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W 2005 roku na polskim rynku księgarskim ukazała się Nowożytna historia Chin, 
dzieło znanych specjalistów poświęcone bardzo ważnemu okresowi historycznemu 
w dziejach Państwa Środka.

Redaktorem książki jest wybitny polski sinolog Roman Sławiński, którego 
prace naukowe stanowią ważne źródło poznawcze dla historyków oraz antropologów 
kultury. Obchodzący w ubiegłym roku jubileusz 50-lecia pracy naukowej, R. Sła
wiński jest autorem licznych książek i artykułów z zakresu szeroko pojętej problema
tyki chińskiej. Dzięki jego wysiłkom udało się stworzyć dzieło zupełnie nowatorskie. 
Uczestnictwo chińskich i polskich naukowców w tym przedsięwzięciu pozwoliło 
spojrzeć na historię Chin z kilku różnych perspektyw. R. Sławiński niejednokrotnie 
wcześniej podkreślał, że obiektywne spojrzenie na historię Chin jest możliwe tylko 
poprzez współpracę, wymianę informacji z badaczami chińskimi.

Kilka lat temu podczas pekińskiego sympozjum Chiny a świat (1999) apelo
wał on o w miarę obiektywny opis nowożytnych dziejów Państwa Środka. Nie ulega 
wątpliwości, że historia Chin najlepiej znana jest w samych Chinach. Jednak tamtej
szym badaczom niejednokrotnie trudno wypracować obiektywny obraz rzeczywisto
ści. Dlatego też obecność polskich naukowców, obok chińskich, pozwoliła stworzyć 
dzieło uniwersalne. Przedstawienie dziejów nowożytnych Chin przez badaczy repre
zentujących różne środowiska akademickie, niewątpliwie podnosi walory tej jakże 
ważnej pozycji.



W przedsięwzięciu udział wzięli naukowcy z zagranicy oraz polscy badacze. 
Wśród tych pierwszych znaleźli się: prof. Zhang Haipeng z Instytutu Nowożytnej Hi
storii Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie; prof. Li Chang z Instytutu Hi
storii Nowożytnej Akademii Sinici z Tajpej; Cha’o-jan Wang, pracownik naukowy 
Instytutu Historii i Filozofii tej Akademii, oraz Vitalij Kozyrev z Państwowego Uni
wersytetu Moskiewskiego. Polskę stronę reprezentowali: prof. Lidia Kasarełło, kierow
nik Zakładu Sinologii w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego; 
prof. Wiesław Olszewski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. Ro
man Sławiński i prof. Jerzy Zdanowski, pracownicy Zakładu Krajów Pozaeuropejskich 
PAN w Warszawie oraz Instytutu Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie; prof. Karin Tomala z Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN w War
szawie, oraz Teresa Halik, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich w Warszawie.

Wytyczenie ram czasowych tego, co zwykło się określać mianem „nowożyt
nej historii” Chin, nastręcza wiele trudności. W literaturze przedmiotu napotkać 
można duże rozbieżności nie tylko wśród sinologów zachodnich, ale również wśród 
samych Chińczyków. Historycy chińscy z kontynentalnej części Chin wskazują, iż 
przez historię nowożytną Chin należy rozumieć okres od 1840 do 1949 roku. Wy
znaczenie cezury początkowej ery nowożytnej w latach 40. XIX stulecia jest oczywi
ście kwestią umowną. Niektórzy badacze (m.in. S.L. Tichwinski) opisują dzieje no
wożytne Chin od chwili upadku dynastii Ming i ustanowienia rządów mandżurskiej 
dynastii Qing w 1644 roku po lata 20. XX wieku. Badacze z Tajwanu zawężają ramy 
czasowe historii nowożytnej Chin od powstania Republiki Chińskiej do exodusu na 
Tajwan (1911-1949).

W pierwszym wypadku chińscy naukowcy za datę początkową uznają pierw
szą połowę XIX stulecia, wskazując, iż od tego momentu można już mówić o rozpo
częciu procesu stopniowego uzależnienia Chin od wpływów obcych mocarstw. Trak
tat nankiński z 1842 roku stanowił pierwsze z serii nierównoprawnych porozumień 
podpisanych przez Chiny. W późniejszym czasie władze chińskie podpisały jeszcze 
wiele podobnych traktatów, które doprowadziły do przekształcenia tego państwa 
w swoistą półkolonię. Schyłek panowania mandżurskiej dynastii Qing to czas upoko
rzenia i stopniowego uzależniania się Chin od wpływów obcych mocarstw. Badacze 
tajwańscy za datę początkową historii nowożytnej uznają rok 1911, w którym nastą
pił upadek cesarstwa i ustanowienie republiki.

Wydaje się jednak, że ramy czasowe wyznaczone przez badaczy z kontynen
talnej części Chin mają szersze uzasadnienie. Zmiana ustrojowa w Chinach nie przy
niosła ani diametralnych przeobrażeń w poszczególnych sferach życia, ani struktu
rach władzy centralnej. Każda rewolucja wiąże się zwykle z całkowitą przemianą. 
Wiele argumentów wskazuje na to, że w Państwie Środka nie udało się przeprowa
dzić rewolucji do końca. Aparat władzy pozostał niemal nienaruszony. Przywództwo 
nad państwem po upadku dynastii Qing nadal dzierżyli ludzie związani ze starym 
porządkiem. Kluczowy dla każdej rewolucji problem sprawowania władzy pozostał 
nierozstrzygnięty.



Podstawowym celem rewolucji jest obalenie starego porządku i ustanowienie 
nowego. Zwycięskie siły winny określać główne wytyczne nowego ładu ustrojowego. 
Tymczasem krótki okres parlamentaiyzmu w Chinach zakończył się restauracją rzą
dów autokratycznych Yuan Shikaia, który był jednak utożsamiany z poprzednim 
ustrojem. Związki z okresem przedrepublikańskim były widoczne również w czasie 
rządów warlordów (militarystów wojskowych), które trwały niemal do końca lat 30. 
XX wieku. Wywodziły się one z czasów panowania dynastii Qing. Już wtedy guber
natorzy wojskowi w poszczególnych prowincjach prowadzili politykę prawie całko
wicie niezależną względem centralnego ośrodka władzy państwowej. Przywołać 
można również inne przykłady wskazujące na ścisłe związki epoki republikańskiej 
z wydarzeniami wcześniejszymi. Rozpowszechniające się w drugim dziesięcioleciu 
XX wieku mchy na rzecz reform obficie czerpały z doświadczeń takich myślicieli, 
jak Kang Youwei czy Liang Qichao, którzy próbowali zainteresować swoimi tezami 
dwór cesarski. Założyciele dwóch największych partii politycznych, Kuomintangu 
i Partii Komunistycznej, dorastali i kształtowali się w wamnkach cesarstwa. Ich hasła 
przebudowy Chin i przeciwstawienia się obcym wpływom zostały ugruntowane już 
dużo wcześniej aniżeli w dmgim dziesięcioleciu minionego stulecia. Silnie zakorze
niony wśród tych działaczy nacjonalizm stał się jednym z naczelnych zasad progra
mowych ugrupowań przez nich reprezentowanych.

Ruchy reformatorskie i rewolucyjne rodziły się na fali niezadowolenia z poli
tyki wyzysku i eksploatacji Chin uprawianej przez obce mocarstwa. Przywołane 
fakty pokazują iż uzasadnione jest rozszerzenie ram historii nowożytnej Chin do 
1840 roku, czyli do momentu otwarcia Chin, a raczej „wyważenia bram” przez obce 
mocarstwa. Można się jedynie zastanowić, czy owo „otwarcie” następowało w wy
niku obcej interwencji, czy też było zjawiskiem inspirowanym od wewnątrz? Ten 
spór pozostanie raczej nierozstrzygnięty. Zasadne wydaje się stwierdzenie, iż w rów
nej mierze wynikało to z przesłanek zewnętrznych, jak i rodzimych.

Związane licznymi zależnościami ze światem zewnętrznym Chiny nie mogły 
pozostać z boku wydarzeń rozgrywających się w świecie. Należy jednak podkreślić, 
iż w ciągu XIX stulecia następowało stałe osłabianie ośrodka centralnego. Cesarstwo 
rozpadało się od wewnątrz. Trudne położenie władz dynastii Qing komplikowały 
liczne wybuchy społeczne wewnątrz kraju. Nie tylko podważały one autorytet rzą
dzących, ich prawo do kierowania państwem, ale również prowadziły do wynisz
czających walk wewnętrznych. Brak reform wewnętrznych, które powinny kraj 
wzmocnić i unowocześnić, powodował, że Chiny pozostawały na arenie międzyna
rodowej jedynie biernym graczem we własnej sprawie. Całkowicie ubezwłasnowol
nione poddawały się dyktatowi mocarstw. Rozbite Chiny łatwo ulegały obcym wpły
wom. Polityka mocarstw polegała na utrwalaniu tych negatywnych zjawisk, a podział 
państwa na strefy wpływów komplikował i tak trudne położenie władz chińskich.

Autorzy Nowożytnej historii Chin podjęli próbę przedstawienia jednego z naj
bardziej interesujących okresów w dziejach Państwa Środka. Nie ulega wątpliwości, że 
wspomniany okres nadal wymaga pogłębionych studiów. Wiele zjawisk, które zro
dziły się właśnie w tym czasie, określa w dużym stopniu to, co możemy zaobserwo
wać, analizując obecną sytuację w Chinach. Niezwykle trudno zrozumieć zachodzą



ce współcześnie przemiany bez odwołania się do wydarzeń wcześniejszych. Opi
sywany okres należy do najbardziej newralgicznych w historii Chin. W wypadku Pań
stwa Środka mamy do czynienia z ciągłością historyczną. Wszystkie dynastie rzą
dzące tym ogromnym krajem zachowywały pamięć o swoich poprzednikach. Zmiana 
dynastii nie stanowiła wyłomu w tej całości. Warto podkreślić, iż obce dynastie, 
przejmując władzę w Chinach, dość szybko asymilowały się z historią i kulturą. Sta
nowiło to swoisty ewenement w skali światowej.

Często wskazuje się, że rewolucja z 1911 roku nie doprowadziła do przerwa
nia tego łańcucha. Gdy jednak bliżej przyjrzymy się historii porewolucyjnej Chin, 
z łatwością dostrzeżemy, iż stanowi ona kontynuację pewnego procesu dziejowego. 
W Chinach nie obserwowano zerwania z przeszłością i dawną tradycją. Oczywiście 
pewne prądy intelektualne wskazywały na potrzebę dostosowania się do nowych 
uwarunkowań, lecz najczęściej odbywało się to na bazie dorobku kulturowego prze
szłości. Nawet w ideologii partii komunistycznej z łatwością odnajdziemy elementy 
wprost nawiązujące do konfucjanizmu czy ideologii legistów. Pod koniec lat 70., 
w związku z odrzuceniem wielu pryncypiów o charakterze ideologicznym, Chińczycy 
zaczęli na nowo odkrywać własne dziedzictwo kulturowe. Obecnie w Chinach obser
wujemy swoisty renesans myśli starożytnej.

W książce pojawiło się wiele zagadnień, które do tej pory były stosunkowo 
słabo zbadane lub wręcz pomijane. Wiele zjawisk zostało przedstawionych w innym 
świetle, odmiennym od tego, które mogliśmy zauważyć w zachodniej i rosyjskiej 
literaturze poświęconej tejże problematyce.

Książka została opatrzona wstępem Romana Sławińskiego.
Autorem rozdziału poświęconego dziejom dynastii mandżurskiej od momentu 

zdobycia władzy w 1644 roku aż po wiek XIX i pojawienie się w Chinach obcych 
mocarstw jest Wiesław Olszewski. Opisał on sposób zorganizowania państwa, pa
nujące w nim stosunki społeczno-ekonomiczne oraz założenia polityki imperialnej 
Chin w tym okresie. Na przełomie XVII i XVIII wieku państwo dynastii Qing osiąg
nęło szczyt swojej potęgi. Autor zwrócił uwagę na elementy, które przyczyniły się 
do stopniowego upadku chińskiego imperium. Wzrastająca liczba powstań ludo
wych, szerzący się w kraju nepotyzm i korupcja powodowały, że Chiny stały się nie
wydolne pod względem gospodarczym.

Najpoważniejszym problemem Chin w XIX wieku stała się sprawa opium. 
Kolejni cesarze, Jiaąing (1796-1820) oraz Daoguang (1821-1850), nie potrafili spro
stać wyzwaniom. Opium stało się przyczyną wielu upokorzeń dla Chińczyków. Było 
ono znane i używane w tym kraju już od VII wieku, początkowo służąc wyłącznie 
jako lekarstwo. Prawdopodobnie sprowadzono je wówczas za pośrednictwem kup
ców arabskich. Zwyczaj palenia opium został przejęty w XVII wieku od Holendrów. 
Mocą edyktów cesarskich zakazano sprzedaży i palenia opium. W tym czasie import 
tego narkotyku do Kantonu był niewielki. Sytuacja ta uległa diametralnej zmianie, 
gdy Kompania Wschodnioindyjska uzyskała w Bengalu monopol na produkcję oraz 
handel opium. Wtedy import narkotyku znacznie wzrósł.

Z obawy upowszechnienia się palenia opium władze chińskie wprowadzały 
kolejne zakazy. Nie przeszkadzało to jednak obcym mocarstwom w znalezieniu al-



tematywnych rozwiązań. Wwóz używki odbywał się w drodze przemytu. W Chinach 
szybko rosło zapotrzebowanie na ten narkotyk. W rezultacie wartość przywożonego 
do Państwa Środka opium wkrótce przewyższyła wartość herbaty i jedwabiu.

Kryzys w Chinach powodował również gwałtowny odpływ srebra za granicę. 
Zdaniem amerykańskiego historyka N. Peffera: „W całej historii stosunków Wschód
-  Zachód nie było niczego tak karygodnego, tak nędznego i tak prawie nie do zapo
mnienia, jak zło opiumowe narzucone Chinom”. Wpływy obcych mocarstw w Pań
stwie Środka stały się problemem dla dynastii Qing. Sprawy związane z opium były 
istotną przyczyną wojen z obcymi mocarstwami. W ich następstwie Chiny zostały 
zobowiązane do podpisania nierównoprawnych traktatów, stanowiących pierwszy 
krok na drodze do uzależnienia tego kraju od obcych wpływów.

W. Olszewski napisał również rozdziały poświęcone kształtowaniu się ruchu 
komunistycznego w Chinach. Przedstawił on dzieje Komunistycznej Partii Chin 
(KPCh) od czasów jej utworzenia, poprzez funkcjonowanie w ramach wspólnego 
frontu z Kuomintangiem (KMT), do czasów okresu Yanańskiego. Szczególnie inte
resująca, bo nadal wymagająca pogłębionych studiów, wydaje się kwestia związków 
KPCh z Komintemem. Autor dokładnie opisał wydarzenia po zakończeniu Wielkie
go Marszu (1934-1935), które trwały do momentu ugruntowania i skonsolidowania 
władzy w chińskim ruchu komunistycznym przez Mao Zedonga oraz stopniowej 
eliminacji wpływów Komintemu w tym ruchu. To wydarzenie stanowiło niewątpli
wie ważny moment w historii chińskiego ruchu komunistycznego.

Wspólne doświadczenia z tego okresu w znaczący sposób wpłynęły na obraz 
kierownictwa Chińskiej Republiki Ludowej. W. Olszewski przedstawił sytuację w Re
jonach Wyzwolonych, które stały się swoistym bastionem komunistów chińskich. 
Warto dodać, że do tych terytoriów w latach 30. zaczęli docierać przedstawiciele 
świata zachodniego, którzy przekazywali wiedzę na temat komunistów chińskich. Na 
szczególną uwagę zasługują relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

W latach 20. wiadomości na temat ruchu komunistycznego w Chinach byty na 
Zachodzie bardzo ograniczone. W prasie i propagandzie pojawiały się terminy 
„czerwoni” lub „bandyci” na określenie członków oraz zwolenników KPCh. Pierw
szym Amerykaninem, który bezpośrednio nawiązał z nimi dialog, byt Earl Browder, 
późniejszy sekretarz generalny Komunistycznej Partii USA. W krótkim czasie po 
Browderze do Chin przybyli dziennikarze amerykańscy: Anna Luiza Strong oraz 
Vincent Scheen.

W drugiej połowie lat 30. kontakty pomiędzy Amerykanami a chińskimi ko
munistami nabrały intensywności. Zniesienie blokady rejonów wyzwolonych przez 
Kuomintang umożliwiło wielu obywatelom Stanów Zjednoczonych i innych państw 
zachodnich na przyjazd do Yan’anu, rejonu pogranicznego oraz do innych rejonów 
wyzwolonych. Najczęściej przybywali tam amerykańscy dziennikarze i pisarze. 
W połowie lat 30. do rejonu pogranicznego Shaanxi-Gansu-Ningxia dotarł amery
kański dziennikarz Edgar Snow. Za jego pośrednictwem świat mógł poznać uwarun
kowania, które miały wpływ na rozwój komunizmu w Chinach. W jego pracach 
znalazły się również pierwsze biografie przywódców Komunistycznej Partii Chin.



Karin Tomala podjęła próbę przedstawienia uwarunkowań ekonomicznych 
w Chinach cesarskich w XIX stuleciu. Obraz gospodarki chińskiej do chwili inge
rencji mocarstw przedstawiał się dobrze. Do początków XIX wieku to właśnie Chiny 
były największym mocarstwem świata pod względem gospodarczym i technologicz
nym. Wytwarzały jedną trzecią produktu światowego. Pod koniec XIX stulecia 
wskaźniki te wyraźnie spadły. Autorka podkreśliła, że próby modernizacji kraju pod 
wpływem Zachodu miały w Chinach słabe podstawy. Wpływy obcych mocarstw 
spowodowały przyśpieszenie zmian w strukturze społecznej i ekonomicznej Chin. 
Ich polityka zmierzała do przekształcenia chińskiego imperium w półkolonię, co 
potwierdza obserwowany w XIX stuleciu prawdziwy wyścig o wpływy i koncesje na 
tym terytorium. K. Tomala scharakteryzowała procesy modernizacyjne, wywołane 
przez środowiska dworskie. Wskazała jednak, iż były to najczęściej działania o cha
rakterze doraźnym, pozbawione całościowej wizji. Autorka przedstawiła sytuację 
w poszczególnych sektorach gospodarki chińskiej oraz jej powiązania z handlem 
światowym.

Zapoczątkowany u progu XVIII wieku rozkład państwa i aparatu władzy do
prowadził do rozwoju tajnych stowarzyszeń. Ten, jakże ciekawy, materiał nadal 
wymaga gruntownych badań. Z inspiracji tych organizacji zostały wzniecone po
wstania tajpingów oraz bokserów, które zachwiały podstawami funkcjonowania 
państwa. Roman Sławiński przedstawił dzieje tajnych stowarzyszeń, charakteryzując 
ich struktury, organizację oraz sposoby działania.

R. Sławiński jest także autorem rozdziałów poświęconych dziejom Tajwanu. 
Ta tematyka ciągle budzi sporo kontrowersji i nieporozumień. Autor opisał związki 
Tajwanu z Chinami kontynentalnymi od czasów najdawniejszych po XX wiek. Po
lityka „otwartych drzwi”, tworzenia na terytorium Chin stref wpływów rodziła okre
ślone następstwa. W wyniku działań obcych mocarstw władze dynastii Qing traciły 
stopniowo grunt pod nogami i musiały podporządkować się ich dyktatowi. W na
stępstwie tej polityki Tajwan pod koniec XIX stulecia stał się kolonią japońską. 
Wcześniej Chiny musiały zrezygnować z innych terytoriów -  m.in. z Hongkongu na 
rzecz Wielkiej Brytanii. R. Sławiński scharakteryzował trwający do zakończenia II 
wojny światowej okres japońskiej okupacji na Tajwanie. Japonia od dawna dostrze
gała strategiczne znaczenie wyspy w kontekście planowanych podbojów w Azji. 
W czasie trwającej pięćdziesiąt lat okupacji japońskiej można było zaobserwować 
szybki wzrost gospodarczy wyspy. W tym czasie wybudowano wiele obiektów woj
skowych, stworzono sieć dróg i kolei, rozbudowano infrastrukturę przemysłową. 
Tajwan przekształcono w japońską bazę wojskową. We wspomnianym okresie Ja
pończycy realizowali również politykę eksploatacji wyspy.

Autorem rozdziału poświęconego rządom Yuan Shikaia oraz militarystów chiń
skich jest również R. Sławiński. Zaakcentował w nim dużą rolę mocarstw w wydarze
niach rozpatrywanego okresu. Wskazał, iż działania gubernatorów stojących na czele 
jednej bądź kilku prowincji były najczęściej odzwierciedleniem polityki realizowanej 
przez rywalizujące ze sobą mocarstwa.

Teresa Halik przedstawiła dzieje Państwa Środka na przełomie XIX i XX stu
lecia, opisując proces dalszego uzależniania Chin od obcych wpływów. Szczególną



uwagę poświęciła polityce zagranicznej Chin po utworzeniu republiki. T. Halik pod
kreśliła, że uznanie rządu Yuan Shikaia przez obce mocarstwa było wynikiem ich 
konsekwentnej polityki mającej na celu zabezpieczenie dotychczasowych interesów. 
W czasie konferencji wersalskiej (1919) oraz waszyngtońskiej (1921-1922) pod
trzymano koncepcję „otwartych drzwi” w postępowaniu wobec Chin, co jedno
znacznie wskazywało na uznanie równych praw w dokonywanej ekspansji gospodar
czej. Wiele miejsca autorka poświęciła charakterystyce stosunków Chin z Japonią 
oraz Związkiem Radzieckim.

T. Halik jest również autorką rozdziału poświęconego powstaniu Yihetuan 
(1898-1901). Scharakteryzowała przebieg powstania, podstawowe założenia, ideologię 
oraz strukturę organizacyjną ruchu. Podpisanie tzw. protokołu końcowego (bokser
skiego), kończącego walki z powstańcami pomiędzy rządem dynastii Qing a jedena
stoma państwami, doprowadziło do objęcia Chin protektoratem mocarstw. Tłumienie 
powstania pokazało jednak, iż niemożliwe było uczynienie z Chin kolonii. Obce pań
stwa uzyskały możliwość prowadzenia niczym nieograniczonej eksploatacji na ob
szarze Państwa Środka. W tej sytuacji kwestią czasu pozostawało utrzymanie się 
przy władzy dynastii mandżurskiej. Straciła ona wszelkie uprawnienia do rządzenia 
krajem, nie sprostała też presji państw imperialistycznych. Sytuację komplikowała 
niechęć rządzących wobec wszelkich ruchów demokratycznych i reformatorskich. 
Nie podjęto wysiłku mającego na celu dokonanie koniecznych przemian w państwie.

W dalszej części książki T. Halik opisała proces kształtowania się ruchów re
formatorskich oraz rewolucyjnych, których programy stały się inspiracją dla później
szych przywódców dwóch wielkich partii politycznych, KMT i KPCh. Poglądy re
formatorów z końca XIX wieku znalazły odzwierciedlenie w programach tych partii. 
Utworzenie Partii Narodowej na bazie Ligi Związkowej przez Sun Yatsena dopro
wadziło do pojawienia się silnej opozycji względem centralnego ośrodka władzy 
utożsamianego z osobą Yuan Shikaia.

Dzięki współpracy z Zhang Haipengiem z kontynentalnej części Chin udało się 
po raz pierwszy w zupełnie innym świetle dokonać oceny faktycznego udziału 
w rewolucji 1911 roku dwóch wybitnych jej przywódców Huang Xinga i Sun Yatsena.

Vitalij Kozyrev opisał sytuację ekonomiczną Chin pod rządami Kuomintangu. 
Po zdobyciu władzy głównym celem Kuomintangu było stworzenie warunków do 
niezależnego rozwoju gospodarki narodowej, roztoczenie kontroli państwa nad kra
jową gospodarką oraz odbudowa gospodarki wiejskiej. Autor przedstawił przebieg 
reform w poszczególnych sektorach ekonomicznych.

Warto podkreślić, iż w dotychczasowej literaturze stosunkowo mało miejsca 
poświęcano złożonej sytuacji polityczno-społecznej w Xinjiangu. Jerzy Zdanowski 
w niezwykle interesującej formie poddał analizie skomplikowaną sytuację na tym 
obszarze w latach 30. XX wieku. Kontynuację tego tematu stanowi rozdział R. Sła
wińskiego, który przedstawił obraz badań Xinjiangu z perspektywy współczesnej 
historiografii chińskiej.

Po przegranej wojnie z Japonią (1894-1895) Chiny zostały zmuszone oddać jej 
Tajwan, utraciły jednocześnie całkowicie wpływy w Korei. Podpisanie 21 żądań uza
leżniło Chiny od wpływów japońskich. Na początku lat 30. na terytorium Mandżurii



powstało państwo Mandżukuo, blisko związane z Japonią. W. Olszewski przedstawił 
spór chińsko-japoński na tle wydarzeń w Mandżurii. Zwrócił uwagę na działania dy
plomacji chińskiej walczącej na forum Ligi Narodów o swoje prawa na tym obszarze.

Z kolei Cha’o-jan Wang opisał przebieg trwającej osiem lat wojny z Japonią. 
Autor scharakteryzował ten konflikt przez pryzmat rywalizacji Kuomintangu z Ko
munistyczną Partią Chin. Stworzenie wspólnego frontu tych dwóch partii w walce 
z najeźdźcą nie oznaczało przerwania wojny domowej. Cha’o-jan Wang analizował 
ówczesne wydarzenia w swoistym trójkącie Japonia -  Partia Narodowa -  Komuni
styczna Partia Chin.

Temat ten kontynuowała T. Halik, która opisała przebieg wojny domowej 
w Chinach wznowionej po zakończeniu II wojny światowej i kapitulacji japońskiej.

Badania nad dziejami nowożytnymi Chin w XX wieku są przedmiotem rozwa
żań Zhang Haipenga. Przedstawił on problemy, które nurtują badaczy zajmujących się 
historią współczesną Państwa Środka. Autor wskazał na różnice w pojmowaniu wielu 
zjawisk przez naukowców zachodnich i chińskich. Ciekawe jest porównanie dokonań 
histotyków z kontynentalnej części Chin i Tajwanu. Zhang Haipeng podkreślił, że 
obiekt badań specjalistów obu stron jest taki sam, jednak spojrzenie na historię nowożyt
ną Chin -  różne. Występują tu odmienne sposoby postrzegania minionych wydarzeń.

Li Chang przedstawił dorobek naukowców z Tajwanu zajmujących się historią 
nowożytną Chin. Autor postawił tu bardzo istotny problem do rozstrzygnięcia na 
przyszłość -  jest nim propozycja oddzielenia historii Tajwanu od historii Chin nowo
żytnych.

W książce znalazł się ponadto rozdział poświęcony literaturze Chin nowożyt
nych autorstwa Lidii Kasarełło. Autorka przeanalizowała proces przemian w zakresie 
języka, literatury i sztuki. Duże znaczenie miały Ruch Nowej Kultury oraz Ruch 4 Ma
ja. Partia komunistyczna, uznając literaturę za narzędzie propagandy politycznej, pod
porządkowała ją  swoim interesom.

Książka została bardzo starannie przygotowana przez polskiego wydawcę, 
warto podkreślić szatę graficzną. Niezwykle starannie są dobrane doskonałej jakości 
ilustracje, które znalazły się w tym wydaniu. W roku 2006 planowane jest angloję
zyczne wydanie tej pozycji.

Dzieło to niewątpliwie stanowi ważne źródło wiedzy na temat współczesnej hi
storii Chin, należy więc mieć nadzieję, że będzie kontynuowane. Nowożytna historia 
Chin z pewnością stanie się inspiracją do pracy dla wielu młodych naukowców zgłę
biających zagadnienia związane z Państwem Środka.




