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SS. 254

To nie jest zła książka. Tak nie powinna rozpoczynać się recenzja. Lepiej będzie na-
pisać i piszę to z pełnym przekonaniem, że jest to dobra książka. Co więcej: dobra, ale… 
Najpierw o tym, dlaczego dobra (beczka miodu), potem, dlaczego ale (łyżka dziegciu).

Dobra, ponieważ ciekawa, zdradzająca ogromną wiedzę, erudycję i pasję Autora, któ-
remu należą się ode mnie słowa szczerego uznania. Rozprawa jest rezultatem pogłębio-
nych i wielowątkowych badań i przemyśleń, nie wiem jednak, dlaczego opartych głównie 
na źródłach anglojęzycznych, skoro Autor studiował w Chinach. Nie wiem, czy zna on 
język chiński (ja nie), gdyby bowiem czerpał wiedzę z oryginału, znacznie wzbogaciłoby 
to wartość tej i tak cennej publikacji. Jej warstwa faktograficzna jest rzetelna, a znaczną 
część wniosków Autora podzielam w całej rozciągłości. Jego wątpliwości co do szans wy-
nurzenia się z wody Macclesfield Bank (s. 206) również.

Miodu wystarczy, pora na dziegieć. Największym merytorycznym mankamentem 
książki jest potraktowanie w niej morskich granic Chin w sposób wyizolowany od wszyst-
kich chińskich granic państwowych. Autor abstrahuje od nich najzupełniej, nie podaje 
nawet ich długości czy listy państw graniczących z Chinami, ograniczając się do ogólni-
kowego stwierdzenia, że ich „granice lądowe (…) są już w większej części ustalone” (s. 9). 
Czy to naprawdę wystarczy?! Czy skoncentrowanie się wyłącznie na granicach morskich 
ma oznaczać brak jakiegokolwiek odniesienia do granic in genere? Próbuję w racjonalny 
sposób uzasadnić tak ekscentryczny sposób rozumowania Autora, ale dalibóg nie potra-
fię. Szanuję przy tym te jego spostrzeżenia, których nie podzielam, choć niektóre wydają 
mi się być chybione (np. wyrażona na s. 59 pewność co do tego, że to z powodu pożąda-
nej stabilności dostaw ropy naftowej „w Chinach stawia się kwestie rozwoju ekonomicz-
nego przed ochroną praw człowieka czy prawami obywatelskimi” ). Naprawdę? To takie 
proste?

Na s. 12 Autor dziękuje z przejęciem „wszystkim znajomym i przyjaciołom na wszyst-
kich kontynentach”; zapewne przez skromność nie podaje ich wykazu i nie śmiem bynaj-
mniej o jego ujawnienie prosić, skoro jednak w doping dla książki zaangażowane były 
wszystkie kontynenty, chciałbym jedynie dowiedzieć się, kto w tym szlachetnym dziele 
reprezentował Antarktydę. Na s. 14 pojawiają się „organa władzy państwowej”; mimo 
chwalebnej chęci rozróżnienia ich od organów wewnętrznych (np. człowieka) czy in-
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strumentu muzycznego, nie są to jednak organa lecz organy. Na s. 35, charakteryzując 
kwalifikacje sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Autor umieścił 
przecinek w niewłaściwym miejscu ( „wysokim poziomem moralnym ponadto, spełnia-
ją warunki” itd.), co czyni to zdanie niezrozumiałym. Zrozumiałe są za to spostrzeżenia 
Autora o głębokości szelfu kontynentalnego czy teorii tektoniki płyt litosfery (s. 21), dla-
czego jednak czerpie wiedzę na ich temat z encyklopedii?!

Autor ma bezsprzecznie rację, gdy powołując się na art. 9 konstytucji Chin twierdzi, 
że surowce mineralne należą do państwa chińskiego. Dookreślenie zwrotu „surowce mi-
neralne” uzupełnieniem „włączając w to ropę i gaz” jest jednak interpretacją, by nie rzec 
nadinterpretacją Autora (inna rzecz, że słuszną!), gdyż w cytowanym przepisie ustawy 
zasadniczej takie uszczegółowienie nie występuje, skoro zaś mowa o ropie, wypadałoby 
jednak dodać, że chodzi o naftową. Autor ma również rację, nie przeczę, opisując gene-
zę, cel i zasięg amerykańskiej dominacji na Morzu Karaibskim i w Zatoce Meksykańskiej 
(s. 83), dlaczego jednak niemal apologetyzuje politykę USA w XIX w., nie wspominając 
o ich imperialistycznej ekspansji na tych terytoriach w następnych stuleciach?

Jako promotor prac dyplomowych z wieloletnim doświadczeniem poznałem zmyśl-
ne sposoby, przy pomocy których dyplomanci próbują w sztuczny sposób (a to niemal 
niewidocznym powiększaniem marginesów, a to dzieleniem wyrazów) zwiększyć obję-
tość pisanej pracy, tak jakby ilość stron stanowiłaby jakiekolwiek kryterium jej oceny. Nie 
wiem, kiedy K.O. Bronicki pracował nad ostatnią awansową rozprawą, zauważam jed-
nak, że niektóre metody „rozpychania” objętości książki są mu nadal bliskie. Abominacja 
Autora do skrótów jednostek miar jest aż nazbyt widoczna – weźmy choćby rzeczow-
nik „rok”, którym nader skwapliwie zastępuje skrót „r.”, dopuszczalne jest, jeśli owego 
„roku” używa przed oznaczającą go liczbą (choć irytujące jest nadużywanie tej maniery 
np. na s. 195), ale nie, jeśli chronicznie stawia go po niej, jak na s. 15, 158, 226 i kilku-
dziesięciu innych. Szczyt uwielbienia dla pełnowyrazowego „roku” osiągnięto na s. 213, 
gdzie mowa o notyfikowaniu przez Wietnam planu eksploatacji ropy naftowej „w roku 
1973 roku”. Skrótu „w.” Autor również nie toleruje, skoro zastępuje go wiekiem na s. 9, 24, 
83, 92, 98, 101, 104, 107, 133, 138, 167, 169, 179, 186‒187. Zamiast „Mm” opatruje liczby 
mianem mili morskiej bądź po prostu mili (s. 19‒20, 23, 31‒33, 45, 114, 117, 120, 127, 
166, 168‒169, 171, 176, 179‒181, 185, 187, 197, 215, 226). Skoro poziom lekceważenia 
skrótów jednostek miar jest tak wysoki, nie dziwią mnie już niemal metry zamiast „m” 
(s. 23) i metry sześcienne lub „m sześc.” zamiast „m³” (s. 65, 180), kilometry kwadra-
towe lub „km kw.” zamiast „km²” (s. 56, 183, 188, 212), procenty w miejsce „%” (s. 58), 
tony zamiast „t” (s. 61, 63, 67, 132, 215), kilogramy w miejsce „kg” (s. 62), baryłki (ropy 
naftowej) zamiast „bbl” (s. 67), stopnie w miejsce” (s. 117). Nie inaczej jest ze skrótami 
jednostek systematycznych aktów prawnych, gdzie zamiast słowa „artykuł” należy użyć 
abrewiacji „art.” (s. 31, 41, 43, 129, 139‒140, 146‒148, 150, 159‒160, 209, 231), zamiast 
rzeczownika „ustęp” – skrótu „ust.” (s. 23), a zamiast „punktu” – skrótu „pkt” (s. 41, 209), 
byle bez kropki na końcu (jak na s. 34). Nie inaczej jest z unikaniem tak powszechnie 
uznanych skrótów jak „tzw.” (s. 61, 177), „np.” (s. 157 przyp. 74), „m.in.” (s. 177), „ok.” 
(s. 62‒63, 65‒67, 74‒75, 86, 187, 189‒190, 212) czy skrótowca „USA” (s. 83‒85, 205, 218). 
Ucieczka od skrótowości charakteryzuje Autora również wtedy, gdy pisze o liczbach – 
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tysiącach zamiast „tys.” (s. 204, 212), milionach zamiast „mln” (s. 61, 63, 67), miliardach 
zamiast „mld” (s. 65‒66, 132, 180), również o nazwach walut, gdzie dolar (jak na s. 66 
i 132) i yuan (i tak niezmiennie rozpoczynany wersalikiem na s. 148 i 159) można było 
zastąpić symbolami USD i CNY. Autor postponuje nieraz skróconą pisownię współrzęd-
nych geograficznych, pisząc np. na s. 53 o 30°44’6” szerokości geograficznej północnej 
(zamiast N) i 123°9’24” długości geograficznej wschodniej (wystarczyłoby E). W przyp. 
9 i 11 na s. 21 skrótowiec UN najpierw zapisany jest prawidłowo, by potem przyjąć formę 
„Un”. Powracając do pisowni liczb, trudno nie zauważyć, że niektóre zwykł Autor zapisy-
wać wadliwie, gdyż miast kropki lub spacji używa przecinka (jak np. „18,000” na s. 48 czy 
„3500,000” na s. 54). Skoro była mowa o skrótach i skrótowcach, trudno nie zauważyć, 
że zdarza się Autorowi używać tych pojęć jako synonimów (!) – na s. 6‒7 wylicza jakoby 
akronimy i, w istocie one (czyli skrótowce) zajmują większą część tego wykazu, skąd jed-
nak między nimi tak oczywiste skróty jak boe/d, n.e. i p.n.e.? A propos, bardzo umowna 
data urodzin Chrystusa też sprawia Autorowi kłopot – na s. 89 sięga przed naszą erę, 
słusznie datując panowanie dynastii Han na 206 p.n.e.-220 n.e., jednakże dalej, i na tej 
samej stronie, na s. 90 i 92 rozpisuje początkowe i końcowe daty rządów kolejnych dy-
nastii tak dalece przejmując się betlejemską cezurą, że, gwoli przykładu, dynastia Ming 
to dlań lata 1368‒1644 n.e., a Qing 1644‒1912 również i koniecznie n.e. Łatwo przekro-
czyć granicę przesady. Łatwo popaść w nią także posługując się pozornie bezproblemo-
wym przyimkiem „około”: mogę mieć na koncie ok. tysiąca złotych (oj, bieda), mógłbym 
mieć ok. miliona (marzenie…), u K.O. Bronickiego powierzchnia Zatoki Beibu wynosi 
zaś „około 44,239 tysięcy km kw.” (s. 212), japońskie siły morskie liczą „około 71 dużych 
okrętów” (s. 75) a grupę Crescent stanowi „około 8 wysepek” (s. 189). To ile tych km², 
a może 71,4 okrętu, może 7,93 wysepki? Bardzo przepraszam, ale taki sposób przybliża-
nia jest po prostu absurdalny!

Wersalików jest w książce dużo za dużo – wystarczy wspomnieć, że m.in. na wielu 
stronach (w tym 14‒16, 115‒116, 220) występują tam, gdzie wedle wszelkich wskazań 
polszczyzny należy bezwzględnie użyć małych liter!

Hipertrofii wersalików, ale nie tylko, dowodzi niemal skrzący się błędami kształt 
dwóch bliskich sobie przypisów (23 na s. 129‒130 i 26 na s. 131). Znaczna część pierw-
szego przedstawia się następująco: „Ustawa ChRL o Morzu Terytorialnym i Strefie Przy-
ległej, przyjęta na 24 sesji Stałego Komitetu siódmej kadencji OZPL, 24 sesja OZPL, 
uchwalona dekretem nr. 55 prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej 25 Lutego 1992”. 
Czegóż tu nie ma? Wielkich liter mrowie (nawet na początku nazwy miesiąca!), zbędna 
kropka po skrócie „nr” a brak takowej po liczebniku porządkowym, zbyteczna repetycja 
skrótowca „OZPL”, absolutnie błędne określenie przewodniczącego ChRL „prezyden-
tem”, wreszcie stwierdzenie, że została „uchwalona” jego dekretem, skoro jednoosobo-
wy organ władzy państwowej nie może niczego uchwalić a przewodniczący Chin ustawę 
tę po prostu ogłosił. Drugi z przywołanych przypisów wcale nie jest lepszy.

Z nawiasami bywa lepiej, choć nie zawsze, gdyż ten zakończony na s. 150 nigdy 
wcześniej nie został otwarty, drugi z dwóch na s. 41 nigdy później nie został zamknięty, 
a pierwszy z nawiasów na tej stronie przedstawia się nader swoiście: „(chyba że zgodnie 
z punktem g) artykułu 3 aneksu z decyzji stron wyniknie inna ich liczba)”. Przebić może 
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go ewentualnie nawias na s. 152 (przyp. 60), który po słowach „Konwencja MARPOL” 
wygląda tak dziwnie, że aż strasznie: „(1973M978)” …

Do kolejnych dekad XX w. Autor odnosi się wielokrotnie, wskazane byłoby jednak, 
gdyby pisząc o latach 40. (s. 223), 70. (s. 65) czy 90. (s. 198) raczył uwzględniać stulecie, 
do którego należą. Powinien za to unikać zbędnych powtórzeń, takich jak dwukrot-
ne informowanie czytelników o latach trwania konferencji UNCLOS III (s. 119 i 127), 
o skali wydobycia przez Chiny ropy naftowej ze złóż lądowych (s. 64 i 110) czy o tym, 
że Itu Aba jest największą wyspą archipelagu Spratly (s. 188 i 189) a ITLOS liczy 21 sę-
dziów (s. 39 i s. 40 przyp. 40).

Autor należy do młodszego ode mnie pokolenia, dla którego źródłem wiedzy, na-
rzędziem pracy i łącznikiem ze światem jest komputer. Nie może to jednak oznaczać, 
by związanymi z jego użytkowaniem określeniami miał szafować tak swobodnie, 
że nieco starszy czytelnik ma pełne prawo powątpiewać w klarowność autorskich in-
tencji. Oto, na s. 184 i 211‒212 K.O. Bronicki odwołuje się do ataków hakerskich zra-
zu „na japońskie witryny”, później „na strony filipińskie oraz chińskie”. Ośmielam się 
zwrócić uwagę znawcy cyberterroryzmu na to, że wielu osobom atak na witryny kojarzy 
się przede wszystkim z wybijaniem sklepowych wystaw, atak zaś na strony może budzić 
konotacje z „pójściem na stronę” a zwrotu tego śmiem bliżej nie objaśniać. Nie wiem 
ponadto, dlaczego Autor i na tych i na innych stronach (np. 11, 51, 113, 189) nadużywa 
spójnika „oraz”, wstawiając go skwapliwie w miejsca, w których należało i wystarczało 
wpisać „i”.

Autorowi zdarza się (jak na s. 32, 33, 70, 94, 218) odwoływać do spostrzeżeń i sądów 
innych przedstawicieli nauki, poprzedzając ich imiona/nazwiska tytułem/stopniem na-
ukowym (profesorskim lub doktorskim), co w publikacji naukowej jest zbędne.

Na s. 70 (przyp. 35), 169 (przyp. 10) i 244 Autor podaje w adresach bibliograficz-
nych książek wadliwą nazwę „Routeledge” w sposób sugerujący, iż jest to miejscowość, 
w której dzieła te wydano. Po ,pierwsze, to nie „Routeledge” lecz „Routledge”, po drugie 
zaś, jest to nazwa wydawnictwa. Per analogiam na s. 70 (przyp. 34) i 245 na podobnej 
zasadzie pojawia się Bellona, miast której powinna wystąpić jednak Warszawa, a gdyby 
miejsca wydania w książce nie podano, to ujęta w kwadratowe nawiasy. Ze s. 183 do-
wiaduję się, że premiera Japonii Taro Aso „później zastąpił” Yukio Hatoyama – czyżby 
mógł go zastąpić wcześniej? A może jednak zamiast „Pjongjangu” (s. 170) lepiej byłoby 
użyć zakorzenionego w polskim piśmiennictwie egzonimu „Phenian” ?

Na s. 62 Autor wylicza ryby najczęściej poławiane wokół chińskich wybrzeży, czy-
ni to jednak wadliwie, wskazując na nierównoważne jednostki systematyczne, przecież 
kulbinowate (orłoryby, scjeny) czy jednorożkowate stanowią w królestwie zwierząt ro-
dziny, podczas gdy np. ostrobok japoński i pagrus różowy (przez K. O. Bronickiego zwa-
ny – o zgrozo! – „pargusem” ) to gatunki! Na tej samej stronie występuje błędny przy-
miotnik „koktailowe” – odkąd po polsku piszemy „koktajl”, prawidłowa jest jedynie 
forma „koktajlowe”. Roszczenia terytorialne do Wysp Spratly rościł Tomás Cloma a nie 
„Thomas Clom” (s. 73) czy „Thomas Cloma” (s. 194)! Na s. 209 czytam o jezuicie Pedro 
Murillo Velarde: zamiast podawać jego zakonną przynależność w formie rzeczownika 
lepiej byłoby użyć po nazwisku duchownego siglum SI lub SJ. Zdumiewa mnie wyrażone 



Recenzje 361

na s. 211 głębokie przekonanie Autora o zakazie odłowu (i to do końca nie wiadomo, 
na jakim akwenie) żywych rekinów: czy należy przez to rozumieć, że rybakom wolno 
pozyskiwać rekiny martwe? Chyba jako przyłów!

Na s. 64, 240, 242 Autor pisze o Korei. Gdyby czynił to w kategoriach geograficznych, 
identyfikując Koreę z Półwyspem Koreańskim (jak na s. 242), byłoby to poprawne, sko-
ro jednak istnieją równolegle dwa państwa koreańskie, należy geopolitycznie rozumia-
ną nazwę własną „Korea” dookreślać (jak np. na s. 170, gdzie i Korea Północna i Korea 
Południowa). Na s. 141 Autor wspomina o „ogólnym PKB” Chin. PKB bywa, i owszem, 
realny i nominalny; pisząc o „ogólnym” K. O. Bronicki najpewniej miał na myśl syno-
nim „krajowego”, ową „krajowość” jakoby pogłębiający. Komu taka tautologia jest po-
trzebna? A komu dymorfizm pisowni nazwy skały raz określanej jako „Ieo Do” (s. 166), 
raz jako „Ieodo” (s. 174) czy transkrypcji określonej jako „hanyu pinyin” (s. 8) i „hànyŭ 
pīnyīn” (s. 8 i 11)? Tak i na s. 99 ten sam uczony występuje jako Wei Yan i Wèi Yuán, 
choć z zawierającego tę drugą pisownię przyp. 70 dowiedzieć się można nie tego, czego 
strateg dokonał, lecz tego, gdzie się urodził, dokąd przeprowadził i gdzie zmarł.

Na s. 88 Autor nie tylko obwieścił czytelnikom, że „Chiny nie są jednak wyspą”, ale 
raczył użyć nazwy „Turkiestan”; problem polega na tym, że jest to zarazem choronim 
określający krainę geograficzną, jak i historyczna. Dziś już nieaktualna nazwa własna 
organizmu państwowego – niestety, kłopot z odpowiedzią na znane mi z lat szkolnych 
pytanie, „co Autor miał na myśli”, potęguje użyte przezeń odniesienie do „rozległych 
przestrzeni dzisiejszego Turkiestanu”. Dzisiejszego?! Ta sama strona przynosi mylne 
informacje o Wielkim Murze Chińskim: po pierwsze, pierwotną genezą jego wzniesie-
nia nie było wyłącznie zagrożenie z głębi kontynentu, po drugie, mur nie jest „jedynym 
obiektem wybudowanym przez człowieka widocznym z kosmosu”, albowiem z owego 
kosmosu (względnie Kosmosu), ściślej z niskiej orbity okołoziemskiej (LEO), widać nie 
tylko mur, ale i inne, znacznie młodsze wytwory ludzkie, jak lotniska czy autostrady.

Stwierdzenie, iż Zheng He „wykonał (…) siedem wypraw” (s. 91), nie wytrzymu-
je krytyki i to nie tylko z racji podania arbitralnej ich liczby i pominięcia prawdopo-
dobieństwa dopłynięcia słynnego eunucha do Ameryki Południowej. Ale „wykonać 
wyprawę” ?! Bardziej trafia do mego przekonania zamieszczona na s. 201 konstatacja : 
„powszechnie wiadomo, że reżim wietnamski z reguły nie jest wyrozumiały w stosunku 
do spontanicznych i niekontrolowanych demonstracji publicznych”; przyjąłem tę wia-
domość zrazu z powagą, później jednak z rosnącym rozbawieniem. Rząd wietnamski 
reaguje na obywatelskie manifestacje tak samo jak rządy wszystkich innych państw: 
po cóż badać reakcję na społeczny opór akurat reżimu wietnamskiego, skoro polski nie 
mniej opresyjnie i represyjnie odnosi się do uczestników np. demonstracji pod gma-
chem Sejmu 16 grudnia 2016 r.? Na tej samej stronie gramatyczne potknięcie sprawiło, 
że sens zdania został wypaczony – otóż, zdaniem Autora sprawę Kalayaan wykorzy-
stywały „filipińskie partie opozycyjne, które po podpisaniu (…) umowy o wspólnych 
(…) badaniach sejsmicznych razem z Chinami i Wietnamem rozpoczęły ostrą kryty-
kę rządu”. Rzecz i w tym, że to „wspólne badania razem” z przywołanymi państwami 
(to już redundantne połączenie wyrazowe z gatunku nie pleonazmu lecz tautologii), ale 
w tym przede wszystkim, że ze zdania tego wynika, jakoby z państwami tymi umowę 
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podpisały filipińskie partie opozycyjne. Skoro mowa o wyspach Kalayaan, stwierdzenie 
Autora, iż filipiński rząd „podciągnął je pod administrację prowincji Palawan” (s. 194), 
brzmi tak rozkosznie jak zgrzyt metalu po szkle a ja i tak zastanawiam się, czy podciągał 
je na sznurku.

K.O. Bronicki używa określenia „kontraktor[ów]” (s. 151), dookreślając, iż biorą 
oni udział „w nabrzeżnych projektach budowlanych”. Ot, i kłopot, nie wiem bowiem, 
czy miał na myśli kontrahentów (z tym zgodziłbym się z miejsca), czy też „spolszczył” 
angielski rzeczownik „contractor” oznaczający zarówno kontrahenta, jak i kontraktora 
(tego drugiego, w bardzo wąskim i to raczej slangowym znaczeniu). W podejrzeniu, iż 
dokonał owej polonizacji utwierdza mnie fakt, iż słowa tego używa komentując ustawę, 
której treść pozyskał nie w języku chińskim lecz angielskim. Z kolei na s. 152 K.O. Bro-
nicki odwołuje się o zapewnieniu (?) uskoków umożliwiających migrację ryb, chociaż 
należało napisać o bystrotokach, obejściach, przepławkach czy przelewach stokowych, 
mając zarazem na uwadze, że nie są to żadną miarą synonimy.

Z właściwą sobie dezynwolturą Autor użył wobec archipelagu a zarazem francu-
skiej wspólnoty zamorskiej nazwy „Saint Pierre i Miquelon” (s. 42), lekce sobie ważąc, 
iż między członami „Saint” i „Pierre” musi wystąpić dywiz. Na tej samej stronie używa 
też (w odpowiednim przypadku) niepoprawnej nazwy „Gwinea-Bissau”, w tym bowiem 
toponimie dywiz jest zbędny. Użyte bezceremonialnie na s. 165 określenie „dno morskie 
Morza Żółtego” to pleonazm, całkiem poważny błąd logiczno-językowy. Innego błędu 
Autor dopuścił się na s. 104, gdzie przed toponimem „Rosja” obowiązany był wstawić 
spójnik „ani”. Powinien był też zwrócić uwagę tak na uchwalenie prawa o morzu tery-
torialnym nie „2 roku” (s. 228) lecz w roku 1992, jak i na właściwą pisownię toponimu 
„Hongkong”, który uporczywie zastępuje „HongKongiem” (s. 64, 126).

Konstrukcja przypisów sprawia K.O. Bronickiemu wręcz kosmiczne problemy. 
Na pierwszy ogień niechaj pójdzie powszechnie stosowany skrót „op. cit.”, do którego 
poprawnej pisowni Autor najwyraźniej czuje ostrą abominację. Dowodzą tego wcale 
liczne sytuacje, w których pomija niezbędny w danym miejscu skrót (m. in. s. 95 przyp. 
64, s. 186 przyp. 51, s. 210 przyp. 106), tudzież znacznie liczniejsze, w których arbitral-
nie likwiduje oczywistą spację między obu członami skrótu i zapisuje go jako „op.cit.”  
(s. 16 przyp. 3, s. 134 przyp. 31, s. 222 przyp. 124 i aż kilkadziesiąt innych przypad-
ków). „Ibidem” też jest źródłem kłopotów – z nieznanych przyczyn Autor rozpoczyna 
go wersalikiem i wtedy, gdy nie łaciński odpowiednik „tamże” nie rozpoczyna przypisu  
(np. s. 149 przyp. 55), po „ibidem” nieraz zapomina (?) o przecinku (np. s. 233 przyp. 
10), jeśli w następujących po sobie bezpośrednio przypisach zbędnie podaje po „ibidem” 
numer strony nawet wówczas, gdy w przypisie poprzednim tę samą przytaczał (np. s. 36 
przyp. 34); co więcej, przed złożeniem książki do druku Autor najwyraźniej nie prze-
glądnął przypisów zbyt pieczołowicie, skoro pełno takich przykładów jak s. 99 przyp. 55, 
gdzie „Ibidem, s. 493”, choć opisowy przypis 54 nie odwołuje się do żadnej publikacji.

Są i techniczno-edytorskie usterki pomniejszej natury. Na s. 144 tak hojnie rozstrze-
lono w. 4 od góry, że słowa „Oceaniczna” nie udało się prawidłowo podzielić; à rebours, 
nie wiem, komu tak bardzo zależało na tym, by na s. 230, w w. 3 od dołu zmieścić słowa: 
„rozpatrywaniu roszczeń chińskich na Morzu Południowochińskim” – udało się, i ow-
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szem, ale kosztem spacji, które między sześcioma wyrazami ścieśniono do minimum, 
znacznie utrudniając lekturę. Do tego samego morza, ale z literą „ń” zamienioną na „n” 
(„Południowochinskiego” ) Autor przenosi „duszę utęsknioną” czytelnika na s. 200, 
choć „błękitnym Niemnem” niełatwo byłoby nad morze to dopłynąć. Podobny przy-
kład to uboższa o jedną acz ważną kropeczkę „Wyzsza” na s. 52 (przyp. 8), a inne – „200 
milowa” (s. 169) czy „Azja Południowowschodnia” (s. 78). A oboczność w pisowni obco-
języcznych wyrazów, np. na s. 90 – raz kursywą, jak np. wako, raz nie, jak np. treasure 
ships, inna rzecz, że nie wiadomo, dlaczego tak z angielska nazwane (free rides na s. 61 
również)? A równie niekonsekwentne podawanie nazw jednostek pływających, umiesz-
czanych w cudzysłów, jak „Liaoning” (s. 227 przyp. 136) bądź nie, jak Gregorio del Pi-
lar (s. 211), dokładnie tak samo jak tytuły czasopism, gdzie np. „The China Quarterly”  
(s. 178 przyp. 35) sąsiaduje z Chinese International Law Journal (s. 37 przyp. 36)?

Przywołane potknięcia po części tylko obciążają Autora, są bowiem również „zasłu-
gą” prestiżowego wydawnictwa, reprezentowanego w opracowaniu książki przez redak-
tora prowadzącego, redaktora technicznego i korektora.

Drobiazgi? Życie składa się z drobiazgów. A książkę i tak polecam!


