Wietnam, Laos i Kambod , 
jak te  Filipiny � czyli cznie 4 pa stwa zaliczane do Azji Po udniowo-Wschodniej. 
W zeszycie �Azji Po udniowej� (w t. 8) zamieszczono natomiast � nie wiadomo dlaczego 
� pozosta e pa stwa Azji Po udniowo-Wschodniej (Indonezj , Malezj , Brunei, Singapur, 
Tajlandi  i Birm  przemianowan  przez junt  wojskow  na Myanmar). Jednak na zacho-
dzie wy czono z tego regionu Pakistan, bo przy czono go � prawem kaduka � do �Azji 

rodkowo-Zachodniej�. Z kolei z tego regionu (t. 9) wy czono Kazachstan, bo doliczono 
go do �Europy Wschodniej i Azji Pó nocnej� (t. 6). Ma to o tyle uzasadnienie, e istotnie 
cz  jego terytorium le y na zachód od Rzeki Ural, wi c bywa on zaliczany do pa stw 
Europy (ale pami tajmy, e nie zalicza si  jednak Turcji do Europy, chocia  jej kawa ek 
le y na europejskim brzegu Bosforu). Te kwestie Azji Zachodniej i rodkowej pomin  
jednak, bo nie jest to moja dziedzina.

Takie grupowanie pa stw z u yciem powszechnie przyj tych nazw regionów 
geogra cznych, ale ami ce uznan  terminologi  i praktyk  ycia mi dzynarodowego, 
tylko miesza czytelnikom w g owie. Rzecz jest tym gro niejsza, i  w Polsce ignoran-
cja na temat Azji jest doprawdy i tak pora aj ca. Nagminnie u ywa si  wci  � nawet 
w publikacjach naukowych � przestarza ego i europocentrycznego terminu Daleki 
Wschód. Ostatnio mno  si  za  przypadki � nawet w najszacowniejszych gazetach 
i TVP � zaliczania Chin i Korei, a ju  niemal zawsze Tajwanu, do �Azji Po udniowo-
Wschodniej�. Je li redaktorzy chcieli przygotowa  równe obj to ciowo zeszyty ami c 



podzia y geogra czne (przypomnijmy: w publikacji zatytu owanej �atlas�), trzeba by o 
wymy li  jakie  inne okre lenia, typu: Chiny i ich s siedzi; Indie i kraje pobliskie itp. 

Wprawdzie w Przedmowach do poszczególnych zeszytów dodano pewne wyja nie-
nia, ale s  one nieprecyzyjne, a miejscami wr cz ba amutne. Np. stwierdza si , e t. 7 �zosta  
w ca o ci po wi cony Azji Wschodniej czyli Dalekiemu Wschodowi�. Ten ostatni termin 
mia  jednak du o szerszy zakres i obejmowa  nie tylko wszystkie kraje Azji Wschodniej 
(z Po udniowo-Wschodni  w cznie), ale cz sto nawet Indie i Pakistan. W przedmowie 
tej wspomina si  wprawdzie, e cztery kraje nale  do Stowarzyszenia Azji Po udniowo-
Wschodniej, ale przynale no  do tego stowarzyszenia to jednak co innego ni  do re-
gionu Azji Po udniowo-Wschodniej, a dodajmy, e dopiero od niedawna przynale  do  
wszystkie kraje regionu, gdy  poszczególne kraje przyjmowano w kilku etapach. Podobnie 
w Przedmowie do t. 8 wspomina si , e obejmuje on kraje Azji Po udniowej i Po udniowo-
Wschodniej, ale znowu nie precyzuje si , jakie nale  do którego regionu. Bardzo dziwne 
jest te  wyliczenie krajów, �które z ró nych powodów nie wesz y w po owie XX w. w sk ad 
niepodleg ych Indii�, gdzie znalaz a si  � nie wiadomo dlaczego � np. Birma. Wprawdzie 
istotnie by a ona przez pewien czas podporz dkowana w kolonialnej strukturze wicekrólowi 
Indii, ale ju  na pocz tku lat 30. XX w. wywalczy a sobie status samodzielnej kolonii, a kie-
dy powstawa a Republika Indii by a ju  pa stwem niepodleg ym, nie nale cym nawet do 
Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Jeszcze wi ksz  bzdur  jest oddzielne wyliczanie krajów 
Azji Po udniowo-Wschodniej, jakby Birma do nich nie nale a a.

Wspomnie  mo na, e istotnie zdarza o si  dawniej nieco w sze stosowanie terminu 
Azja Wschodnia. Zaliczano wtedy do niej pa stwa rozwijaj ce si  w sferze oddzia ywa  
chi skich (tj. same Chiny, Kore , Japoni  i Wietnam, czy nawet Mongoli ), lecz to mia o 
przynajmniej walor pewnej wspólnoty tradycji kulturowych. Terminologia za  zastosowa-
na w Atlasie amie i ten koncept. Dodajmy, e wraz z post puj c  integracj  pa stw Azji 
Po udniowo-Wschodniej w ramach organizacji ASEAN, wspó cze nie nie wy cza si  ju  
jednak z tego regionu Wietnamu, istotnie w przesz o ci bli ej zwi zanego z Chinami. Oto za-
tem podstawowy zarzut wobec tej publikacji: ca kowity m tlik w podziale Azji na regiony. 

Koncepcja przedstawienia poszczególnych pa stw i ich opisy nastr czaj  natomiast du o 
mniej w tpliwo ci. Zas uguje na uznanie wszechstronno  i nowoczesno  prezentacji (cho  
oczywi cie nad niektórymi szczegó ami mo na by dyskutowa ). Przy nag ówku znajduje si  
np. ilustracja  agi i god a danego pa stwa, a tak e podaje si  numer kierunkowy w automa-
tycznym ruchu telefonicznym, oznaczenie pa stwa na samochodach, czy w adresach interne-
towych, jak te  jeden adres internetowy z o cjaln  informacj  o tym kraju. Nasuwa si  jedynie 
w tpliwo , czy nie lepiej by o podawa  ró nicy czasu miejscowego wobec Warszawy (wszak 
jest to publikacja polska!), zamiast odniesienia do czasu GMT, który jest du o mniej znany. 
Oczywi cie ma on jeden podstawowy walor: jest sta y i nie podlega zmianie na �czas letni�, 
lecz mo na by o t  kwesti  rozwi za  inaczej. W formie tabeli podaje si  podstawowe dane 
o ka dym pa stwie (nazwa o cjalna, stolica, granice, g ówne miasta, powierzchnia, ludno , 
j zyk urz dowy, waluta, wi to pa stwowe, ustrój, podzia  administracyjny), co bezsprzecznie 
jest u yteczne. Jednak do czenie tu g owy pa stwa i szefa rz du nie wydaje si  zasadne, gdy  
szybko si  one dezaktualizuj . W tek cie informacji o sytuacji politycznej � ko cz cej si  na 
konkretnej dacie � mia oby to sens, ale nie w podstawowych danych o kraju. 



W formie do  obszernych artyku ów przedstawia si  warunki naturalne (z wyró nie-
niem klimatu, wód, wiata ro linnego, zwierz cego i problemów ochrony rodowiska), hi-
stori  doprowadzon  niemal do momentu publikacji, ustrój polityczny i wspó czesne partie 
polityczne. Uzupe nia to w formie tabeli wyliczenie jednostek administracyjnych (z poda-
niem ich obszaru i liczby mieszka ców), zestawienie obiektów danego kraju wpisanych na 
list  wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego � co daje pewne wyobra e-
nie o najwa niejszych zabytkach i najciekawszych miejscach. Do czono krótkie artyku y 
o gospodarce z rozmaitymi danymi uj tymi w przyst pnej formie gra cznej. Na szczegól-
ne podkre lenie zas uguje podawanie tu wysoko ci �produktu krajowego brutto� (PKB) 
w przeliczeniu na mieszka ca (w USD) wed ug wska nika realnej si y nabywczej (PPP 
� Purchase Power Parity) wprowadzonego przez Bank wiatowy dla u ci lenia porówna  
mi dzynarodowych. Daje on du o lepsz  orientacj  o rozwoju gospodarczym danego kraju 
ni  dane oparte na o cjalnych przelicznikach bankowych kursu danej waluty, jakie wprowa-
dzaj  w b d, szczególnie w przypadku gospodarek o kursie regulowanym przez pa stwo. 
Z atlasu tego czytelnik mo e si  wi c dowiedzie , na przyk ad, e w 2004 r. w Chinach 
dochód ten wynosi  5.600 USD, w Mongolii � 1.900, w Kambod y � 2.000, w Republice 
Korei � 19.200, a w Japonii � 29.400. 

Jednak e warto  PKB pa stwa podaje si  w Atlasie wedle o cjalnego kursu waluty 
krajowej wobec dolara � co nieraz, zw aszcza w odniesieniu do krajów rozwijaj cych si  
� bardzo fa szuje realia. W rezultacie np. podany tu PKB Chin wynosi w przybli eniu 
1/3 PKB Japonii, podczas gdy wyliczany wed ug wska nika PPP by by w przybli eniu 
wi kszy o 1/3 od PKB Japonii. W stosunku do Stanów Zjednoczonych podany tu PKB 
Chin stanowi w przybli eniu 1/8 ich produktu krajowego, a wedle realnej si y nabywczej 
� a  2/3, co zasadniczo zmienia oby obraz realnego uk adu si  gospodarczych. Dlatego 
w odpowiednich publikacjach ekonomicznych Banku wiatowego, czy w analizach CIA, 
ju  od ponad 10 lat Chiny zajmuj  drugie miejsce po Stanach Zjednoczonych, a Japonia 
� trzecie.  Wtedy oczywi cie i diagramy o miejscu danej gospodarki w wiecie, zamiesz-
czone w Atlasie, te  wygl da yby inaczej. A sprawa dotyczy wielu krajów. Dla ilustra-
cji problemu porównajmy np. PKB kilku krajów z tego Atlasu (2004) i najnowsze dane 
Banku wiatowego wed ug przelicznika PPP (2005) � w mld USD.

Atlas Bank wiatowy PPP

Chiny 1 649,3 8 572,6

Indie 691,9 3 815,5

Indonezja 257,6 847, 4

Japonia 4 623,4 3 943,7

Korea P d. 679,8 1 056,0

Malezja 117,8 274,8

Tajlandia 163,5 549,2

Wietnam 45,2 254,0



Co jeszcze gorsze, w Atlasie nie podaje si  przy tych liczbach, na jakich przeliczni-
kach s  one oparte. Istotnie, Bank wiatowy tak e podaje PKB wg przeliczników nomi-
nalnych, lecz s  one cenione g ównie przez ekonomistów zajmuj cych si  krajami wyso-
ko rozwini tymi. Sprawa metod liczenia jest niew tpliwie do  skomplikowana, ale roz-
wi zanie tu przyj te � jest fatalne. Mo na wspomnie , e same Chiny do  konsekwentnie 
obstaj  przy przelicznikach opartych na o cjalnych przelicznikach ich banków, gdy  sta-
raj  si  zani a  swe dane, by jak najd u ej korzysta  z przywilejów �kraju rozwijaj cego 
si �. Stany Zjednoczone coraz g o niej domagaj  si  rezygnacji z tego o cjalnego zani a-
nia warto ci chi skiej waluty. W zgodzie ze swym stanowiskiem, Chiny zatem g o no si  
ciesz , e awansuj  np. z szóstej na pi t  gospodark  wiata, co powtarzaj  bezrozumnie 
rozmaite polskie gazety, nie zdaj c sobie sprawy, e od ponad 10 lat Chiny ju  s  drugie 
i doganiaj  Stany Zjednoczone (PKB USA w 2005 r. wyniós  12 409 bilionów USD, 
a Chin 8 572 bilionów). Mo na by wi c zapyta  ironicznie, dlaczego polskie wydawni-
ctwo upowszechnia akurat propagandowe stanowisko chi skie, pomijaj c protesty ame-
ryka skie, cho  wypacza to oczywi cie nie tylko sytuacj  tego jednego kraju.

Inne dane gospodarcze nie budz  istotniejszych zastrze e . Warto ciowe s  np. dane 
dotycz ce struktury PKB, infrastruktury transportowej, czy turystyki, jak te  czno ci (te-
lefonów stacjonarnych, komórkowych, internetu na 1000 mieszka ców) � co daje pewne 
wyobra enie o rozwoju danego kraju. Dane o handlu zagranicznym pokazuj  g ównych 
partnerów. Znajdziemy tu tak e dane o g ównych ga ziach gospodarki i o bankowo ci. 
W wydzielonej rubryce podaje si  podstawowe dane demogra czne (z bardzo istotn  
struktur  wiekow  mieszka ców), a obok tego najwa niejsze czasopisma, agencje praso-
we, stacje radiowe i telewizyjne. 

W ród danych demogra cznych podana jest jednak �struktura religijna� budz ca � 
szczególnie w przypadku Azji Wschodniej � wielkie w tpliwo ci. Jak mo na s dzi , dane 
wzi to z jakiego  informatora o ca ym wiecie, którego autorzy posiadali nik  wiedz  
o sprawach religijnych Azji Wschodniej. Otó  w trzech religiach monoteistycznych ufor-
mowanych w basenie Morza ródziemnego (jak te  w ich od amach i sektach powsta ych 
na ich gruncie) istniej  �wspólnoty wyznawców� i rytua y przyjmowania do nich nowych 
cz onków (jak chrze cija ski chrzest). Oparte s  te  one na zasadzie ekskluzywno ci, tj. 
wyznawa  mo na tylko jedn  z nich. W pewnym przybli eniu podobne zjawiska wyst -
puj  tak e w Indiach. Natomiast w Azji Wschodniej nie ma takich zamkni tych wspólnot, 
ani rytua ów przyjmowania do nich, a dominuje zasada synkretyzmu. Nie ma zatem spo-
sobu, by policzy  �wyznawców religii miejscowych�, a ta sama osoba w ró nych mo-
mentach swego ycia, a nawet jednego dnia, mo e praktykowa  buddyzm, taoizm, kon-
fucja ski kult przodków i sk ada  o ary bóstwom z kultów ludowych. Nierzadko nawet 
wi tynie trudno precyzyjnie zaliczy  do której  religii, a kwesti  sporn  jest tak e, co 

stanowi �religi � i jak wydziela  te miejscowe systemy wierze  i praktyk. Oto kilka pyta  
dla ilustracji problemu. Czy konfucjanizm jest religi ? Czy tzw. �wierzenia ludowe� s  
religi  i jak je zakre la ? Do czego zaliczy  kult przodków? Czy buddyzm Hinayana jest 
religi , czy raczej doktryn   lozo czno-moraln ? Religijna natura buddyzmu Mahayana 
nie budzi natomiast wi kszych w tpliwo ci. Czy feng-shui, szamanizm i inne tego typu 



praktyki oraz wierzenia �niezinstytucjonalizowane� zalicza  mo na do religii? Je li tak, 
to do jakiej? (O sprawach tych pisa em w t. 6 Azji-Pacy ku). 

W rezultacie sytuacja religijna w wielu krajach regionu zosta a zupe nie zafa szo-
wana. W Chinach np. 50% ludno ci to rzekomo �bezwyznaniowi�, a 29% przyjmowa  
ma �tradycyjne chi skie systemy etyczno-religijne� (czyli co?). Buddystów jest jakoby 
tylko 8%. Nie wspomina si  przy tym, e buddyzm wyst puje tam w trzech zasadniczo 
odmiennych formach: Mahayany, Wad rajany (czyli lamaizmu) i Hinayany. Taoistów za  
nie wymienia si  wcale, cho  to jedna z o cjalnie uznawanych �religii� i jedna z popular-
niejszych.. Pojawia si  jeszcze zagadkowa kategoria �tradycyjnych religii plemiennych� 
(4%!), cho  struktur plemiennych w Chinach wspó czesnych trzeba by szuka  ze wiec ! 
Chrze cijanie i muzu manie nie budz  w tpliwo ci (7% i 2%), cho  liczba tych ostatnich 
jest chyba znacznie zani ona. Przy opisie Tajwanu w Atlasie pojawiaj  si  taoi ci, a zni-
kaj  �tradycyjne chi skie systemy etyczno-religijne�, chocia  tamtejszy system religijny 
nie ró ni si  zasadniczo. Mo na jedynie stwierdzi , e tam tradycyjne praktyki religijne 
przetrwa y bez szwanku. Nie podaje si  przy Tajwanie �religii plemiennych�, chocia  
akurat tam s  aborygeni austronezyjscy, których mo na by zaliczy  do ich wyznawców. 
W Japonii shintoi ci i buddy ci podani s  razem � co jest rozs dne, bo ich wyznawców nie 
da si  rozdzieli  � i stanowi  maj  cznie 91%. Nie ma za  wcale �bezwyznaniowych�, 
chocia  sytuacja w Chinach i Japonii wykazuje wiele podobie stw. W Kambod y buddy-
ci stanowi  maj  85% ludno ci, ale nie wspomina si  nawet, e chodzi o zupe nie inny 

� ni  w przypadku Chin, Japonii, czy cho by s siedniego Wietnamu � od am buddyzmu: 
Hinayan . A s  to o wiele wi ksze ró nice ni  w przypadku katolicyzmu i prawos awia. 
Religia jest niew tpliwie kluczowym elementem kultury danego kraju, styka si  z ni  
niemal ka dy turysta � jak mo na wi c by o tak beztrosko potraktowa  t  spraw ?

Doda  jednak trzeba, e artyku y o historii s  napisane � na ogó  � poprawnie i nie 
budz  zasadniczych zastrze e , cho  zawodowy historyk móg by si  spiera  o rozmaite 
detale. Ta pozytywna ocena dotyczy nawet historii Tajwanu zwykle niemi osiernie naci -
ganej w naszej prasie dla w tpliwych ideologicznych korzy ci. Oczywi cie s  w  Atlasie 
teksty s absze i lepsze. W przypadku Wietnamu mamy np. do czynienia z jak   nacjonali-
styczno-antychi sk  wizj  jego dziejów, a jedynymi faktami historycznymi wymienianymi 
w Atlasie s  w istocie kolejne walki z wojskami chi skimi. Nie wspomina si  za  o tym, e 
i Wietnamczycy prowadzili jakie  wojny z innymi s siadami, w których wyniku terytorium 
kraju zwi kszy o si  a  kilkakrotnie. M.in. unicestwiono ca e pa stwo Czamp  i w czono 
do Wietnamu dawne ziemie imperium khmerskiego na po udniu. Oczywi cie poza wojna-
mi i powstaniami tak e co  jeszcze si  dzia o! W przypadku Laosu nie wspomina si , e 
ludno  jego nale y do grupy tajskiej i przyw drowa a na te tereny w wyniku wielkich mi-
gracji ludów tajskich z po udniowego pogranicza dzisiejszych Chin. Oczywi cie rednio-
wieczne ksi stwa, z jakich powsta o to pa stwo, by y w a nie ksi stwami tajskimi, które 
zachowa y niepodleg o  od poprzedników dzisiejszej Tajlandii. Pojawia si  w tym opisie 
chyba te  za du o informacji o dawnych pa stwach z regionu, bez mapy historycznej i do-
datkowych obja nie  � trudno zrozumia ych. W przypadku Kambod y upadek imperium 
khmerskiego wi e si  tutaj jedynie z rozpowszechnianiem buddyzmu, a zanikiem hin-
duizmu, cho  ten ostatni by  g ównie religi  dworsk . Kluczowe znaczenie mia o w a nie 



przyw drowanie ludów tajskich i tworzenie przez nie swoich pa stw, co doprowadzi o do 
rozpadu imperium. Uwag mniej czy bardziej szczegó owych mo na by przedstawi  � rzecz 
jasna � znacznie wi cej. Podkre li  jednak warto, e historia tych krajów jest � na ogó  
� przedstawiana obiektywnie, bez tendencyjnych zak ama  ideologiczno-politycznych 
cz stych w polskich informacjach prasowych.

Pewne w tpliwo ci mo e budzi  pomini cie w opisach Hongkongu, cho  ma on sw  
odr bn  od Chin histori  i specy k , cieszy si  szerok  autonomi , a jest te  kluczowym 
centrum gospodarczym Azji Wschodniej (zamieszczono tylko oddzielnie jego mapk ). 
Czy nale a o przedstawia  Tajwan jako �pa stwo�, takie samo jak inne, jak tu zrobiono? 
To kwestia dyskusyjna, tym bardziej i  podana tam  aga i god o to symbole ca ych Chin 
epoki Kuomintangu, a nie samego Tajwanu (gdy  takich nie ma) i przyjmuje si  tam o -
cjalnie nadal �konstytucj  ogólnochi sk � z 1947 r., co wyklucza proklamowanie niepod-
leg o ci Wyspy. Zamierzano wprawdzie zmieni  konstytucj , by zmieni  w niej nazw  
pa stwa (dzi  nazywa si  ono wci  Republik  Chi sk ), a tak e granice �terytorium na-
rodowego� (w teorii obejmuj cego ca e Chiny), ale na razie pro-niepodleg o ciowe ugru-
powania nie maj  wystarczaj cej wi kszo ci w parlamencie. Sprawa jest zatem zawik ana 
i o wiele mniej jednoznaczna ni  przedstawia to zazwyczaj prasa polska. Status tej wyspy 
jest rozmaicie okre lany, a jej niepodleg o ci od Chin nigdy nawet jeszcze formalnie nie 
og oszono. ONZ i wszystkie wielkie mocarstwa te  nie uznaj  go za odr bne pa stwo 
(podobnie jak Polska). Przedstawianie go zatem po prostu jako odr bnego pa stwa, obok 
Chin i Japonii, k óci si  po prostu z realiami. Na razie Tajwan  mo na  traktowa  jedynie 
jako pa stwo de facto, a nie de iure. Trzeba by o poszuka  wi c jakich  rozwi za  za-
st pczych. Ale � podkre lam � informacje historyczne i polityczne o tej wyspie podane s  
obiektywnie i uczciwie.

Wydawnictwo to bardzo uatrakcyjnia spora liczba barwnych i adnych fotogra i. 
Nad ich doborem mo na by jednak nieraz dyskutowa . Np. na du ej fotogra i centrum 
Jokohamy widnieje akurat Ulica Chi ska (co jest tam nawet napisane hieroglifami), z cha-
rakterystyczn  chi ska, a nie japo sk , bram  na pierwszym planie. A jest to jedyna foto-
gra a nowoczesnego miasta japo skiego!. Dla profana to mo e wszystko jedno, ale taki 
atlas powinien jednak dba  o profesjonalizm. Dziwi za  brak tradycyjnej ulicy japo skiej, 
np. z Kioto. Trzeba jednak doceni  trudno  w a ciwego doboru i wszechstronno  tema-
tyki umieszczonych ilustracji.

Oczywi cie mo na by jeszcze dyskutowa  o rozmaitych innych detalach, ale przy-
zna  trzeba, e w sumie jest to pozycja do  rzetelna i bardzo u yteczna, chocia  z bardzo 
istotnymi mankamentami.


