
JOACHIM DIEC

STABILIZACJA W RAMACH PARADYGMATU WIELOCYWILIZACYJNEGO? 
Po upadku muru berlińskiego i ostatecznej klęsce bloku komunistycznego pojawiła się 
oczywista potrzeba zbudowania nowego ładu światowego. Skoro zimnowojenny układ 
bipolarny stracił na aktualności, zaczęto stawiać pytanie o to, czy w ogóle mamy do 
czynienia z tworzeniem się jakiejś ustrukturyzowanej rzeczywistości politycznej, czy 
też raczej pozostajemy w fazie dryfowania. Okres lat 90. upłynął pod znakiem sporu 
między zwolennikami postheglowskiej koncepcji uniwersalistycznej, reprezentowanej 
przez Koniec historii Fukuyamy i umiarkowanie realistycznej teorii zderzenia cywiliza
cji Huntingtona. Ów „papież politologów” rozprawia się zresztą w pierwszym rozdziale 
swego opus magnum z modelami alternatywnymi wobec jego koncepcji, nie tyko z mo
delem euforii i harmonii jednego świata, lecz także z neodualizmem (Wschodu i Zachodu 
czy Północy i Południa), tradycyjnym etatystycznym realizmem oraz wizją totalnego 
chaosu1. 

1 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997, s. 27-36. 
2 The Clash of Civilizations. Asian Responses, red. S. Rashid, Karachi 1997. 
3 E. Said, The Clash of Ignorance, „The Nation”, 22 października 2001, http: //www. thenation. 

com/doc/20011022/said

To, czyjego koncepcja zderzenia cywilizacji okazała się w ostatecznym rozrachun
ku udana, pozostaje kwestią sporu. Można jednak stwierdzić, że zyskała więcej kryty
ków niż popleczników w świecie naukowym i publicystyce. Przykładami tego mogą być 
poglądy większości autorów zbioru The Clash of Civilizations. Asian Responses2 czy 
książka Haralda Mullera Das Zusammenleben der Kulturen. Ein Gegenwurf zu Hun
tington (Frankfurt am Main 1998). Niemal kultowym krytykiem Huntingtona pozostaje 
Edward Said, który w artykule The Clash of Ignorance zarzuca mu przecenianie cywili
zacyjnej tożsamości i wojowniczość3. 

Nie bez racji pozostają zatem uwagi Glena Perry’ego, że Huntington został zasad
niczo „źle przeczytany”. Oprócz casusu Saida Perry wskazuje, że można podać wie
le nazwisk znanych uczonych, którzy nie przeczytali Zderzenia cywilizacji'. John 
L. Esposito (1999), Fawaz A. Gerges (1999), Fred Halliday (1996, 2000), a nawet nie

http://www.thenation
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zwykle skrupulatna i godna zaufania znawczyni zagadnień islamu Shireen T. Hunter 
(1998). W gruncie rzeczy tylko Kofi Annan w czasie przemówienia na Uniwersytecie 
Oksfordzkim potrafił podać wyjątek od zasady Huntingtona4. Problem krytyki tej kon
cepcji wynika, jak się wydaje, przede wszystkim z faktu, że niezrozumiana została jej 
właściwa intencja: próba znalezienia nowego ładu, stabilizacji w stosunkach międzyna
rodowych, a nie poszukiwania pretekstu do wywoływania kolejnych konfliktów. Czy za
tem paradygmat wielocywilizacyjny tworzy warunki zaistnienia stabilizacji opartej na 
- co prawda - nowych, ale trwałych zasadach czy też stanowi raczej narzędzie destabi
lizacji, czego obawia się, między innymi, Said? Czyjego treść to stwierdzenie pewnego 
obiektywnego stanu lub procesu, czy raczej subiektywnej, samospełniającej się wizji? 

4 G. Perry, Huntington and His Critics, „Arab Studies Quarterly”, Winter 2002, http: //findarticles. 
com/p/articles/mi_m2501/is_/ai_93458167

5 W Polsce problematykę ekstremizmu wewnątrzhinduskiego porusza Piotr Kłodkowski w książ
kach: Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych, Kraków 2002 oraz O pęknięciu wewnątrz 
cywilizacji, Warszawa 2005. 

Po pierwsze zatem, trzeba stwierdzić, że przynajmniej pewna liczba obiektywnych 
przesłanek zdaje się potwierdzać tezę Huntingtona: 

- narastający od pewnego czasu fundamentalizm muzułmański (jednak, zdaniem 
niektórych badaczy, druga połowa naszej dekady przyniosła w niektórych obszarach 
świata islamskiego - między innymi w Algierii czy w Palestynie - sprzeciw wobec fun
damentalizmu, w tym przede wszystkim terroryzmu), 

- ekspansja gospodarcza i kulturalna Chin połączona z wykupywaniem amerykań
skich papierów wartościowych, 

- zbliżenie na linii USA - Unia Europejska po chłodnej atmosferze rządów Schróde- 
ra i Chiraca, a szczególnie po konflikcie rosyjsko-gruzińskim, 

- wzrost asertywności Rosji, posuwającej się do akcji zbrojnych wykraczających 
poza jej granice, 

- powstawanie wewnątrzcywilizacyjnych projektów gospodarczych (przykład ruro
ciągu Alexandropoulis-Burgas), 

- wzrost gospodarki afrykańskiej i świadomości praw ludności czarnoskórej, 
- tendencja do odtworzenia pełnowartościowych, regularnych sił zbrojnych Japonii 

po okresie amerykańskiego parasola ochronnego i możliwości utrzymywania wyłącznie 
Sił Samoobrony, 

- wzrost znaczenia buddystów w światowej opinii publicznej, szczególnie w obli
czu problemu tybetańskiego, 

- wzrost latynoamerykańskiej gospodarki i politycznej samodzielności z jednej stro
ny (Brazylia, Meksyk, Chile) i antyamerykanizmu na tym obszarze z drugiej (Wenezue
la Hugo Chaveza, Boliwia Evo Moralesa), 

- lawinowy wzrost nacjonalizmu w Indiach wywołany nie tylko tradycją dawnej 
hindutvy, lecz także wydarzeniami po 1947 roku oraz prowokacyjną polityką Partii Kon
gresowej, faworyzującą mniejszości niehinduistyczne5. 

Otwarte pozostaje pytanie o możliwości zbudowania stabilnego ładu międzynarodo
wego na podstawie paradygmatu wielocywilizacyjnego. Sam Huntington w końcowym 
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rozdziale swej książki podaję dwie zasady kardynalne, których miłujący pokój politycy 
powinni się trzymać, by uniknąć potężnego konfliktu światowego: 

- zasada powstrzymania się „od interweniowania w konflikty w obrębie innych krę
gów kulturowych” {abstention rule), 

- zasada wspólnej mediacji (joint médiation rule), dzięki której państwa ośrodki 
(core states) negocjowałyby powstrzymywanie „wojen kresowych między państwami 
lub grupami należącymi do ich kręgów kulturowych”6. 

6 S. Huntingtom, Zderzenie cywilizacji..., op. cit., s. 560. 
7 Zob. A. C. IJaHapHH, Poccua e yuKJiax Mupoeou ucmopuu, MocKBa 1999, s. 186 i n. 
8 Zob. Norbert F. Pótzl, Life in a Paraleli Society. Muslims in Germany, „Spiegel Online 

International”, 16 kwietnia 2008, http: //www. spiegel. de/intemational/europe/0, 1518, 547717, 00. html
9 Zob. S. Giry, France and Its Muslims, „Foreign Affairs” September/October 2006. 

10 Poccuuckuu cmamucmuuecKuu eoxeeoduuK, MocKBa 2002, s. 91-93. 

Niewątpliwie w schemacie wielkich cywilizacji potrzebny jest swoisty pakt o wza
jemnej nieingerencji w życie odmiennych kultur, których wartości mogą być z oczy
wistych względów niepoznawalne nawzajem. Chodzi zatem o pogodzenie się z faktem 
aksjologicznej niekoherencji, połączone ze wzajemnym szacunkiem. W pytaniu o moż
liwość stabilizacji rzecz idzie wszakże o dwie kwestie zasadniczo odmienne. 

Po pierwsze zatem, pod znakiem zapytania stoi stabilizacja w sensie doktrynalnym, 
ideologicznym. Zasadniczo zgodę na nieagresję na terenie obcego świata można sobie 
wyobrazić, pewne realia jednak komplikują radosną wizję powszechnej zgody i szacun
ku wobec odmienności, które zapewnią spokój na długie wieki lub przynajmniej dekady. 
W grę wchodzi przede wszystkim narastanie nacjonalizmów, którym z trudem przycho
dzi pogodzenie się z samoograniczeniem. Doskonałym przykładem może być chociażby 
motywowany neobizantyjsko-euroazjatyckim misjonizmem nacjonalizm rosyjski, nie
zadowalający się samoograniczeniem, lecz żyjący misją zaoferowania światu nowej glo
balnej wizji, która wyzwoli go z okowów dotychczasowej dominacji Zachodu7. 

Drugą, być może jeszcze istotniejszą trudnością pozostają diaspory etniczne i re
ligijne zamieszkujące przede wszystkim metropolie Zachodu. Znaczny wzrost liczeb
ny mieszkańców różnych Chinatowns na obszarze całych Stanów Zjednoczonych, nie 
wspominając o lawinowo rosnącej liczbie chińskich studentów na tamtejszych uniwer
sytetach, musi budzić poważne obawy dotychczas dominujących grup ludności Amery
ki Północnej. Jeszcze poważniejszy wydaje się problem muzułmanów w Europie. Sta
nowią oni już około 3% ludności w Niemczech8 i blisko 6% we Francji9, z największym 
trudem poddając się asymilacji. 

W Federacji Rosyjskiej narody, których tradycyjną religią jest islam, stanowią przy
najmniej 8% ludności (prawie 12 milionów, a według niektórych źródeł nawet 20 mi
lionów)10. Pęknięcie cywilizacyjne wewnątrz tego państwa to postępujący proces, który 
odbywa się z różną intensywnością, w zależności od specyfiki danego podmiotu Federa
cji. Najszybciej przebiega on na północnym Kaukazie, gdzie stabilizacja jest najbardziej 
krucha i wymaga ogromnego wysiłku federalnych i miejscowych jednostek sił bezpie
czeństwa. Nie można jednak zapominać, że oprócz muzułmanów w samych republikach 
macierzystych FR istnieje ogromna diaspora rozsiana po całej Rosji, przede wszystkim 

http://www.spiegel.de/intemational/europe/0,1518,547717,00.html
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po wielkich miastach. Ze względu na trudną do ukrycia (często nielegalną) obecność 
muzułmanów kaukaskich i środkowoazjatyckich w Moskwie i innych ośrodkach, a tak
że z powodu ich olbrzymiej roli w drobnym handlu, narastają nastroje antykaukaskie 
i antyislamskie na terytoriach rdzennie rosyjskich. Wyrazem tego jest powstawanie ta
kich ugrupowań jak Ruch Przeciwko Nielegalnej Emigracji (^BHxeHne npoTMB Heue- 
rajibHoii HMMHrpaumr, DPNI) pod kierownictwem Aleksandra Biełowa". Ruch ten po
wstał na bazie nasilonej emigracji zarobkowej do Moskwy i innych wielkich ośrodków 
Rosji. Szczególnym obiektem ataków są osoby pochodzące z Kaukazu, zarówno z pół
nocnego, leżącego na terenie Federacji, jak i z krajów Zakaukazia: Azerbejdżanu, Arme
nii czy Gruzji. 

Słynne wydarzenia z 11 września 2001 roku czy tragedia dzieci biesłańskich nie zo
stały wywołane przez islamskie bojówki z zewnątrz, lecz były dziełem niezadowolonej 
mniejszości zamieszkującej mocarstwo. Niemal natychmiast konflikt nabrał kontekstu 
międzynarodowego, przeradzając się w okupację Afganistanu i Iraku oraz rosyjskie po
gróżki skierowane pod adresem Gruzji, którą oskarżano o akceptowanie obecności bojó
wek czeczeńskich na swoim terytorium. 

Koncepcja Huntingtona, uderzając swą prostotą, nie bierze zatem pod uwagę po
ważnego problemu obecności dużych i zorganizowanych grup etnicznych pochodzą
cych z obcych kręgów cywilizacyjnych, od których związku z duchową macierzą nie 
da się abstrahować. Stanowią one swego rodzaju piątą kolumnę obcych cywilizacji 
- głównie islamskiej oraz chińskiej, chociaż obecność Hindusów w Wielkiej Brytanii, 
Latynosów w USA czy kaukaskich muzułmanów w Rosji także budzi nie zawsze po
zytywne emocje. Realizacja koncepcji Huntingtona w czystej postaci zakładałaby usu
nięcie diaspor z państw, gdzie dominującą rolę odgrywają biali chrześcijanie. Nawia
sem mówiąc, kwestia ta nie jest też obca innym cywilizacjom, chociaż występuje tam 
w znacznie mniejszym stopniu. Wystarczy chociażby wspomnieć problem katolików 
w Rosji, secesję chrześcijańskiego Timoru Wschodniego od Indonezji czy problemy 
związane z ambicjami muzułmańskiej ludności Hui zu rozsianej po całych Chinach oraz 
grup etnicznych wyznających islam, a zamieszkujących Ujgurski Okręg Autonomicz
ny Xinjiang11 12, nie wspominając o Tybecie, wspieranym przez międzynarodową wspól
notę buddyjską. 

11 Szczegółowe dane na temat działalności ruchu zawiera jego oficjalna strona: http: //www. dpni. org
12 Por. Muzułmanie w Chinach, „Arabia. pl”, http: //www. arabia. p1/content/view/275116/2. Zob. 

także: A. Lorenz, Jihad and Gentle Resistence in the Wild West, „Spiegel Online International”, 22 sier
pnia 2008. 

Ponieważ jednak scenariusz pozbycia się diaspor innych cywilizacji jest w istocie 
niemożliwy do realizacji ze względu zarówno na przesłanki humanitarne, jak i na groź
bę „upomnienia się swoich”, której skutki trudno nawet sobie wyobrazić, wprowadzenie 
w życie czystego modelu zamkniętych kręgów nie może być poważnie brane pod uwa
gę. Innymi słowy, przedstawiciele odmiennych kultur będą raczej musieli znaleźć trud
niejszą drogę życia obok siebie. 

W drugim sensie rozumiemy stabilizację jako homeostazę pewnych czynników ma
terialnych, realnych interesów stron. W takim rozumieniu warunków stabilizacji byłaby 

http://www.dpni.org
http://www.arabia.p1/content/view/275116/2
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ona równoważna autarchii gospodarczej wielkich kręgów cywilizacyjnych, proponowanej 
niegdyś przez Friedricha Lista w jego idei Zollverein, która stała się zdumiewająco mo
tywująca dla amerykańskich protekcjonistów czy, szerzej, izolacjonistów. W złagodzo
nej formie można mówić przynajmniej o pewnej zimnej kalkulacji handlowej jako zasa
dzie stosunków wzajemnych. Układ taki zakłada jednak spełnienie kilku warunków. 

Po pierwsze zatem, musiałoby nastąpić odejście od dominacji surowców węglowo
dorowych w zachodniej energetyce i transporcie. Dotychczasowa polityka czy wręcz 
doktryna energetyczna USA, opierająca się na tanim paliwie ropopochodnym, a jedno
cześnie wystrzegająca się wyczerpywania rodzimych złóż, wiąże się nieodłącznie z po
szukiwaniem źródeł zagranicznych, co oczywiście wyklucza zimną izolację. Nie jest 
jednak wykluczone, że polityka supermocarstwa pod tym względem będzie ulegać stop
niowej zmianie, polegającej na uciekaniu się do zasobów rodzimych, przede wszystkim 
zaś do alternatywnych źródeł energii, czego dowodem mogą być ambitne plany stanu 
Kalifornia. 

Stopniowa rezygnacja USA oraz innych państw zachodnich z ropy i gazu pocho
dzących z obszarów o małej stabilności politycznej, przede wszystkim zaś obcych kul
turowo, może spowodować spowolnienie gospodarcze. Z drugiej jednak strony można 
się spodziewać drastycznych zmian w gronie eksporterów surowców - zanikanie pod
stawowych źródeł dochodu narodowego. Skutki tego procesu są trudne do przewidze
nia i w dużej mierze zależą od stopnia przygotowania dotychczasowych petro-states do 
transformacji gospodarki. 

Bardzo interesująca w tym kontekście pozostaje kwestia ewentualnego zbliżenia 
świata zachodniego i Rosji, coraz częściej podnoszona w związku z nasilaniem się za
grożenia fundamentalistycznego i ekspansji gospodarczej Chin. Fuzja interesów pole
gałaby na ustaleniu stref wpływów, spełniających wszakże tę samą funkcję: margina
lizację cywilizacji islamskiej oraz wprowadzenie nowego bipolaryzmu, w którym po 
jednej stronie stanąłby świat białych chrześcijan, po drugiej zaś - wschodnioazjatycki 
tygrys gospodarczy. Wariant taki, chociaż rzeczywiście daje nadzieje na trwałą stabili
zację, wydaje się obecnie mało prawdopodobny ze względu na usztywnienie stanowiska 
Rosji i jej agresywną politykę w obszarze postsowieckim. Z drugiej strony, odpowiedź 
Zachodu, głównie Amerykanów, także nie pozostawia złudzeń13. 

13 Zob. komentarz: W. Branigin, Rice Says Russia Has Taken a,, Dark Turn", „The Washington 
Post”, 19 września 2008, s. A14. 

14 Zob. J. O’Neill, D. Wilson, R. Purushothaman, A. Stupnytska, How Solid are the BRICs?, Gold
man Sachs, „Global Economics Paper”, nr 134. 

Wydaje się zatem raczej, że bardziej prawdopodobna staje się wersja niesterowanej, 
lecz układającej się wedle paradygmatu realistycznej równowagi, stopniowej zmiany 
układu sił o trudno przewidywalnych konsekwencjach. Zmiana ta zmierzałaby w kierun
ku narastającej dominacji krajów BRIC w gospodarce światowej. Szczególnie wyrazi
stym przykładem wiary w taki rozwój wypadków są analizy Jima 0’Neilla z ośrodka 
Goldman Sachs14. 

Reasumując, paradygmat wielocywilizacyjny stanowi jedną z ważnych prób odpo
wiedzi na pytanie o możliwość zbudowania stabilnego ładu światowego w XXI stuleciu.  
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Wbrew krytykom jest to bardzo konkretna próba dochodzenia do pożytecznych rozwią
zań, nieunikająca trudnych pytań. Trudno wszakże oprzeć się wrażeniu, że nawet po
bieżne wniknięcie w konsekwencje stosowania tego modelu powoduje wątpliwości, czy 
zbudowanie ładu na jego podstawie jest w ogóle realne. Sukces tej drogi byłby możliwy 
po spełnieniu kilku warunków: 

- rozwiązania kwestii diaspor obcych Zachodowi kultur, głównie muzułmańskiej 
i chińskiej; rozwiązanie to może zmierzać albo w kierunku drastycznego wypierania 
imigracji z obszaru euroatlantyckiego, albo wypracowania procesów asymilacyjnych; 
obie opcje budzą spore wątpliwości co do możliwości sukcesu, 

- długofalowego rozwiązania kwestii energetycznej, zmierzającego do redukcji za
angażowania zachodnich mocarstw na terenie Bliskiego Wschodu i w obszarze postso- 
wieckim. 

Jest to bezsprzecznie bardzo trudna droga, alternatywna wobec uniwersalistyczne- 
go globalizmu. Ten jednak, co nie budzi już dziś wątpliwości komentatorów i anali
tyków, charakteryzuje się jeszcze większym stopniem ryzyka. Uwzględnić musi cho
ciażby takie problemy, jak: wzrost napięcia spowodowany rozpowszechnianiem wysoko 
zaawansowanych technologii, także obronnych, wzrost liczby konfliktów wewnętrznych 
zamiast wojen między państwami, narastanie stereotypów i czynników emocjonalnych, 
przede wszystkim zaś fakt, że „społeczeństwo międzynarodowe” jest w najlepszym ra
zie w stanie embrionalnym15. 

15 Por. S. Hoffman, The Clash of Globalizations, „Foreign Affairs”, July/August 2002, s. 110. 

ABSTRACT

Stabilization within the multicivilizational paradigm

Huntington’s model despite severe criticism is an attempt to create a new kind of balance. Howe
ver, its productivity depends on two conditions. From the ideological point of view the cold peace 
between civilizations needs the solution to the problem of non-westem minorities within the wes
tern world. In the economic perspective, the new order will be possibile only if the western powers 
withdraw from the present energy policy, which depends on substantial import from destabilized 
regions. Since the fulfillment of these conditions is a highly difficult challenge even the supporters 
of Huntington’s model cannot expect a significant success in the coming years, although the alterna
tive globalist euphoria model leads to, a greater threat. 


	STABILIZACJA W RAMACH PARADYGMATU WIELOCYWILIZACYJNEGO? 


