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Edward Haliżak jest od ponad 30 lat pracownikiem naukowym Uniwersytetu War
szawskiego. Wydał w tym czasie wiele książek na temat regionu Azji i Pacyfiku. 
Jego ostatnie publikacje to: Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (War
szawa 1999), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika (współredaktor 
R. Kuźniar, Warszawa 2000), Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji Północno- 
-Wschodniej (Warszawa 2004). Jest autorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce 
bezpieczeństwa, globalizacji i stosunków międzynarodowych.

W swojej najnowszej pracy E. Haliżak podejmuje się trudnego zadania analizy 
zmiany dotychczasowego porządku międzynarodowego opartego na amerykańskim 
przywództwie. Stara się znaleźć odpowiedzi na pytania: Czy rosnące w siłę Chiny 
zasługują na miano mocarstwa rewizjonistycznego? Czy rosnąca asertywność między
narodowa Chin sprawia, że ich wizję multilateralnego świata można uznać za kon
kurencyjną wobec amerykańskiego unilateralizmu? Czy mamy do czynienia z począt
kiem wielkiej zmiany (transformacji) porządku międzynarodowego?

Aby odpowiedzieć na te pytania, autor skupił się na najistotniejszych proble
mach badawczych: analizie chińskiej mocarstwowości, wzajemnym postrzeganiu się 
przez Stany Zjednoczone i Chiny, kwestii tajwańskiej, która rozstrzygnie o przyszłym 
statusie obydwu mocarstw i zdecyduje o kształcie porządku międzynarodowego.

Na początku opracowania autor podejmuje kwestię znaczenia regionu Azji 
i Pacyfiku dla Chin i USA. Opisuje złożoną specyfikę wewnątrzregionalnych uwa
runkowań tego obszaru. Doprecyzowuje pojęcia z nim związane, podaje informacje



o gospodarce i polityce krajów Azji i Pacyfiku. Porusza problem dwu- i wielobiegu- 
nowości układu sił, przybliża też kwestię obecności USA i Chin w omawianym regio
nie z perspektywy historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki „otwartych 
drzwi” oraz powojennych stosunków z Tajwanem. Następnie E. Haliżak zajmuje się 
wyborem metody analizy adekwatnej do badania działań poszczególnych państw i sto
sunków wewnątrzregionalnych.

Kolejna część książki zawiera dokładną analizę czynnika ekonomicznego 
w rozwoju potęgi Chin, począwszy od reform Deng Xiaopinga po rok 2005. Szcze
gólny nacisk położony jest na przełom XX i XXI wieku, uwzględnione są też dane 
dotyczące Chińskiej Republiki Ludowej, Tajwanu i Hongkongu. Autor przeprowa
dza analizę prognoz wzrostu gospodarczego w najbliższym dziesięcioleciu, który 
będzie miał niewątpliwie wpływ na pozycję Chin. Stawia też pytania o znaczenie 
Chin w gospodarce światowej w najbliższej przyszłości oraz zastanawia się nad trak
towaniem Państwa Środka jako centrum finansowego świata.

Rozdział czwarty poświęcony jest analizie istoty chińskiej mocarstwowości. 
Uwzględnia w niej autor militarny wymiar chińskiej potęgi -  modernizację chińskiej 
armii i zastanawia się nad strategią Chin w okresie transformacji. Rozważa też pro
blem postrzegania Chin jako mocarstwa rewizjonistycznego. Opisuje chińską metodę 
dochodzenia do statusu supermocarstwa oraz stosunki z państwami ościennymi 
w minionych stuleciach. Dużo miejsca poświęca również Tajwanowi jako teryto
rium, na którym krzyżuje się polityka Chin i USA.

Następny rozdział traktuje o wzajemnym postrzeganiu się przez USA i Chiny. 
Spojrzenie na Chiny oczami USA jest uzupełnione porównaniem zagadnień związa
nych z regionem Azji i Pacyfiku, w których obydwa kraje zgadzają się lub mają od
mienne stanowiska. Ukazana została również ewolucja polityki zagranicznej USA 
w stosunku do Chin w ostatnich latach oraz stosunek Chin do roli, jaką Stany Zjed
noczone odgrywają w regionie, oraz rozważania na temat zmiany nastawienia do 
nich Chin. Autor poddał też analizie wzajemne stosunki gospodarcze między oby
dwoma krajami oraz omówił ich znaczenie.

W ostatniej części książki autor podejmuje się trudnego zadania antycypacji 
zmian porządku międzynarodowego. Porusza tu przede wszystkim sprawę Tajwanu 
jako kluczowego aktywu, który nabierze szczególnego znaczenia w kształcie przy
szłego porządku międzynarodowego. Opisuje problematykę Tajwanu w kontekście 
historycznym oraz spróbuje wskazać jego miejsce na mapie geopolitycznej świata. 
Dokonuje też analizy bipolaryzmu panującego w regionie Azji i Pacyfiku, wypiera
jącego amerykańską jednobiegunowość.

Książka E. Haliżaka jest ważną pozycją na polskim rynku wydawniczym. Na
pisana przez wybitnego fachowca analiza stosunków dwóch mocarstw, które -  jak 
wiele na to wskazuje -  będą przez najbliższe dziesięciolecia rozdawać karty w poli
tyce światowej, jest ważną lekturą dla wszystkich mających zamiar zajmować się 
problematyką Azji i Pacyfiku. Na szczególne uznanie zasługuje bez wątpienia rów
nież systematyczne, naukowe podejście do postawionych problemów i szerokie ich 
omówienie.



Cennym dodatkiem jest duża liczba tabel zawierających dane z ostatnich lat, 
które pozwalają na uchwycenie tendencji w gospodarce i ekonomii. Autor nie boi się 
uznania Tajwanu za klucz do zrozumienia stosunków USA i Chin w przyszłości.

Warto sięgnąć po tę wartościową pozycję poświęconą kwestiom, które w Pol
sce bywają traktowane po macoszemu.




