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Do sílícího proudu knih nejrůznějšího původu a kolísavé jakosti, v jejichž názvech se to hemží draky, přibyla další položka. Federico Rampini, italský novinář, dopisovatel listu La Repubblica, nazval své dílo patřičně honosně: Čínské století s návodným podtitulem Autentický průvodce zemí rudého draka. Autor se na necelých třech stech stranách projevuje jako poměrně bystrý pozorovatel čínské reality ve svém okolí, jenž navíc pečlivě sleduje sdělovací prostředky a který si rovněž o této zemi přečetl určitý objem odborné literatury, zaměřené především na hospodářství a moderní dějiny. Je u něho znát pilná práce s údaji, neboť kniha na první pohled zaujme bohatstvím jmen, čísel a letopočtů. Je navíc zřejmé, že autor ledaskde v Číně byl a s ledaským coby žurnalista hovořil, takže mohl svou exkurzi postavit z větší části na útržcích jednotlivých zážitků, setkání a výroků, které vyztužil statistikami a doplnil občasnými úvahami. 
Tematicky se Čínské století skutečně dotýká převážné většiny nejdůležitějších jevů a problémů, s nimiž je možno se v dnešní ČLR setkat, a poskytuje tedy v hrubých obrysech její obraz, jehož poznání může sloužit jako první krok těm, kteří se dosud o tuto zemi a její roli v současném světě příliš nezajímali. I atmosféra převratných změn ve společnosti, především velkoměstské, víru velkých peněz a neuvěřitelných možností, odzbrojujícího pragmatismu a duchovního a kulturního prázdna protagonistů kapitalistické revoluce je vylíčena dosti živě. V knize najdeme například též stylizované podobizny kapitánů čínských reforem, Teng Siao-pchinga, Ťiang Ce-mina, Chu Ťin-tchaa či Wen Ťia-paa, ale i odbočku k velké postavě demokratickho hnutí z roku 1989 Čao C‘-jangovi, generálnímu tajemníkovi komunistické strany, který byl příznivě nakloněn demonstrantům a postavil se proti hegemonii moci, jejímž byl představitelem, za což byl konzervativním křídlem sesazen a až do smrti roku 2005 žil v domácím vězení.
Kniha může být rozhodně označena za slušně zpracované zápisky zahraničního zpravodaje. O tom, lze-li mluvit o autentickém průvodci, je však na místě pochybovat. Od dobrého průvodce očekáváme, že nás povede i zdánlivě nenápadnými místy zvláštního kouzla a že nás zasvětí i do širších souvislostí – nebo aspoň musí být znát, že když mu položíme zvídavý dotaz, bude schopen z titulu znalce prostředí vícerozměrné odpovědi. Obávám se, že Rampini takovým průvodcem není. V textu sice nejsou faktické chyby, až na odbočku o tzv. ženském písmu, kde je vršen jeden nesmysl na druhý, je ovšem znát, že se autor pohybuje převážně po reportérském povrchu jevů. Odkazy na dějiny jsou šablonovité a pracují s klišé, obeznámenost s národním narativem 20. století je průměrná a cit pro jemnější obecně kulturní odstíny a jejich dějinné kořeny chybí. Není ovšem divu, zaměřuje-li se autor podobně jako mnoho jeho novinářských souputníků v prvé řadě na hospodářské a geopolitické aspekty skutečnosti. 
Celkově popis nepůsobí vyváženě. Autor se stejně jako mnozí další západní pozorovatelé nevyhnul orgiastickému nadšení ze vší té dynamiky, ze všech e-mailů a mobilů, jež si nyní část populace může dovolit, a stěží dokáže potlačit rozechvění ze zbohatlického životního stylu obyvatel velkoměst. Ačkoli tu a tam upozorňuje na záporné jevy a líčí rozpory čínského vývoje, nemůže se čtenář občas ubránit dojmu, že se jedná o povinnou úlitbu, a místy jako by se ozývalo, byť velmi tiše, omámené komárkovské „buďme dynamičtí jako oni“. „Odvráceným stranám zázraku“ je jmenovitě věnováno všehovšudy dvacet šest stran, které doplňují ódu na budování kapitalismu s čínskými rysy, laděnou do amerického sentimentu, včetně obligátního průhledu do života smetánky. Je to dáno také tím, že autor je zjevně na domácí půdě v kypících metropolích a mezi jejich obyvateli, ať už novou střední třídou nebo novopečenými magnáty, zatímco osm set milionů rolníků v jeho úvahách defiluje víceméně anonymně a často spíše do počtu, přes všechnu snahu tuto asymetrii zakrýt. Na vesnici, na oné obrácené straně Rampini jednoduše přestává být autentickým.
Jiskra, která by v jistém směru solidní Čínské století pozvedla nad úroveň průměrných úvodů do čínského „zázraku“, chybí nakonec také proto, že jeho rámec je stejně konformně středostavovský jako většina autorových respondentů. Čína je laboratoří nelidských sil a obrovským a krutým experimentem, který vyvolává znepokojivé otázky o lidských hodnotách či o smyslu globalizace – to Rampinimu není tajemstvím. Přesto v zásadě zůstává uvězněn v konzervativním velkém příběhu o pochodu za blahobytem, který brzdili jen komunisté a během něhož občas jen shodou nepříznivých okolností strádají celé skupiny obyvatelstva. Zůstává otázkou, jak by jeho průvodce například vypadal, kdyby trávil svůj pobyt na venkově či kdyby uvažoval o alternativách současného světového systému. Takto však působí vyznění knihy jako laciné pokrčení rameny: pokrok nezastavíš.
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