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Fundamentalnym celem, jaki zosta postawiony przed t praca jest próba rekonstrukcji i wyja nienia teorii »trzech wiatów«, z jednoczesnym ukazaniem jej
genezy i procesu kszta towania si . Z uwagi na to g ówny jej zr b osadzony zosta w latach 19691976. Cezur pocz tkow jest IX Zjazd Komunistycznej Partii
Chin. Stanowi on bowiem swoiste kompendium, czy wr cz podsumowanie, wczeniejszych dokona komunistycznego ruchu w Chinach. Okres ten da równie pocz tek procesowi stopniowego wychodzenia z mi dzynarodowej izolacji, w której
znalaz y si Chiny po rozpocz ciu rewolucji kulturalnej. Rok 1976 by dla ChRL
zwi zany przede wszystkim ze mierci Mao Zedonga. Wówczas to zosta denitywnie zako czony proces formowania si koncepcji taoistycznych, a rozpocz to
dialog ze spu cizn pozostawion przez Wielkiego Wodza. Oczywi cie analiza
my li politycznej, co trafnie podkre li Autor, budzi a wiele kontrowersji.
Podstawow tez pracy wydaje si by stwierdzenie, i teoria trzech wiatów
by a wynikiem ewolucji wcze niejszych koncepcji i ich nieefektywno ci w realizacji podstawowego celu Mao Zedonga, i ca ej kierowanej przez niego Chi skiej
Republiki Ludowej, jakim by o zagwarantowania Chinom pozycji pierwszoplanowego mocarstwa wiatowego.
S uszno powy szej tezy zosta a dowiedziona przez Autora poprzez dog bn
analiz materia u faktogracznego, przy jednoczesnym zachowaniu fundamentalnego wymogu naukowego  obiektywnego spojrzenia i wyci gni ciu szeregu nader trafnych wniosków.

W rozdziale pierwszym zatytu owanym  ród a koncepcji politycznych Mao
Zedonga dr Krzysztof Makowski nie podejmuje si dog bnej analizy ca okszta tu my li politycznej Wielkiego Sternika. Wskazuje natomiast eklektyczny charakteru my li politycznej Mao. W ocenie Autora fakt ten mia niebagatelny wp yw
na kszta t i zmienne losy jego poszczególnych teorii z zakresu stosunków mi dzynarodowych.
Rozdzia drugi stanowi dog bn analiz , której zosta y poddane koncepcje
Mao Zedonga w zakresie stosunków mi dzynarodowych z lat 19491969. Zako czenie II wojny wiatowej, powstanie nowego adu mi dzynarodowego, zrodzi y konieczno dokonania rewizji w istniej cych uk adach i stosunkach bilateralnych. Nast pi zatem okres zbie nych analiz stosunków mi dzynarodowych
z innymi przywódcami tzw. wiata socjalistycznego. Doprowadzi o to do stworzenia przez Mao koncepcji przenoszenia si centrum rewolucji wiatowej z Zachodu na Wschód. Oczywi cie wi za o si to z narastaniem rozbie no ci pomi dzy
polityk ChRL i ZSRR (2.1.), wzrostem napi mi dzynarodowych i gro b wybuchu kolejnej wojny (2.2.), by doprowadzi wreszcie do ewolucji koncepcji pokojowego wspó istnienia (2.3.) i ukszta towania przez Mao Zedonga teorii »stref
po rednich«, a w konsekwencji teorii »wojny ludowej«.
W rozdziale III Autor ukazuje genez teorii »trzech wiatów«. Jej fundamentów nale y upatrywa na politycznej p aszczy nie Chin. Z tego powodu dog bnej
analizie zosta a poddana sama koncepcja stosunków mi dzynarodowych i polityka zagraniczna ChRL w wietle IX Zjazdu KPCh, ale równie spory wokó
orientacji polityki zagranicznej ChRL. W sposób nader wnikliwy zosta a przedstawiona teoria »g ównego wroga« prezentowana przez Mao Zedonga, i realizowana w chi skiej polityce mi dzynarodowej po kryzysie wrze niowym.
W rozdziale IV Autor pochyli si nad koncepcj »wielkiego chaosu pod kopuniebios«. W takim uj ciu rzeczywisto ci zosta a podkre lona pozytywna rola
napi cia w stosunkach mi dzynarodowych lansowana przez Przewodnicz cego.
Naturaln konsekwencj tak realizowanej polityki zagranicznej, i uznania napi cia w stosunkach mi dzynarodowych jako zjawiska pozytywnego czy wr cz podanego dla Chin, by negatywny stosunek do wzrastaj cego na arenie mi dzynarodowej odpr enia politycznego i rozbrojenia. Cho i ta kwestia nie by a
tak jednoznaczna. Aczkolwiek kierownictwo chi skie odrzuca o ca kowicie owo
odpr enie, pokój i rozbrojenie, ale tylko w stosunku o obszarów oddalonych
od ChRL. Natomiast gdy rzecz dotyczy a pa stw s siaduj cych Chiny z pe nym
zrozumieniem i aprobat wspiera y wszelkie inicjatywy. By to kolejny przejaw
pragmatyzmu Mao Zedonga i prowadzonej przez niego polityki. W tym kontek cie
nale a o równie rozpatrywa rol Zwi zku Radzieckiego i jego sojuszników na
arenie mi dzynarodowej, a tak e podej cie Mao Zedonga do USA i innych wysokorozwini tych krajów kapitalistycznych. Zasadniczym celem Wielkiego Sternika by o przekszta cenie Chin w supermocarstwo o zasi gu wiatowym. Wymaga o

to stworzenia okre lonej strategii i taktyki, których wdra anie zosta o rozpocz te
w okresie wielkiego chaosu pod kopu niebios. Wówczas Mao utrzyma kierunek odej cia od okresu rewizji postanowie IX Zjazdu KPCh. Wielki chaos 
stanowi okres rozwini cia i uszczegó owienia zasadniczych elementów nowej strategii. Tak wi c lata 19711974 stanowi y czas tworzenia nowej teorii wyja niaj cej widzenie wiata przez Mao Zedonga  teorii trzech wiatów.
I w a nie ten problem  teoria trzech wiatów  zosta rozwini ty w rozdziale
V. Warto podkre li , e teoria ta nie zosta a przedstawiona jako forma uko czona i
zamkni ta. Autor wskaza na jej ewoluowanie, ukazuj c jednocze nie poszczególne etapy, ich przebieg, charakter i konsekwencje. W pierwszym podrozdziale zosta
zarysowany g ówny zr b teorii trzech wiatów. Nast pnie dog bnej analizie
zosta y poddane g ówne czynniki wchodz ce w sk ad tej teorii, a zarazem zostali
zarysowani g ówni gracze, ZSRR i USA  widziane jako dwa supermocarstwa.
Dokonano oceny ZSRR i USA, ich charakteru i roli na arenie mi dzynarodowej
(2.1.). Nast pnie zosta a przeanalizowana polityka supermocarstw w kontek cie
wywo ania nowej wojny wiatowej (2.2.), z uwzgl dnieniem stosunku do stacjonuj cych wojsk supermocarstw poza granicami (2.4.). Nader wa nym by o wskazanie Europy jako kluczowego obszaru w rywalizacji supermocarstw (2.3.).
Dope nieniem ca o ci stanowi o zarysowanie wp ywu supermocarstw na mi dzynarodow sytuacj gospodarcz (2.5.). Powy sze rozwa anie sta y si doskona
baz dla wskazania usytuowania i charakteru tzw. krajów socjalistycznych w teorii Mao Zedonga. Po wskazaniu supermocarstw i tzw. drugiego wiata przyszed
czas na trzeci wiat. W koncepcji Przewodnicz cego mia y go stanowi tzw. kraje rozwijaj ce si , czyli awangarda wiatowej rewolucji.
Swoistym dope nieniem powy szych rozwa a jest rozdzia VI. Autor wskaza
w nim losy teorii »trzech wiatów« po mierci Mao Zedonga. Dog bnej analizie zosta y poddane stosunki pomi dzy Chinami a USA, ChRL i ZSRR (a pó niej Rosj ), Chinami a by ymi krajami socjalistycznymi, by w ko cu ukaza teori trzech wiatów w wietle polityki zagranicznej Chin ko ca XX i pocz tku
XXI wieku.
Ksi ka jest bardzo interesuj ca i godna polecenia ze wzgl du na sw tematyk .

