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Azja Wschodnia, ze względu na rozwój gospodarczy i wzrastające zna-
czenie polityczne, staje się obszarem, który wzbudza coraz więcej zainteresowa-
nia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uznano, Ŝe publikacja zbiorowa, 
w której zamieszczone zostaną artykuły młodych naukowców, zajmujących się 
regionem, będzie stanowiła waŜny wkład w dorobek polskiej nauki w tym 
zakresie. Ponadto, co niezwykle istotne, promuje się młodych obiecujących 
pracowników naukowych. Ich opracowania prezentują niewątpliwie inne, świeŜe 
spojrzenie na problemy regionu. Teksty opublikowane w tomie zawierają 
omówienia róŜnych tematów związanych z integracją w regionie oraz dylema-
tami najbardziej liczących się tomu państw – Chińskiej Republiki Ludowej 
i Japonii.  

Wprowadzeniem do specyfiki regionu są teksty poświęcone problemom in-
tegracyjnym na tym obszarze. Azja Wschodnia, ze swoim potencjałem gospo-
darczym i demograficznym, staje się bardzo istotnym (dostrzeganym m.in. przez 
Unię Europejską) międzynarodowym graczem. Stąd teŜ przedstawienie proce-
sów zachodzących w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo- 
-Wschodniej oraz roli Japonii w integracji tego regionu bardzo dobrze opisuje
obecną rzeczywistość.

W aspekcie japońskim naleŜy podkreślić, Ŝe zostały omówione dwa waŜne 
tematy: jeden z zakresu polityki zagranicznej i sporu o Wyspy Kurylskie, drugi 
zaś związany z rewizją konstytucji i jej kontrowersyjnym art. 9.  

Zagadnienia podjęte w publikacji dotyczącą przede wszystkim polityki za-
granicznej i wewnętrznej Chińskiej Republiki Ludowej. Zmieniające się Chiny 
wzbudzają często pozytywne lub negatywne emocje. Autorzy tekstów w sposób 
obiektywny przedstawili politykę ChRL i wyzwania, które obecnie stoją przed 
Państwem Środka. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w tekstach poświęconych 
relacjom ChRL z Unią Europejską oraz polityce Deng Xiaopinga wobec 
Tajwanu. DuŜą część zbioru stanowią opracowania z zakresu uwarunkowań 
kulturowych i polityki wewnętrznej. Szeroko zostały omówione problemy 
psychologii międzykulturowej, z wyraźnym naciskiem na konieczność zrozu-
mienia odmienności kulturowej Chin. Z jednej strony przedstawiono kulturę 
chińską, z drugiej zaś – współczesną, trudną rzeczywistość państwa niedemokra-
tycznego, liczącego ponad 1 mld 300 mln mieszkańców. W dalszym ciągu, 
mimo postępujących procesów unifikacji globalnej, w Chinach występują 
ograniczenia swobody wypowiedzi, wyznawanej wiary oraz kontrola urodzeń.  
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Głównym celem niniejszej publikacji jest ukazanie zmian, zachodzących 
w dynamicznie rozwijającym się regionie, jakim jest Azja Wschodnia. Mamy 
jednocześnie świadomość, Ŝe kaŜdy z poruszanych tematów mógłby stanowić 
temat osobnego opracowania. Niemniej jednak zebranie w jednym tomie wielu 
róŜnorodnych artykułów pozwala na częściowe poznanie problemów, dylema-
tów i wyzwań, stojących przed Azją Wschodnią.  

 




