Marta Kosmala-Koz owska

Wspó czesny Daleki Wschód w stosunkach mi dzynarodowych  rywalizacja i mocarstwowo ,
pod redakcj Degefe Kebede Gemechu, Instytut
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 540.
Przyznaj c racj autorom traktuj cym poj cie Daleki Wschód jako cz sto
nadu ywane w literaturze naukowej i zazwyczaj nie cis e1, s dz , e pojawienie
si go w tytule tej e ksi ki mo e by uzasadnione. Chocia zakres podmiotowy
publikacji obejmuje g ównie kraje Azji Wschodniej, to jednak mowa jest równie
o niektórych wa nych graczach Azji Po udniowej (chodzi g ównie o Indie, jako
trzecie obok Chin i Japonii najwa niejsze mocarstwo regionalne), wpisuj cej si
wed ug niektórych róde 2 w zakres poj cia Dalekiego Wschodu, nazywanego
3
przez Chi czyków yu n d ng
Niekwestionowanym centrum wywodu wi kszo ci artyku ów s Chiny, jako najwa niejsze mocarstwo regionalne i wschodz ca pot ga wiatowa  równie w wymiarze militarnym. Autorzy prezentuj polityczno-gospodarcze relacje Pa stwa rodka
Patrz: recenzja tej e ksi ki autorstwa Grzegorza Wro skiego, Stosunki Mi dzynarodowe
2009, nr 12, t. 39, s. 323327.
2
Far Eastern Economic Review publikuje teksty dotycz ce takich pa stw Azji Po udniowej,
jak m.in. Indie i Pakistan.
3
Termin Daleki Wschód wszed do europejskiego dyskursu geopolitycznego w XIX w., okrelaj c obszar znajduj cy si najdalej na wschód od Europy, z kolei staro ytni Chi czycy dla okre lenia
krajów Zachodu u ywali poj cia tàix
, czyli wszystko to, co znajduje si dalej na zachód ni Indie.
1

z kluczowymi partnerami Azji Wschodniej oraz Indiami, z najwa niejszymi aktorami
zachodniej hemisfery (USA, UE) oraz kontynentem afryka skim. W moim odczuciu
publikacj mo na by uzupe ni tekstem po wi conym stricte wspó czesnym aspiracjom regionalnym Japonii (tym bardziej i w osobnym artykule omówiono regionaln polityk Indii) oraz roli ASEAN w kszta towaniu sfery bezpiecze stwa w Azji
Wschodniej. Zabrak o mi te artyku u po wi conego chi skiemu cudowi gospodarczemu jako najwa niejszemu czynnikowi rosn cej pot gi chi skiego smoka.
Niew tpliwym walorem tej publikacji jest wk ad merytoryczny i do wiadczenie analityczne profesora Jan Rowi skiego, pod którego kierunkiem naukowym
powsta a wi kszo znajduj cych si w omawianym tomie tekstów. Publikacji patronowali te i wspierali j swoim autorytetem profesorowie: Stanis aw Parzymies,
Leonard ukaszuk oraz Arkadiusz ukowski.
Cech charakterystyczn publikacji jest grono m odych autorów. Do omawianych problemów podchodz oni z uwag i dba o ci o szczegó y, jednak niekiedy
widoczne s ich niedoci gni cia warsztatowe  potkni cia stylistyczno-j zykowe,
powtórzenia oraz uproszczenia zak ócaj ce tok wywodu. St d przynajmniej cz
artyku ów czytelnik mo e odebra jako nierówne pod wzgl dem analitycznym, co
nie umniejsza jednak faktogracznej warto ci tej ksi ki.
Swoistym wprowadzeniem do dalszych rozwa a jest tekst Paw a Sokali pt.
Strategia regionalna Chi skiej Republiki Ludowej, w którym autor przedstawia
nowe wytyczne polityki zagranicznej Pekinu, ukierunkowane na budowanie chi skiej mocarstwowo ci w regionie i na wiecie. Autor pisze o krystalizuj cych si
za o eniach nowej strategii dyplomacji ChRL, która wykorzystuje taktyk akcentowania pozamilitarnych narz dzi polityki zagranicznej i kompleksowe podej cie
do problematyki bezpiecze stwa w sferach politycznej, wojskowej, ekonomicznej
i kulturalnej. Priorytetem Pekinu ma by kszta towanie pozytywnego wizerunku
ChRL jako aktywnego i odpowiedzialnego aktora stosunków mi dzynarodowych,
który d y do zast pienia funkcjonuj cego w spo eczno ci mi dzynarodowej poj cia chi skiego zagro enia nowym  pokojowego wzrostu Chin. Autor w klarowny sposób przedstawia, w jaki sposób ukszta towa a si wspó czesna dyplomatyczna ofensywa wdzi ku wobec najbli szych s siadów, czyli dzia anie w my l
has a mulin, anlin, fulin, co oznacza: B d dla swojego s siada przyjacielem,
niech czuje si bezpieczny i niech bogaci si dzi ki tobie. W wymiarze globalnym mowa jest o chi skich nadziejach na koniec ameryka skiej hegemonii oraz
cierpliwo ci Chi czyków w d eniu do zaj cia nale nego im miejsca w nowym
uk adzie si 4. Niew tpliw warto ci tekstu jest prezentacja trendów chi skich bada pot gometrycznych  zonghe guoli (comprehensive national power  CNP).
4
Wed ug prof. Jana Rowi skiego wiele zale y od tego, czy decyzje chi skiego kierownictwa
b d zmierza y do tego, by Chiny by y równym w ród równych czy równiejszym (realizacja idei

Kwesti budowania pozytywnych relacji z najbli szymi s siadami Pa stwa
rodka kontynuuje Anna Kuikowska w tek cie pt. Nowa polityka przygraniczna
ChRL. Autorka przejrzy cie prezentuje rozwój za o e tego sektora chi skiej dyplomacji. Syntetycznie przedstawia taktyk Pekinu wobec granicz cych z ChRL
s siadów (tzw. pierwszego kr gu chi skiej polityki zagranicznej) oraz pa stw regionu Azji i Pacyku terytorialnie bliskich chi skim granicom (tzw. drugi kr g).
Z lektury tekstu wynika, i owa polityka dobros siedzka kreuje otoczenie regionalne sprzyjaj ce chi skiemu rozwojowi gospodarczemu. W wymiarze bezpiecze stwa narodowego autorka wyró nia dwa priorytety tzw. peryferyjnej polityki
bezpiecze stwa. Pierwszy z nich (pozytywny) to rozstrzyganie sporów granicznych na drodze konsultacji i negocjacji, za drugi (negatywny) to zapobieganie
sojuszom s siadów z wrogimi wobec Chin pot gami. Na uwag zas uguje, moim
zdaniem, wzmianka na temat podj tych przez Pekin na pocz tku XXI w. programów rozwoju przygranicza, maj cych na celu popraw jako ci ycia zamieszkuj cych je mniejszo ci etnicznych.
W jaki sposób zmieni si system spo eczno-polityczny Hongkongu w ci gu
dekady, zastanawia si Jaros aw B aszczak w tek cie pt. Dziesi lat po powrocie Hongkongu do macierzy (19972007). We wst pie autor stawia pytanie: czy
brytyjsko-chi ska obietnica z 1997 r. ochrony praw obywatelskich i politycznych
z czasów brytyjskiego protektoratu zosta a zrealizowana? Znajduj ca si w konkluzji odpowied , e Hongkong nie straci nic ze swoich swobód, pomimo prób
ograniczenia przywilejów obywateli na mocy art. 23 prawa podstawowego5, wydaje si zbyt du ym uproszczeniem. Na szcz cie autor dodaje, i Hongkong nigdy
nie by demokracj liberaln w znaczeniu zachodnim, za wprowadzone przez brytyjsk administracj ograniczone reformy nie gwarantowa y w pe ni demokratycznej legitymizacji w adzy. Moim zdaniem, analizuj c scenariusze ewolucji systemu
politycznego Hongkongu, nale y pami ta , e b d c integraln cz ci Chin, ów
Specjalny Region Administracyjny podlega b dzie wp ywom i naciskom z kontynentu, zw aszcza w przypadku legislacji chroni cej stabilno spo eczn oraz
niepodzielno terytorium ChRL, a wi c w kategorii praw obywatelskich i politycznych. Mo e wi c warto zapyta inaczej: w jakim kierunku system polityczny
Hongkongu ewoluuje, b d c integraln cz ci Chin? Wydaje si , e najprawdopodobniejszym scenariuszem na nast pnych kilkadziesi t lat jest stopniowe zblianie si do siebie systemów Hongkongu i ChRL w toku post puj cej spo ecznopax sinica), Patrz: Jan Rowi ski, Chiny wobec wydarze 11 wrze nia 2001 r.  wyzwania, zagro enia
i opcje, [w:] Karin Tomala, Krzysztof Gawlikowski (red.), Chiny  rozwój spo ecze stwa i pa stwa
na prze omie XX i XXI wieku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002.
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Po wi cony szeroko rozumianemu szpiegostwu i zdradzie stanu.

-polityczej transformacji Chin jako ca o ci. A czy b dzie to proces demokratyzacji
i jaki przyjmie kszta t, to ju przedmiot do dalszych rozwa a .
Problemem równowa enia rozwoju gospodarczego mi dzy bogatymi i biednymi regionami ChRL w kontek cie rozwoju kontaktów gospodarczych w kierunku zachodnim zaj si Piotr Trzaskowski w tek cie pt. Chi ska strategia powrotu
do Azji Centralnej  Jedwabny szlak XXI wieku. Autor przedstawia chi sk strategi wielkiego otwarcia zachodnich regionów, których dynamiczny rozwój zale y w du ej mierze od dost pu do mórz oraz rynków zewn trznych. Nie sprzyja
temu, zdaniem autora, znikoma jeszcze liczba chi skich dróg, kolei i ruroci gów.
St d kluczowym zadaniem ChRL jest dzi rozwój infrastruktury transportowej.
Mo e to mie istotne znaczenie dla zacie nienia wspó pracy gospodarczej Pekinu tak z Azj Centraln , jak i w dalszej kolejno ci z Bliskim Wschodem i Europ .
W sferze bezpiecze stwa autor specjaln uwag po wi ca najwi kszej i najdalej
wysuni tej na zachód z chi skich prowincji autonomicznych  Xinjiangowi. Dynamiczny rozwój gospodarczy tego regionu oraz budowa przecinaj cych go pocze transportowych z Azj Centraln maj m.in. s u y pohamowaniu tego, co
w adze ChRL okre laj mianem nasilenia tendencji separatystycznych ujgurskiej
mniejszo ci. Ponadto Xinjiang móg by s u y jako okno na wiat zachodnich
Chin i zapewni ChRL pozycj silnego gracza w tym wa nym pod wzgl dem
bezpiecze stwa energetycznego regionie. O dojrza o ci wywodu wiadczy wyra ne rozdzielenie przez autora sfery chi skich planów i aspiracji od realnych mo liwo ci ich realizacji w warunkach obecnego status quo  wyra nej dominacji Rosji w dziedzinie po cze transportowych z Azj Centraln .
Kwesti rozbudowy chi skiej pot gi militarnej przeanalizowa Pawe Adamiec
w tek cie pt. Modernizacja si zbrojnych ChRL. Autor przedstawia Chiny jako jedynego aktora stosunków mi dzynarodowych, który w przysz o ci móg by zrównowa y globaln dominacj wojskow USA. Wychodzi on z za o enia, i si y
zbrojne i twardy wymiar bezpiecze stwa pa stw wci maj istotne znaczenie,
obok innych wyznaczników pot gi stanowi cych o soft power. W tym kontek cie
szczegó owo opisuje on kolejne obszary przedmiotowe modernizacji chi skiej armii oraz kluczowe zmiany za o e strategicznych Pekinu, które maj na celu unowocze nienie i dostosowanie chi skich si zbrojnych do charakteru wspó czesnych
zagro e i nowej sytuacji strategicznej na wiecie. Na koniec autor s usznie zauwaa, e g ówn przeszkod dla osi gni cia przez Chiny nowoczesnej mocarstwowo ci militarnej s : wci zani ony  zw aszcza w porównaniu z ameryka skim 
bud et wojskowy oraz ograniczony transfer nowoczesnych technologii z Zachodu.
Tekst ko czy ciekawa reeksja dotycz ca zjawiska chi skich zbroje , widzianego nie jako zagro enie konfrontacj zbrojn Chin z Zachodem, lecz szansa osi gni cia przez Pekin pozycji policjanta dbaj cego o regionalne bezpiecze stwo.

Na temat rosn cego znaczenia kontynentu afryka skiego w ramach polityki
zagranicznej Pekinu pisze redaktor recenzowanej pozycji Degefe Kebede Gemechu w tek cie pt. Polityka Chi skiej Republiki Ludowej wobec pa stw Afryki: strategia pi ciu zasad. Autor skupia si na opartej na tzw. pi ciu zasadach pokojowej
koegzystencji wspó czesnej strategii Pekinu wobec cz sto niedemokratycznych,
lecz zasobnych w surowce energetyczne pa stw Afryki. Polityk t charakteryzuje
jako konkurencyjn w stosunku do obci onych przesz o ci kolonialn i warunkowanych politycznie relacji AfrykaUE/USA. Wed ug autora chi skim atutem
jest wy czenie przez Pekin kwestii praw cz owieka jako przedmiotu negocjacji
z afryka skimi partnerami. Owa bezwarunkowo z jednej strony ma czyni chi sk ofert wspó pracy (tak w zakresie pakietów pomocowych, jak wymiany handlowej) bardziej atrakcyjn , z drugiej za przyczynia si ma do pogorszenia i tak
z ej sytuacji w dziedzinie praw cz owieka na kontynencie afryka skim. Podzielam
konkluzj autora, i w kategoriach etycznych zarówno nastawiony na maksymalizacj zysku handel broni , jak i brak politycznego warunkowania pomocy rozwojowej przez Pekin mo na oceni negatywie w kategorii realizacji praw i wolno ci
mieszka ców Afryki. Uwa am jednak, i obci anie ChRL odpowiedzialno ci za
pogarszanie sytuacji w tej dziedzinie jest przesad . Tym bardziej je li realistycznie ocenimy z jednej strony prodemokratyczn retoryk Zachodu, za z drugiej 
podyktowane jego w asnym interesem relacje gospodarcze z Afryk . Ponadto tak
jak w przypadku Chin, równie w Afryce wci jako
ycia mieszka ców zaley w du ej mierze od redukcji ubóstwa oraz równowa enia dysproporcji rozwojowych mi dzy regionami. I chocia pa stwa afryka skie nie powinny bezreeksyjnie kopiowa ani rozwi za zachodnich, ani wschodnioazjatyckich, wydaje
si , e w tej dziedzinie tak e chi skie do wiadczenie mo e pos u y jako warto ciowy materia do przemy le , eksperymentów i poszukiwa rodzimych rozwi za , jak równie modelu rozwojowego najbardziej odpowiadaj cego afryka skim
uwarunkowaniom. I w tym sensie mo e si ono okaza korzystne dla afryka skich
partnerów6. Jednocze nie zgadzam si z autorem, e powa nym zagro eniem tak
w dziedzinie bezpiecze stwa, jak i rozwoju by aby eskalacja rywalizacji o wp ywy w Afryce na linii ZachódChiny.
Ewa Dryja ska w tek cie pt. G ówne problemy w stosunkach Chi skiej Republiki Ludowej z Japoni nakre li a charakter delikatnych relacji politycznych PekinTokio. Autorka skupi a si nie tylko na przedstawieniu historycznych resen6
Patrz: The World Bank: Chinas Success against Poverty: Lessons for Africa?, http://econ.
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:21778188~pa
gePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469382,00.html (wej cie: 17.07.2009). Patrz te : Randall Peerenboom, China Modernizes  Threat for the West or Model for the Rest?, Oxford University Press, New York 2007.

tymentów (kwestia przeprosin za zbrodnie wojenne z czasów II wojny wiatowej)
i aktualnych kwestii koniktowych (spory terytorialne wokó archipelagu Senkaku/Diaoyutai czy wytyczenia granic morskich na Morzu Wschodniochi skim)
ró ni cych dwóch kluczowych graczy w Azji Wschodniej. Zarysowa a równie
wp yw mocarstwowych aspiracji ChRL i Japonii na kszta t relacji dwustronnych,
które wed ug tezy artyku u b d mia y kluczowe znaczenie w kszta towaniu regionalnego uk adu stosunków mi dzynarodowych, a by mo e równie w wymiarze
globalnym. Warto ci artyku u jest spojrzenie na stosunki PekinTokio z ró nych
perspektyw  tak realistycznej, jak i idealistycznej  co umo liwia zaprezentowanie tych dwóch pa stw jako rywali i partnerów jednocze nie.
Jeden z kluczowych problemów na linii PekinTokio rozwin Micha Wangrat
w tek cie pt. Spór Chin i Japonii o Archipelag Senkaku. Autor przedstawi kwesti tego zamro onego sporu terytorialnego jako swego rodzaju papierka lakmusowego chi sko-japo skiej relacji. Brak otwartego koniktu mi dzy mocarstwami w tej kwestii oznacza ma, e dla obydwu stron by by on zbyt kosztowny
 co dotyczy zreszt wielu innych problemów dwustronnych, które mog yby zagrozi funkcjonowaniu silnych powi za gospodarczych mi dzy tymi pa stwami.
O dwóch innych terytoriach spornych, anga uj cych oprócz Chin grup krajów
Azji Po udniowo-Wschodniej, pisze Artur Modzelewski w artykule pt. Spór o archipelagi na Morzu Po udniowochi skim a bezpiecze stwo Azji Wschodniej. Chodzi o dwa kompleksy wysp, Paracele oraz Spratly, do których oprócz ChRL (oraz
Tajwanu) roszcz sobie prawo Wietnam (w obydwu przypadkach) oraz Filipiny,
Malezja i Brunei (w drugim przypadku). Autor opisuje meandry wy cigu o archipelag Spratly, którego kolejne wyspy aktorzy zajmuj lub przejmuj na drodze
koniktu zbrojnego i fortykuj , by wyznaczy jak najbardziej korzystne warunki eksploatacji szelfu kontynentalnego i wy cznych stref ekonomicznych. Autor
s usznie podkre la polityczny i strategiczny wymiar tego sporu  m.in. bezpiecze stwa morskich szlaków handlowych i komunikacyjnych czy bezpiecze stwa energetycznego, ywno ciowego i ekologicznego. Zalet tekstu jest kompleksowy opis
problemu w przyst pnej dla czytelnika formie. Przyda yby si jednak mapki z podzia em stref wp ywów poszczególnych uczestników sporu. Szkoda te , e autor
korzysta g ównie z opracowa polskich autorów7.
Szerzej omawiaj ten temat: Edward Hali ak, Spór o archipelagi na Morzu Po udniowochi skim  znaczenie dla mi dzynarodowego prawa morza i bezpiecze stwa w regionie, [w:] Edward
Hali ak, Roman Ku niar, Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2003; Jan Rowi ski, Spór o Archipelag Paracelski na Morzu Po udniowochi skim
pomi dzy Chinami a Wietnamem, [w:] Edward Hali ak i in. (red.), Morze w cywilizacji, kulturze
i stosunkach mi dzynarodowych, WarszawaPieni no 2006; Piotr Koz owski, Spór o Spratly, [w:]
Edward Hali ak i in. (red.), Morze w cywilizacji
7

O relacji dwóch gigantów Dalekiego Wschodu w kontek cie sporów granicznych8  chi skiego smoka i indyjskiego s onia  pisze B a ej Wyka w tek cie
pt. Od Hindi Chini Bhai Bhai do wojny granicznej: u róde koniktu indyjsko-chi skiego. Na tle problemów dyplomatycznych na linii PekinDelhi autor charakteryzuje obydwa mocarstwa, pos uguj c si przyk adami odmiennych stylów
rz dzenia i systemów warto ci. Na uwag zas uguje opisane przez autora starcie
dwóch osobowo ci oraz ró nych temperamentów: koncyliacyjnego i nastawionego na pokojowe rozwi zania Jawaharlala Nehru oraz bezkompromisowego i prowadz cego real politik Mao Zedonga. Jako teatr wzajemnych relacji pos u y Tybet, który wed ug autora sta si pierwsz powa n prób ognia dla przyja ni
s siadów zabezpieczaj cych swoje strefy wp ywów. Kwesti tego wspó zawodnictwa, tym razem z perspektywy Delhi, kontynuuje Pawe ysiak w artykule pt.
Indie jako azjatyckie mocarstwo regionalne9.
Piotr Szafraniec w tek cie pt. Chi ska Republika Ludowa wobec problemu
pokojowego rozwi zania koniktu kambod a skiego przedstawi chi ski wk ad
w przebieg i zako czenie koniktu w Indochinach w kontek cie szerszej polityki zagranicznej Pekinu  zarówno w sferze kszta towania relacji z Waszyngtonem
i Moskw , jak równie odno nie do chi skich interesów gospodarczych oraz strategicznych w regionie. Ten bardzo szczegó owy, a jednocze nie przejrzysty pod
wzgl dem informacyjnym tekst przybli a czytelnikowi sytuacj rywalizacji wiatowych mocarstw w regionie Azji Wschodniej po rozpadzie francuskiego imperium kolonialnego, której Kambod a sta a si poligonem.
O wa kim problemie reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych odno nie
do jednego z jej najwa niejszych organów, odpowiedzialnego za utrzymanie pokoju i bezpiecze stwa na wiecie, pisze Jakub Gawro ski w artykule pt. ChRL wobec reformy Rady Bezpiecze stwa ONZ. Autor przedstawia stanowisko oraz polityk Pekinu wobec projektów zmiany liczby cz onków oraz sposobu podejmowania
decyzji na forum Rady Bezpiecze stwa. W konkluzji autor s usznie podkre la, e
ze wzgl du na podyktowany cz sto rozbie nymi interesami wiatowych mocarstw
(g ównie USA oraz ChRL) brak konsensusu, reforma ONZ b dzie d ugotrwa ym
i trudnym procesem. W moim odczuciu nie docenia on jednak roli Pekinu w transformacji Komisji Praw Cz owieka, która od 2006 r. funkcjonuje jako Rada Praw
Cz owieka. Mo na powiedzie , e to w a nie Chiny, które zw aszcza w latach 90.
Patrz te : Jan Rowi ski, Spory graniczne i konikty terytorialne w Azji Wschodniej u progu
XXI w., [w:] Azja Wschodnia na prze omie XX i XXI w.  stosunki mi dzynarodowe i gospodarcze,
s. 141, pod red. Krzysztof Gawlikowskiego we wspó pracy z Ma gorzat awacz, Wydawnictwo
TRIO, Warszawa 2004.
9
Kompleksowe opracowanie na temat polityki zagranicznej Delhi patrz: Jakub Zaj czkowski, Indie w stosunkach mi dzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
8

XX w. skutecznie blokowa y uchwalenie antychi skiej rezolucji na forum tego
organu, de facto przyczyni y si do usuni cia formu y moralnych sankcji z jego
prerogatyw. St d najprawdopodobniej Pekinowi  dotychczas jedynemu spo ród
pa stw rozwijaj cych si sta emu cz onkowi Rady Bezpiecze stwa  bardziej ni
na parali u funkcjonowania ONZ jako ca o ci b dzie zale a o na dostosowaniu tej
organizacji do potrzeb w asnej polityki zagranicznej.
Katarzyna Gorgol w tek cie pt. Kluczowe problemy polityczne w dialogu UE
z ChRL na progu XXI w.10 w wymiarze przedmiotowym doceni a wag stosunków
politycznych, a zw aszcza praw cz owieka w dwustronnych relacjach, tak e w kontek cie takich problemów, jak: embargo na bro , nielegalna imigracja, problemy
ekologiczne czy transfer nowoczesnych technologii. W wymiarze podmiotowym
autorka zarysowa a relacje w trójk cie UEUSAChRL, wspó praca w ramach którego mo e wp ywa stabilizuj co na globalne stosunki mi dzynarodowe. Odno nie do dialogu UEChiny w dziedzinie praw cz owieka autorka s usznie zauwa a,
e unijna strategia w tej dziedzinie opiera si na za o eniu ewolucyjno ci zmian
w ramach chi skiego systemu spo eczno-politycznego11. Moim zdaniem jednak
wyra one w konkluzji oczekiwanie, i Igrzyska Olimpijskie w Pekinie z 2008 r.
mia yby sta si skutecznym narz dziem nacisku na ChRL w kwestii ogólnie rozumianych praw cz owieka, jest chyba zbyt du ym uproszczeniem. Takie stanowisko wydaje si braniem ycze za rzeczywisto i niedostrzeganiem faktycznego
stopnia przygotowania chi skiego spo ecze stwa i gotowo ci w adz w Pekinie do
dokonania takiego kroku. Sadz , e bardziej realistyczna jest prowadzona od wielu lat przez Bruksel taktyka ma ych kroków w ramach dwustronnego dialogu
w dziedzinie praw cz owieka, która wi e post p i zmiany w tej dziedzinie z procesem transformacji gospodarczo-spo ecznej i politycznej w ChRL.
Relacje bilateralne PekinWaszyngton w kontek cie chi skiego wyzwania dla
ameryka skiej dominacji globalnej bada Adrian Popis-Benesz w tek cie pt. Stosunki handlowe pomi dzy ChRL a Stanami Zjednoczonymi (19792006). Na tle
dwustronnych relacji gospodarczych autor przedstawia mo liwe scenariusze osi gni cia przez ChRL pozycji drugiego supermocarstwa. Powo uj c si na prognozy
zwiastuj ce rok 2020 jako ten, w którym Chiny stan si drug pot g gospodarcz na wiecie, autor przyznaje, i chi skie w adze wci stoj przed rozwi zaniem gigantycznych spo ecznych i ekonomicznych problemów wewn trznych. Te
trafne wnioski warto uzupe ni o fakt, e Chi czyków czeka jeszcze d uga droga
10
Szerzej na temat wspó czesnych wyzwa dla dialogu UE-ChRL patrz: Jan Rowi ski, Wyst pienie podczas debaty ChinyUnia EuropejskaStany Zjednoczone: Wyzwania w XXI w., Azja-Pacyk 2006, nr 9, s. 118126.
11
Szerzej patrz: Marta Kosmala (-Koz owska), European Union, China and Human Rights Dialogue: Borders of Compliance, Acta Asiatica Varsoviensia, No. 18, ASKON Publishers, Warsaw 2005.

do osi gni cia pozycji militarnej mog cej si mierzy z potencja em i mo liwo ciami technologicznymi USA. S uszna jest konkluzja autora, gdy mówi, e niezale nie od ró nego rodzaju wyzwa chi ski fenomen w znacznym stopniu determinowa b dzie kszta towanie wiatowej polityki zagranicznej najwa niejszych
graczy Zachodu: USA i UE.
Problem ewolucji japo skiej polityki zagranicznej wobec zapalnych kwestii
w regionie Bliskiego Wschodu, tak w kontek cie bezpiecze stwa energetycznego,
jak i globalnych aspiracji mocarstwowych Tokio, podj Piotr Frelak w tek cie pt.
Polityka zagraniczna Japonii wobec Bliskiego Wschodu. Szczególnie interesuj cy
wydaje mi si poruszony przez autora w tek tzw. Inicjatywy Kono12, maj cej stanowi podstaw kszta towania japo skiej polityki wobec krajów Zatoki Perskiej.
Jednym z jej podstawowych larów ma by promowanie Dialogu mi dzy Cywilizacjami ze wiatem Islamu, który zaowocowa powstaniem platform wspó pracy
politycznej Japonii i wiata arabskiego, m.in. Arabsko-Japo skiego Forum Dialogu.
W tek cie ko cz cym cykl artyku ów pt. Pa stwa Pó wyspu Korea skiego na
progu XXI w. Adrian Drozdowicz przedstawi kwesti pó nocnokorea skiego zagroenia nuklearnego w kontek cie rozmów sze ciostronnych13 jako przyk ad multilateralnego dialogu, który w d u szej perspektywie przyczyni si ma do tworzenia
regionalnego systemu bezpiecze stwa zbiorowego w Azji Pó nocno-Wschodniej14.
Autor nakre li ró ne scenariusze potencjalnego zjednoczenia Republiki Korei
i KRL-D. Przedstawi te prawdopodobie stwo oraz spodziewane koszty takiego
rozwi zania. Wydaje si , e wniosek, i nikomu tak naprawd nie zale y na ostatecznym zjednoczeniu Pó wyspu, jest dzi niew tpliwie zasadny. Nie nale y mie
jednak z udze , e w momencie gdy Pó noc i Po udnie dojd do zgodnego wniosku
o niezb dno ci reunikacji lub stanie si to w wyniku za amania re imu pó nocnokorea skiego, to adna si a zewn trzna nie b dzie w stanie zatrzyma procesu
jednoczenia Pó wyspu Korea skiego. Jest ma o prawdopodobne, by ka da z najbardziej zainteresowanych stolic nie mia a przygotowanego tajnego scenariusza
na taki rozwój wypadków. Co si tyczy Pekinu, to pojawienie si na jego granicy
zjednoczonego, nowoczesnego, regionalnego mocarstwa, maj cego bro nuklearn
(ewentualny spadek po KRL-D), które do tego mog oby wyst pi z roszczeniami
terytorialnymi wobec niektórych obszarów Chin Pó nocno-Wschodnich na pewno
nie jest zach caj c perspektyw . Jednak zgadzam si z autorem, gdy wskazuje na
rosn ce sympatie prochi skie na Pó wyspie, które mog yby spowodowa dryfo12
Chodzi tu o inicjatyw zg oszon w 2001 r. przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych
Japonii Johei Kono. Redakcja.
13
Ich strony to: Korea Pó nocna, Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Rosja oraz Korea Po udniowa.
14
Warto jednak doda , e w grudniu 2008 r. dialog ten poniós asko z powodu pó nocnokorea skich prób nuklearnych.

wanie zjednoczonego pod przywództwem Korei Po udniowej pa stwa w stron ChRL. Wówczas niepokój w Waszyngtonie i Tokio by by w pe ni uzasadniony.
Pami tajmy tak e o post puj cym procesie integracji w Azji Wschodniej (3+10)
oraz w ramach trójki (PekinTokioSeul). W tym wypadku g ównym zagro onym mogliby si  nie bez powodu  poczu Amerykanie.
* * *
To prawda, e tytu owy Daleki Wschód mo e budzi kontrowersje co do braku jego precyzyjnej denicji. Warto jednak mie na uwadze, e jak do tej pory nauka o stosunkach mi dzynarodowych nie stworzy a lepszego poj cia pod wzgl dem znaczeniowym obejmuj cego zarówno Chiny, jak i Indie. Na szcz cie to nie
tytu , lecz wysoka warto merytoryczna publikacji najlepiej wiadczy o jej jakoci. Moim zdaniem g ówny cel ksi ki  przybli enie czytelnikowi uk adu si oraz
stosunków mi dzynarodowych na obszarze szeroko rozumianej Azji Wschodniej,
jej obszarów przyleg ych geogracznie i/lub wa nych strategicznie pa stw spoza
regonu  zosta w du ej mierze osi gni ty. St d ksi ka ta mo e si okaza cenna
nie tylko dla zaawansowanego, lecz tak e dla pocz tkuj cego badacza Azji Wschodniej, który chcia by zg bi najwa niejsze kwestie i relacje na tym kluczowym dla
wspó czesnych stosunków mi dzynarodowym obszarze.

