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Nowe teorie modernizacji: próby konceptualizacji 
globalnych procesów zmiany

Wprowadzenie

Nagły i niespodziewany upadek komunizmu na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku 
został odczytany przez uczonych jako upadek ostatniej alternatywy dla zachodniego 
modelu ekonomicznego i politycznego w wymiarze globalnym. Od tego czasu w de-
bacie nad kształtem współczesnego świata stale pojawiają się głosy o „końcu historii”, 
triumfie demokracji, wolnego rynku, nadejściu epoki globalizacji niosącej prymat Za-
chodu, uniformizację, „nieznośne podobieństwo”. 

W tej dyskusji obiektami zainteresowania stały się państwa postkomunistyczne jako 
miejsca szczególnie wystawione na wspomniane powyżej zjawiska i trendy. W okre-
sie trwania komunizmu były areną bezprecedensowych eksperymentów społecznych, 
a prowadzona w nich polityka rozwojowa bywa określana takimi terminami, jak „pu-
łapka imitacyjna”1, „modernizacja imitacyjna”2 lub „fałszywa modernizacja”3. Z chwi-
lą rozpadu bloku wschodniego państwa te, w tym oczywiście i Polska, znalazły się 
poza żelazną kurtyną odcinającą je do tej pory od światowych trendów ekonomicznych 
i politycznych. Ich wystawienie na omawiane tu trendy wzbudziło zainteresowanie 
badaczy reprezentujących paradygmat modernizacyjny. Jednak zmiany zachodzące 
w świecie (szczególnie po upadku komunizmu) stawały się nieuchwytne dla teorii wy-
pracowanych w obrębie tego paradygmatu.

Paradygmat ten miał służyć jako narzędzie konceptualizacji zmian o charakterze 
globalnym, jednak z przyczyn, które zostaną omówione w dalszej części artykułu, 
utracił swoją moc eksplanacyjną. W literaturze światowej problem modernizacji pod-
jęty został w latach 50. ubiegłego stulecia jako odpowiedź na zmiany zachodzące 
w powojennym świecie. W ciągu pięćdziesięciu lat teorie te zdążyły znaleźć się 
w centrum zainteresowań badaczy zmian politycznych, społecznych, ekonomicznych 

 1 T. Zarycki, Pułapka imitacji [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Przyszłość Europy – wyzwa-
nia globalne – wybory strategiczne, Nowy Sącz–Warszawa 2006, s. 10.

 2 Z. Krasnodębski, Modernizacja po polsku [w:] J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński (red.), Drogi do 
nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej, Kraków 2007, s. 197.

 3 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, tłum. J. Konieczny, Kraków 2005, s. 137.
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i kulturowych (klasyczne teorie modernizacji, tzw. CMT4). Następnie na przełomie lat 
60. i 70., głównie pod wpływem antymodernistycznej krytyki wysuniętej m.in. przez 
przedstawicieli nurtu postmodernistycznego, niemal całkowicie utraciły swoje wpły-
wy. Na przełomie lat 80. i 90. uczeni reprezentujący paradygmat modernizacyjny zdali 
sobie sprawę z tego, że wydarzenia związane z upadkiem komunizmu wymkną się 
próbie konceptualizacji przy użyciu klasycznej teorii modernizacji. Wystąpiono z no-
wymi koncepcjami teorii modernizacji (m.in. modernizacja refleksyjna, modernizacja 
ekologiczna)5, a wśród nich znalazły się omawiane w niniejszym artykule koncepcje 
neomodernizacji oraz wielości modernizacji. Wśród polskich badaczy teorie moderni-
zacji, ze względu na swą interdyscyplinarność, stanowią przedmiot szerokich dysku-
sji6. Jednocześnie w literaturze politologicznej można wskazać na niedostatki dotych-
czasowych prób wyjaśnienia źródeł, przebiegu, a zwłaszcza rezultatów politycznych 
procesów modernizacyjnych. Zagadnienia neomodernizacji właściwie nigdy nie zo-
stały omówione. Być może nikła obecność paradygmatu modernizacyjnego w polskiej 
literaturze politologicznej jest związana z dominacją paradygmatu transformacyjnego? 
Tymczasem można jednak przyjąć za M. Ziółkowskim, że: „ancien regime dokonał już 
w Polsce żywota”7 i okres transformacji ustrojowej zakończył się przejściem w kierun-
ku systemu demokratycznego i gospodarki kapitalistycznej8. Dlatego analiza przemian 
powinna odbywać się z uwzględnieniem szerszego kontekstu, obejmującego procesy 
zachodzące w obrębie globalnego systemu kapitalistycznego (z uwzględnieniem Polski 
jako ich uczestnika), nie zaś w ramach procesów transformacyjnych o wyraźnie regio-
nalnym zasięgu9.

Ze względu na krytyczny i w dużej mierze odnoszący się do CMT charakter teo-
rii neomodernizacji, wiele niejasności towarzyszących problemom: nowoczesności, 
modernizacji, rozwojowi teorii modernizacji (w tym kolejnym jej etapom), badań nad 
modernizacją oraz dyskusjom związanym z jej prawomocnością zostanie omówionych 
w pierwszej części artykułu. Wachlarz propozycji konceptualizacji współczesnych pro-
cesów modernizacyjnych jest, rzecz jasna, znacznie bogatszy, a wybór omawianych 
w niniejszym artykule koncepcji ogranicza się do przedstawienia: (1) koncepcji szcząt-
kowo omawianych bądź nieomawianych w polskiej literaturze10; (2) koncepcji osadzo-
nych w nurcie badań historyczno-porównawczych. Część poświęcona nowym koncep-
cjom została uporządkowana, tak by: (1) poddać refleksji CMT i omówić miejsce i rolę 

 4 Ang. CMT – Classical Modernization Theory. Skrót ten będzie stosowany w dalszej części artykułu.
 5 U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in 

the Modern Social Order, Stanford 1994; W. Zapf, Modernization Theory and the Non-Western 
World, artykuł konferencyjny „Comparing Processes of Modernization”, Poczdam, grudzień 
2003; U. Beck, Społeczeństwo ryzyka – w drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, War-
szawa 2002.

 6 Patrz: M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000; 
J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński (red.), dz.cyt.

 7 Patrz: M. Ziółkowski, dz.cyt., s. 27. 
 8 Patrz: A. Antoszewski, Proces i zmiana polityczna [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), 

Studia z teorii polityki, t. I, Wrocław 1998, s. 195–196.
 9 O geograficznym zasięgu omawianych paradygmatów: M. Ziółkowski, dz.cyt., s. 25–31.
 10 Krótkiego omówienia prac E. Tiryakiana oraz koncepcji neomodernizacji dokonał: P. Sztomka, 

Socjologia zmian społecznych, tłum. J. Konieczny, Kraków 2005, s. 137–141.
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teorii neomodernizacji (J.C. Alexander); (2) omówić koncepcję neomodernizacji poj-
mowanej jako odpowiedź na wyzwania globalne i upadek komunizmu (E. Tiryakian); 
(3) omówić koncepcję modernizacji w kontekście procesów globalizacyjnych – tzw. 
wielość nowoczesności (S. Eisenstadt). Wnioski płynące z rozważań nad najnowszy-
mi wcieleniami teorii modernizacji pozwolą udzielić odpowiedzi na pytanie, w jaki 
sposób nowe teorie modernizacji uwzględniają trendy globalizacyjne i jakie stanowi-
sko zajmują wobec kluczowych problemów globalizacji: jej czynników, postępującej 
współzależności ekonomicznej aktorów globalnych przemian oraz ich roli, możliwych 
trajektorii zmian, globalizacji kultury, znaczenia państwa narodowego oraz relacji de-
mokracja – gospodarka wolnorynkowa.

Klasyczne teorie modernizacji jako odpowiedź Stanów Zjednoczonych 
na powojenny ład światowy: ideologizacja teorii 

Termin modernizacja występuje w trzech znaczeniach. Potocznie jest rozumiany jako 
rozwój, postęp, korzystna zmiana. W drugim znaczeniu jest utożsamiany z pojęciem 
nowoczesności, czyli zmianami, jakie zachodziły na Zachodzie od XVI wieku, obej-
mującymi m.in.: odkrycia geograficzne, wzrost znaczenia poznania naukowego, an-
gielską rewolucję przemysłową, rewolucję amerykańską, Wielką Rewolucję Francuską, 
kolejne fale rewolucji przemysłowej w Europie Zachodniej11, niosące przemiany ekono-
miczne, technologiczne, polityczne oraz kulturowe. Należy jednak rozróżnić znaczenie 
terminów „nowoczesność” i „modernizacja”. Nowoczesność bowiem to rezultat tych 
procesów, modernizacja zaś to działania podejmowane przez kraje, które ów rezul-
tat próbują uzyskać. Precyzyjne użycie terminu modernizacja nie odnosi się do cało-
kształtu wspomnianych przemian, lecz do specyficznych, wyróżnionych analitycznie 
wiązek procesów wiodących do nowoczesności, a także, co zostanie szerzej omówione 
w dalszej części artykułu, do zbioru dyrektyw proponowanych przez teoretyków mo-
dernizacji państwom niezmodernizowanym12. 

Od końca lat 50., przez ponad dekadę teoria modernizacji zdominowała nauki spo-
łeczne w Stanach Zjednoczonych. Koncentrowała się ona na ekonomicznych, politycz-
nych, społecznych i kulturowych zmianach w powojennym świecie. Wywarła ogromny 
wpływ na większość dyscyplin w obrębie nauk społecznych, zwłaszcza na socjologię, 
politologię, ekonomię i historię, a w szczególności na sposób konceptualizacji proble-
mów dwudziestowiecznego kapitalizmu we wszelkich jego odmianach. (Odnosiła się 
m.in. do problemu relacji między ustrojem politycznym a ekonomicznym – tj. kapi-
talizmu w warunkach reżimów demokratycznego i autorytarnego, a także ich relacji 

 11 Patrz: tamże, s. 131; D.S. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, 
a inni tak ubodzy, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2007, s. 217–341.

 12 Na przykład teoria stadiów wzrostu W. Rostowa – por. W. Rostow, The Stages of Economic 
Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge 1960; czy czynniki różnicujące u N. Smelsera 
– patrz: N. Smelser, Social Change in the Industrial Revolution, Chicago 1959.
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z centralnie sterowanymi gospodarkami krajów socjalistycznych13). Jak wspomniano, 
paradygmat modernizacyjny od początku miał charakter interdyscyplinarny i skupiał 
uczonych reprezentujących różne dziedziny nauk społecznych: socjologów (T. Parsons, 
N. Smelser), politologów (D. Lerner, D. Apter, L. Pie) i ekonomistów (W. Rostow). 
Rozkwit tej teorii, jak wskazuje W. Knöbl, nie przyniósł jednak żadnego kanonicznego 
tekstu wykładającego wszystkie jej hipotezy14, co oznacza, że część założeń teorii jest 
jawna (wypowiedziana), a cześć ukryta (niewypowiedziana), część założeń przyjmo-
wana jest świadomie (domyślnie), a część nieświadomie, a więc obarczona ryzykiem 
popełnienia błędów w procedurze badawczej.

Klasyczne teorie modernizacji (CMT) były produktem swoich czasów i jako takie 
są obciążone ideologicznie – służyły wszak politycznym celom15. W literaturze przed-
miotu panuje zgoda co do tego, że prócz próby konceptualizacji zmian zachodzących 
w zachodnich społeczeństwach CMT stanowiła odpowiedź na trzy powojenne wyda-
rzenia historyczne, a zarazem była ich wynikiem. 

Stany Zjednoczone stały się po II wojnie światowej supermocarstwem, finansowały 
odbudowę oraz dalszą industrializację Europy Zachodniej (plan Marshalla) oraz Ja-
ponii, Tajwanu i Korei Południowej (kraje azjatyckie uległy właściwie rekonstrukcji). 
„Zainteresowanie innymi krajami miało ściśle polityczne uwarunkowania. Po drugiej 
wojnie światowej Stany Zjednoczone definitywnie wyszły z izolacji (...) Ich rola jako 
supermocarstwa, głównej potęgi obozu państw demokratycznego Zachodu, powodo-
wała wzrost zainteresowania resztą świata (...) ze strony uczonych”16.

Wyłonił się dwubiegunowy układ geopolityczny. Związek Radziecki rozciągnął 
swoje panowanie na Europę Wschodnią, a jego wypływy sięgnęły daleko poza gra-
nice imperium; zawiązano sojusz z Kubą, powstały: Chińska Republika Ludowa, 
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Socjalistyczna Republika Wietnamu. 
Obie strony konfliktu unikając bezpośredniej konfrontacji, oferowały pomoc innym 
krajom w ramach globalnej rywalizacji. Stany Zjednoczone proponowały uniwersalne 
dla całego świata rozwiązania: industrializację, wolny rynek, demokrację liberalną. 
Wsparcia naukowego, ale niejednokrotnie uwikłanego w ideologię i bieżącą politykę 
Stanów Zjednoczonych17, dostarczyli badacze modernizacji. Filarem tak prowadzonej 
polityki było założenie o nieuchronnej konwergencji gospodarki, kultury i systemów 
politycznych. Walt Rostow, jeden z politycznie zaangażowanych badaczy moderniza-

 13 Co w latach 50. i 60. stanowiło szczególnie aktualne zagadnienie w związku z uformowaniem się 
dwubiegunowego porządku światowego (zimna wojna) istniejącego w warunkach dekolonizacji 
i rywalizacji pomiędzy Zachodem a blokiem wschodnim o wpływy w grupie „nowych państw”.

 14 W. Knöbl, Teorie, które nie przeminą: niekończąca się historia teorii modernizacji, tłum. B. Ba-
ran [w:] A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie 
socjologiczne, Warszawa 2006, s. 734.

 15 Szerzej na temat udziału i pracy czołowych teoretyków modernizacji w agencjach rządowych 
w: M.E. Latham, Modernization as Ideology: American Social Science and „Nation Building” 
in the Kennedy Era, Chapel Hill, NC, 2000, s. 7 i n. Warto przytoczyć przykład ekonomisty 
W. Rostowa, który zrezygnował z pracy w MIT, by zostać doradcą Białego Domu ds. bezpieczeń-
stwa narodowego, a następnie przewodniczącym State Department’s Policy Planning Council, 
czy politologa L. Pye, który także opuścił MIT, by podjąć pracę doradcy dla U.S. Agency for 
International Development, Stanford Research.

 16 J.J. Wiatr, Socjologia polityki, Warszawa 2003, s. 102.
 17 M.E. Latham, dz.cyt., s. 1.
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cji, stwierdził, że kluczem do zwycięstwa na obszarach opanowanych przez komunizm 
jest „walka o umysły”18 zwykłych ludzi, w której mają pomóc lokalne elity. Koncepcja 
modernizacji wykroczyła tym samym poza ramy modelu naukowego. Dla elit poli-
tycznych i wojskowych generowane przez nią wyjaśnienia stały się dyrektywami do 
kierowania procesami globalnych przemian, którym Stany Zjednoczone mogłyby prze-
wodzić. Zakładano, że modernizacja na wzór zachodni pomoże zwyciężyć w zimnej 
wojnie, ponieważ jej spodziewane rezultaty: wzrost ekonomiczny, społeczeństwo ma-
sowej konsumpcji, liberalna demokracja, szeroko pojęty zachodni styl życia oraz jego 
wartości podbiją serca i umysły ludzi na całym świecie.

Teoria modernizacji była także odpowiedzią nauki na procesy dekolonizacji19. Do lat 
60. w wyniku tych procesów niemal półtora miliarda ludzi w około pięćdziesięciu kra-
jach świata, głównie Azji i Afryki, żyło w nowo utworzonych, suwerennych państwach 
narodowych20. Stany Zjednoczone, jako kraj zmodernizowany, przyjęły aktywną rolę 
„społeczeństwa odniesienia” wobec nowych państw, tkwiących wciąż, posługując się 
terminologią teorii modernizacji, na etapie społeczeństw tradycyjnych, przednowo-
czesnych. Nowe państwa powinny przyjąć zachodni model modernizacji, korzystając 
z doświadczeń i wsparcia USA.

Amerykańscy uczeni kładli nacisk na unilinearny schemat rozwoju powojennego 
świata, rozumianego, w wypadku społeczeństw przednowoczesnych, jako przejście ze 
stanu społeczeństwa tradycyjnego do stanu społeczeństwa zmodernizowanego (sekwen-
cja takich procesów, jak: sekularyzacja, racjonalizacja, biurokratyzacja, autonomizacja 
jednostki, rozkwit kapitalizmu, industrializacja, urbanizacja). Sposób konceptualizacji 
opierał się tu na uproszczonym, progresywistycznym pojmowaniu procesów ekono-
micznych, politycznych, społecznych i kulturowych, które dokonywały się wcześniej 
w kręgu zachodniej cywilizacji. „Przez wskazywanie ogólnego kierunku ewolucji 
wszystkich społeczeństw zawierał on jednocześnie receptę na problemy »reszty świa-
ta«”. W tym świetle modernizacja: „nie jest stanowiskiem wolnej od wartościowania 
nauki, lecz opiera się na ukrytej ideologii”21.

Można przyjąć, że paradygmat modernizacyjny koncentrował się na czterech za-
gadnieniach. Po pierwsze, na wyróżnieniu, identyfikacji typów społeczeństw (w ujęciu 
klasycznym dychotomia: społeczeństwa tradycyjne – społeczeństwa nowoczesne, zmo-
dernizowane) i ich porównywaniu. Po drugie, na próbie wskazania czynnika (w uję-
ciach klasycznych rzadko wskazywano na grupę czynników) modernizacyjnego. Po 
trzecie, na opisie i analizie przebiegu oraz rezultatów procesów modernizacyjnych 
w obrębie analizowanego społeczeństwa (relacje między podsystemami: ekonomicz-
nym, politycznym, społecznym, kulturowym). Po czwarte zaś, na próbie zarysowania 
trendów modernizacyjnych (określenie kierunku zmiany), a ściślej – rozwojowych, 
gdyż CMT opierała się na złożeniach ewolucjonistycznych.

 18 Tamże, s. 2.
 19 A.W. Jabłoński, Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku [w:] A. Antoszewski, R. Herbut 

(red.), Demokratyzacja w III Rzeczpospolitej, Wrocław 2002, s. 12; patrz także: T.C. Patterson, 
Change and Development in the Twentieth Century, Oxford 1999, s. 113.

 20 Tamże.
 21 P. Berger, B. Berger, H. Kellner, Ideologie: modernizacja i kontrmodernizacja [w:] J. Szacki, 

J. Kurczewska (red.), Tradycja i nowoczesność, tłum. T. Gosk (et al.), Warszawa 1984, s. 412.
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Założenia klasycznych teorii modernizacji czerpały z teorii ewolucjonistycznych 
oraz, jak wspomniano powyżej, z teorii funkcjonalistycznych. (1) Wskazywany przez nie 
kierunek zmiany był rozpatrywany jako historyczny proces jednokierunkowej zmiany 
społecznej przebiegającej od etapu społeczeństw tradycyjnych do etapu społeczeństw 
nowoczesnych. (2) Zakładano ponadto nieuchronną konwergencję zmodernizowanych 
części świata (przyjmowano, że droga rozwojowa, jaką przeszedł Zachód, ma charak-
ter uniwersalny i wszystkie kraje, które chcą się wyrwać z zacofania i peryferyjności, 
muszą podążać w tym samym kierunku). (3) Przyjęto finalny punkt procesu zmiany 
(wartościowany pozytywnie – proces nazwano postępem) rozumiany jako społeczeń-
stwo zmodernizowane na wzór zachodni; uznawano, że jest to trend ogólnoświatowy, 
będący przeznaczaniem zacofanej części świata, a rozwój tradycyjnych społeczeństw 
powinien mieć charakter imitacyjny. (4) Posługiwano się metaforą organiczną. (5) Za-
kładano synchroniczność zmian zachodzących w różnych sferach życia społecznego. 
(6) Zastosowano podejście deterministyczne, wskazujące na jeden dominujący czynnik 
prowadzący do zmian w pozostałych podsystemach społecznych. (7) Przyjmowano, 
że przebieg procesów modernizacyjnych ma charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny; 
jest gradacyjny, narastający i pokojowy. (Zastanawiano się natomiast nad dynamiką 
zmian, zakładając, że postępy modernizacyjne mogą ulec znacznemu przyspieszeniu 
w kontakcie z rozwiniętymi krajami Zachodu).

Powyższe, bardzo skrótowe omówienie pola badawczego oraz podstawowych 
założeń CMT było niezbędne, by przedstawić omawiane w dalszej części artykułu 
koncepcje neomodernizacji oraz wielości modernizacji. Mimo że poddają one rewizji 
błędne założenia teorii klasycznych, to stale odnoszą się do ich treści. Należy przy tym 
odnotować pewną nieścisłość występującą przy omawianiu paradygmatu moderniza-
cyjnego – przedstawia się go często jako zbiór różnych teorii modernizacji lub też jako 
klasyczną teorię modernizacji, tymczasem „Mówienie o teorii modernizacji tak, jakby 
była to jedna, stabilna teoria, jest równie mylące jak twierdzenie, że istniały różne 
wersje teorii modernizacji. To ostatnie jest z pewnością prawdziwe, ale nie do końca. 
W większości przypadków pojawienie się różnych wersji (...) było raczej skutkiem pro-
cesu uczenia się wewnątrz teorii”22.

Neomodernizacja i wielość modernizacji jako odpowiedź na procesy 
globalizacyjne i upadek komunizmu

W latach 60. w przodujących państwach Zachodu zaczęły zachodzić zjawiska, których 
teoria modernizacji nie była w stanie opisać i wyjaśnić. Państwa te wkraczały w erę, 
którą niektórzy badacze zaczęli określać na gruncie filozofii, socjologii i politologii 
jako ponowoczesną lub, głównie na gruncie ekonomii i socjologii, postindustrialną23.

Na gruncie filozofii ukazała się książka F.J. Lyotarda, w której została zakwestio-
nowana prawomocność wiedzy wypracowanej w najbardziej rozwiniętych społeczeń-

 22 W. Knöbl, dz.cyt., s. 738.
 23 Nurt ten oznacza się niekiedy skrótem PMT – ang. Post-Modern Studies.



55

Nowe teorie modernizacji: próby konceptualizacji globalnych procesów zmiany 

stwach24. Autor postulował w niej odejście od oświeceniowego ideału racjonalności 
naukowej postrzeganej jako „metanarracja” służąca uprawomocnieniu dominującego 
paradygmatu poznania kosztem poznania subiektywnego; podważał tym samym cha-
rakterystyczne dla społeczeństw epoki nowoczesności zasady: biurokracji, uniformi-
zacji i hierarchii, postulując w zamian pluralizm poznawczy (wielość równoważnych 
narracji), większą autonomię i swobodę ekspresji. Na gruncie socjologii pierwszą spój-
ną próbą konceptualizacji przeobrażeń, dostrzeganych w obrębie rozwiniętych spo-
łeczeństw przemysłowych, była praca D. Bella25. W swojej koncepcji społeczeństwa 
postindustrialnego (poprzemysłowego) za kluczowy czynnik innowacji Bell uznał wie-
dzę teoretyczną, która jego zdaniem przeobraża „porządek techniczno-ekonomiczny, 
a wraz z nim również uwarstwienie społeczne”26. Ów zmierzch epoki industrialnej 
– odejście od produkcji przemysłowej (tzw. drugi sektor) w kierunku „technologii 
wiedzy” (trzeci sektor) – zaobserwowano na gruncie ekonomii. Przewidywano, że 
w najbliższych dekadach dominującą pozycję osiągnie sektor produkcji i dystrybucji 
wiedzy27. Pociągnie to za sobą zmianę formy i organizacji produkcji oraz konsumpcji 
(demasyfikacja, postfordyzm), a w rezultacie zanik solidarności klasowej, fragmenta-
cję polityczną i społeczną. Ronald Inglehart zwrócił szczególną uwagę na kulturowy 
i polityczny aspekt ponowoczesności. Jego zdaniem, produkcja przemysłowa w krajach 
Zachodu doprowadziła do niespotykanego w przeszłości wzrostu dostatku, a w rezul-
tacie do reorientacji w sferze wartości wiodącej w kierunku wartości postmateriali-
stycznych28. Owa reorientacja objawiła się w zaniku odzwierciedlających społeczną 
strukturę, tradycyjnych kwestii politycznych, które zostały zastąpione przebiegającymi 
w poprzek podziałów warstwowych zagadnieniami, np.: ochrony środowiska natural-
nego, równouprawnienia czy samorealizacji. 

Omówione powyżej próby konceptualizacji oraz badania procesów wymykających 
się klasycznej teorii obnażyły jej najistotniejsze wady. Pod koniec lat 60. pojawiła się fala 
krytyki pod adresem CMT dotycząca zasadności twierdzeń i wyjaśnień generowanych 
w obrębie paradygmatu modernizacyjnego. Szczególne zastrzeżenia wysunięto wobec 
wyjaśnień ewolucjonistycznych, funkcjonalistycznych i teleologicznych. Najostrzej zaś 
skrytykowano wariant kierunkowego rozwoju zmierzającego do jedynego możliwego 
celu, którym w założeniu CMT było społeczeństwo zmodernizowane na wzór zachodni. 
Krytykowano również elementy myślenia funkcjonalistycznego obecnego w paradyg-
macie modernizacyjnym, zwłaszcza założenie o ścisłym współwystępowaniu proce-

 24 J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, 
Warszawa 1997, s. 67.

 25 D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture In Social Forecasting, New York 1973.
 26 D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1994, s. 31.
 27 Tezę o kurczeniu się sektora produkcji przemysłowej postawił w 1958 roku F. Machlup. Znalazła 

ona potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych dla Departamentu Handlu USA przez U. Po-
rata – patrz: W.P. Dizard, The coming of information age: An overview of technology, economics, 
and politics, New York–London 1989, s. 103.

 28 R. Inglehart, Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, tłum. S. Czarnik [w:] P. Sztompka, 
M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków 2005, s. 334; patrz także: R. Inglehart, W.E. Baker, 
Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values, „American Sociolo-
gical Review” 2000, vol. 65, nr 1: „Looking Forward, Looking Back, Continuity and Change at 
the Turn of the Millenium”, s. 21.
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sów modernizacyjnych w czterech wymienianych przez funkcjonalistów podsystemach 
życia społecznego29. Zaczęto dowodzić, że zrównoważony, gradacyjny, ewolucyjny 
i kierunkowy rozwój społeczeństw przewidywany przez wczesne teorie moderniza-
cji nie znajduje empirycznego potwierdzenia. Jak ujął to jeden z głównych krytyków 
klasycznej teorii modernizacji: „Poza Europą i Stanami Zjednoczonymi bezustannie 
wybuchały rewolucje, wydaje się, że czasem powodowane przez samą modernizację. 
W pozostałych częściach świata zamiast demokracji, rozprzestrzeniały się dyktatury; 
narody postkolonialne domagały się autorytarnego państwa i sterowanej gospodarki, 
by stać się nowoczesnymi nie tylko w sferze ekonomii i państwowości, ale również 
w pozostałych sferach. Nowe ruchy religijne wyłaniały się w krajach zachodnich i roz-
wijających się, z sakralizacją i ideologią biorącymi górę nad sekularyzacją, nauką”30. 
Z końcem lat 60. paradygmat modernizacyjny zaczął gwałtownie tracić na znaczeniu, 
zaś niektórzy badacze wprost stwierdzili, że teoria modernizacji „umarła”31.

Trzecia generacja teorii modernizacyjnych pojawiła się na przełomie lat 80. i 90. 
w warunkach określanych jako postmodernizm, postindustrializm32 czy późna no-
woczesność33. Odrodzenie teorii modernizacji nastąpiło z potrzeby konceptualizacji 
zmian zachodzących poza Stanami Zjednoczonymi i Europą Zachodnią – w grupie 
państw określanej zbiorczo jako NIC34, w Azji35, niektórych krajach świata islamu, 
a przede wszystkim w państwach postkomunistycznych.

Jeffrey Alexander – upadek ostatniej alternatywy

Doświadczenie upadku komunizmu jako „ostatniej alternatywy” skłoniło badaczy 
modernizacji do ponownego, refleksyjnego, krytycznego i niedogmatycznego rozpa-
trzenia paradygmatu modernizacyjnego. Jak pisał po upadku Związku Radzieckiego 
Jeffrey Alexander: „Jest niemożliwe, nawet dla zaangażowanych intelektualistów, zi-
gnorowanie faktu, że doświadczamy śmierci głównej alternatywy nie tylko w myśli 
społecznej, ale i w samym społeczeństwie”36.

Jeffrey Alexander należy do grona badaczy, którzy, w kontekście rodzących się wo-
kół modernizacji krajów postkomunistycznych wątpliwości, podjął się nie tyko analizy 
tych nowych zjawisk, ale także szerszej refleksji nad losami paradygmatu. Jednocześnie 

 29 Patrz: T. Parsons, The System of Modern Societies, Englewood Cliffs, NJ, 1971, s. 4–8.
 30 J.C. Alexander, Modern, Anti Post and Neo, „New Left Review” 1995, nr 210, s. 75; patrz także: 

R. Inglehart, dz.cyt., s. 10.
 31 Patrz: I. Wallerstein, Modernization: Requiescat in Pace [w:] I. Wallerstein, The Capitalist World-

-Economy, Cambridge–Paris 1979, s. 131–135.
 32 D. Bell, dz.cyt.
 33 U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, 

tłum. J. Łoziński, Warszawa 2005.
 34 Ang. Newly Industrialized Countries.
 35 E. Tiryakian, Rethinking Modernization: Legacies of Parsons and Hilbert, Working Paper FS III 

1996-40x, Berlin 1996, s. 2.
 36 J.C. Alexander, dz.cyt., s. 65.
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odrzucił jednoznacznie refleksję podejmowaną przez przedstawicieli nurtu postmoder-
nistycznego jako zupełnie pozbawioną walorów poznawczych37 i będącą, jego zdaniem, 
sukcesorką radykalnych teorii społecznych, które traktują nowoczesność jako naturalnego 
wroga38. Jako uczony wnoszący wkład w wypracowanie teorii neomodernizacji ostrzegał 
również przed popełnieniem błędów podobnych do tych, które towarzyszyły powstaniu 
klasycznych teorii. Jego zdaniem, to niebezpieczeństwo polega wręcz na możliwości 
„odrodzenia się koncepcji konwergencji i modernizacji w ich wczesnych formach”39.

Zdaniem J. Alexandra, wszystkie, w tym i najnowsze, teorie modernizacji zawierają 
komponent naukowy – eksplanacyjny i narracyjny – oraz komponent ideologiczny, po-
nieważ, jak twierdzi, nowoczesność jako rezultat procesów modernizacyjnych „zawsze 
była pojęciem relatywistycznym”40. 

Jako ideologia (metajęzyk) zawierała wzorce „nowoczesnego stylu życia”, dostar-
czała znaczeń i motywacji41. Tworzyła „stan świadomości”, określając czas i miejsce, 
zawsze w opozycji do społeczeństwa tradycyjnego42. Jako dzieło kadry intelektualnej 
dostarczała zaś dyrektyw dla bieżących potrzeb politycznych. Ze współczesnej per-
spektywy można zaobserwować, jak nauka, polityka i ideologia niebezpiecznie zbliżyły 
się do siebie. Odpowiedź klasycznej teorii modernizacji na pytanie o kształt powojen-
nego świata zawierała opis i proroctwo – brzmiała: „Nowoczesne państwa to państwa 
opiekuńcze, koniecznie demokratyczne. (...) Nowoczesność jest naukowa, postęp jest 
zależny od racjonalnej technologii i opiera się na wiedzy naukowej. (...) Nowoczesne 
oznacza bycie zachodnim bez obowiązku podążania za Zachodem. To model Zachodu, 
odłączony w pewien sposób od jego geograficznych źródeł i miejsc”43. Odpowiedź ta 
pokrywała się z przekonaniem o dziejowej misji Stanów Zjednoczonych oraz z kursem 
administracji prezydentów: Eisenhowera, Keneddy’ego i Johnsona. Modernizacja, jak 
stwierdził R. Inglehart, w klasycznym ujęciu była pojmowana jako moralnie lepsza 
i „zachodnia”44. Zasięg procesów neomodernizacji, zdaniem J. Alexandra, ma charak-
ter globalny, co odróżnia je od procesów klasycznej modernizacji. CMT oferowała, co 
prawda, uniwersalny model, lecz był on etnocentryczny, dlatego z dzisiejszej perspek-
tywy można stwierdzić, że miał charakter imperialny, ale jednocześnie regionalny.

J. Alexander, podobnie jak inni przedstawiciele nurtu neomodernizacyjnego, kładł 
nacisk na znaczenie społeczeństwa obywatelskiego. Jego zdaniem, udział w sukcesie 
modernizacyjnym nie zależy wyłącznie od działań oświeconych elit, ponieważ w rów-
nym stopniu odpowiadają za niego zbiorowe aspiracje i działania ludności (za przy-

 37 Do tego nurtu zaliczał również wspominanych wcześniej badaczy podejmujących problemy mo-
dernizacyjne w latach 90. – patrz: J.C. Alexander, Critical Reflections on ‘Reflexive Moderniza-
tion’, „Theory, Culture & Society” 1996, t. 1, nr 4, s. 133–138.

 38 J.C. Alexander, Modern..., s. 82.
 39 Tamże, s. 99.
 40 Tamże, s. 66.
 41 Tamże, s. 68.
 42 Tamże, s. 69.
 43 Przemówienie Edwarda Shilsa z 1959 roku w Dobbs Ferry na konferencji poświęconej politycz-

nym problemom nowych państw na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Afryce. Cyt. za: N. Gilman, 
Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War, Baltimore 2007, s. 1–2. 

 44 R. Inglehart, Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change 
in 43 Societies, Princeton 1997, s. 17.
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kład podawał wydarzenia „aksamitnej rewolucji” w Europie Środkowej i Wschodniej). 
Z kolei udział mas może także ujawnić ciemne oblicze zmian. Jego zdaniem, zagro-
żenie stanowią tu zwłaszcza nacjonalizmy nabierające w tym kontekście pejoratyw-
nego znaczenia i przywodzące na myśl takie słowa, jak: „irracjonalny”, „represyjny”, 
„konspiracyjny”45. Należy unikać powrotu do upraszczających koncepcji konwergen-
cji, linearnego rozwoju i dyferencjacji, które wyrzucają poza nawias ludzkie aspiracje 
i działania. Nie wolno również zapominać, że dyferencjacja nie przynosi wyłącznie po-
stępu. Należy dostrzec, że równie dobrze może generować napięcia, wynikające choćby 
z rozbieżności między poszczególnymi podsystemami. Przede wszystkim nowa teoria, 
mimo że jej głównym zadaniem jest wypracowanie zadowalających wyjaśnień, musi 
stale podlegać refleksji, by uniknąć ideologicznego zaangażowania poprzedniczek.

Edward Tiryakian – neomodernizacja

Z potrzebą analizy zmian zachodzących we Wschodniej Azji oraz Europie Środkowej 
i Wschodniej, dokonując zasadniczego przeformułowania koncepcji modernizacji, wy-
stąpił amerykański socjolog Edward Tiryakian. 

Zdaniem Tiryakiana, klasyczna teoria modernizacji błędnie lokalizowała czynnik 
zmian. Po pierwsze, badacze koncentrowali się tylko na jednym czynniku. Po drugie 
zaś, poszukiwali wyłącznie czynników endogennych46. Tymczasem należy poszukiwać 
grupy czynników oraz relacji zachodzących pomiędzy nimi47. Nie należy przy tym 
ograniczać się do czynników ekonomicznych, technologicznych czy politycznych, lecz 
zwrócić się również ku, ignorowanym przez CMT, masom48, ich celom i wartościom, 
które w połączeniu z dostępnymi zasobami mogą prowadzić do sukcesu moderniza-
cyjnego.

Punkt ciężkości w analizie modernizacji przesunął się z historycystycznego i ewolu-
cjonistycznego pojmowania przemian w kierunku, który można określić jako „powrót 
podmiotu”49. Jest to przeciwstawienie się mechanicystycznym interpretacjom zmiany 
społecznej. Modernizacja zależy od działań jednostek i zbiorowości, nie można po-
strzegać jej jako automatycznego, uniwersalnego procesu zmiany oderwanego od oko-
liczności, miejsca i czasu. Dlatego zgodnie z założeniem o powrocie podmiotu – czyli 
postulowanym przez Tiryakiana naciskiem na znaczenie aktorów analizowanych pro-
cesów – inny układ aktorów procesów modernizacji w danym społeczeństwie daje od-

 45 J.C. Alexander, Modern..., s. 83.
 46 Przykładowo W. Rostow i N. Smelser kładli nacisk na ścieżkę rozwoju ekonomicznego, D. Apter 

– na ścieżkę rozwoju politycznego, D. Lerner i D. McClelland – na psychiczne i osobowościowe 
predyspozycje jednostek.

 47 B. Grancelli, Who Should Learn What? [w:] B. Grancelli (red.), Social Change and Moderniza-
tion. Lessons from Eastern Europe, Berlin 1995, s. 22.

 48 Por. W. Knöbl, dz.cyt., s. 740.
 49 O powrocie podmiotu w „nowej nowoczesności” pisał obszerniej: A. Touraine, Rola podmio-

tu w społeczeństwach nowoczesnych, tłum. M. Frybes [w:] A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, 
J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), dz.cyt., s. 779–802.
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mienne preferencje w wyborze drogi rozwoju (zależy to na przykład od zdolności elit 
do wdrażania nowych rozwiązań oraz od społeczeństwa50, elity bowiem razem ze spo-
łeczeństwem poszukują nowych dróg i celów; dopiero wówczas można mówić, że ich 
osiągnięcie zależy również od zasobów51): „Wydaje się, że modernizacja w dzisiejszym 
świecie oznacza więcej niż poprawę warunków produkcji ekonomicznej (...) Oznacza 
również poprawę przestrzeni życiowej jednostek i zbiorowości (...) Bardzo ważnym 
aspektem modernizacji w latach 90. stały się zbiorowe wysiłki w odtworzeniu lub od-
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz żądania autonomii i wolności”52.

Teoria neomodernizacji kładzie również nacisk na spadek znaczenia wzorców pły-
nących ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, jakkolwiek wciąż ważnych, 
lecz traktowanych dotychczas jako jedyny, eksportowy model rozwoju (tzw. społe-
czeństwo odniesienia53). Tymczasem, jak pisze Tiryakian „sytuacja w świecie uległa 
głębokim przemianom od końca lat 50. i lat 60., gdy »Modernizacja I« znajdowała 
się u szczytu, ponieważ osiągnięcia Stanów Zjednoczonych w sferze ekonomicznej, 
społecznej, politycznej i moralnej nie mogą dłużej wyznaczać światowych standardów 
(...) Krótko mówiąc, postrzeganie nowoczesnego społeczeństwa amerykańskiego, czy 
szerzej, westernizacji jako szczytowego osiągnięcia społecznej ewolucji, może okazać 
się iluzją”54.

W tym kontekście można mówić o społeczeństwach odniesienia wykraczających 
poza krąg cywilizacji zachodnich, np. Korei Południowej, Japonii, dla wielu też Chin. 
Zdaniem Tiryakiana nie ma jednego, generalnego, społecznego modelu nowoczesno-
ści. Występują natomiast jej „przemieszczające się epicentra”55, dlatego koncepcję 
Tiryakiana należy pojmować jako wolną od elementów „nieuchronnej” westernizacji 
i uwzględniającą możliwość swobodnego doboru rozwiązań modernizacyjnych, także 
tych wywodzących się spoza zachodniego kręgu cywilizacyjnego.

Teoria neomodernizacji zgłasza również zastrzeżenia co do funkcjonalno-struktural-
nego komponentu klasycznej teorii modernizacji, która bazowała na optymistycznym 
założeniu o zrównoważonym i stałym wzroście oraz zakładała, że elity zawsze wybiorą 
najlepszą drogę, dążąc do gratyfikacji56. Tiryakian wykazuje nieistnienie empirycznych 
dowodów na, zakładany przez CMT, zrównoważony i trwały rozwój we wszystkich 
czterech podsystemach życia społecznego. Według niego każdy z nich rządzi się inną 
logiką i rozwój jednego nie pociąga za sobą automatycznie rozwoju w pozostałych, co 
więcej, możliwy jest też regres – „dedyferancjacja”57. Zakwestionowane zostało tym 

 50 E. Tiryakian, Dialiectics of modernity: reenchantment and de-deifferentiation as processes [w:] 
H. Haferkamp, N.J. Smelser (red.), Social Change and Modernity, Berkeley–Los Angeles–Oxford 
1992, s. 92; E. Tiryakian, Modernization: exhumetur in peace, „International Sociology” 1991, 
t. 6, nr 2, s. 174. 

 51 W. Zapf, dz.cyt.
 52 E. Tiryakian, Modernization..., dz.cyt., s. 172.
 53 R. Bendix, Nowe spojrzenie na tradycję i nowoczesność [w:] J. Szacki, J. Kurczewska (red.), 

dz.cyt., s. 150.
 54 E. Tiryakian, Modernization..., s. 172–173.
 55 Tamże, s. 175.
 56 T. Parsons, dz.cyt., s. 496–497.
 57 E. Tiryakian, Dialiectics..., s. 91.
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samym linearne postrzeganie procesów zmiany, ponieważ, zdaniem Tiryakiana, wy-
stępują okresy zwiększonej aktywności służące zmianie bądź ulepszeniu struktur spo-
łecznych i rozwiązań instytucjonalnych, ale są również okresy regresji bądź zastoju.

Zakwestionowanie założenia o gradacyjnym i bezproblemowym rozwoju pociąga 
za sobą uwzględnienie rozmaitych przeszkód i „tarć”58 zarówno natury zewnętrznej, 
jak i wewnętrznej (np. brak poparcia społecznego dla reform w polityce wewnętrz-
nej lub opór państwa bądź grupy państw, których interesy i przywileje mogą zostać 
zagrożone59, w polityce międzynarodowej). Do przeszkód występujących na drodze 
procesów modernizacyjnych należy dołączyć opór przeciwko samym rozwiązaniom, 
które owe procesy niosą. Mowa tu o wszelkich ruchach kontrmodernizacyjnych i an-
tymodernizacyjnych kontestujących sekularyzację, racjonalizację, industrializację czy 
demokratyzację60.

Shmuel Eisenstadt – wielość nowoczesności

Teorie neomodernizacyjne podkreślają wyczerpanie się formuły modernizacji na wzór 
zachodni. Wskazywany jest tu szczególnie jej ideologiczny i niedopasowany do epo-
ki globalizacji europocentryczny charakter. Krytycznej analizy europocentrycznego 
postrzegania procesów modernizacyjnych dokonał, w późniejszych pracach, Shmuel 
Eisenstadt61.

Główne założenie jego koncepcji – „wielość modernizacji” – sprowadza się do 
stwierdzenia, że modernizacja jest procesem uniwersalnym, przy czym należy brać 
pod uwagę wielość jej form oraz to, że koncepcja modernizacji nie jest już nieroze-
rwalnie związana ze „światem zachodnim”: „Nieustanna zmienność instytucjonalnych 
i ideologicznych wzorów nowoczesności wskazuje, że dzieje nowoczesności najlepiej 
postrzegać jako historię ciągłego rozwoju i kształtowania, tworzenia i przetwarzania 
wielości kulturowych programów nowoczesności oraz specyficznie nowoczesnych 
wzorów instytucjonalnych, a także powstających w różnych społeczeństwach koncep-
cji własnej tożsamości społeczeństwa nowoczesnego – jako historię nowoczesności 
wielorakich”62.

Zdaniem Eisenstadta terminy: modernizacja, nowoczesność i westernizacja nie są 
tożsame. Największy nacisk został przez niego położony na pojęcie nowoczesności. 
Nowoczesność, jego zdaniem, jest odrębną formą cywilizacji, a nawet historycznym 
ekwiwalentem światowej religii63. Należy zauważyć, że koncepcja „wielości nowocze-

 58 Termin P. Sztompki – por. P. Sztompka, dz.cyt., s. 139.
 59 E. Tiryakian, Modernisation..., s. 174.
 60 Na ten temat szerzej: P. Berger, B. Berger, H. Kellner, dz.cyt., s. 418.
 61 Eisenstadt zajmuje się problemami modernizacji od lat 60. W jego wcześniejszych pracach widać wy-

raźne wpływy myśli T. Parsonsa. Por. J.C. Alexander, The Fragility of Progress: An Interpretation of 
the Turn Toward Meaning in Eisenstadt’s Later Work, „Acta Sociologica” 1992, nr 35, s. 85–94.

 62 S.N. Eisenstadt, Nowoczesność jako odrębna cywilizacja, tłum. A. Ostolski [w:] A. Jasińska-
-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), dz.cyt., s. 763.

 63 Patrz: J.C. Alexander, Modern..., s. 92.
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sności” bądź „wielorakich nowoczesności”64 nie odnosi się, zdaniem jej autora, wyłącz-
nie do współczesności. 

Eisenstadt podkreśla, że choć największe przeobrażenia nowoczesności można zaob-
serwować wraz z jej rozprzestrzenianiem się poza kręgiem zachodniej cywilizacji, to 
proces przekształceń rozpoczął się w Europie. Eisenstadt analizuje rozprzestrzenianie 
się i przekształcenia nowoczesności, koncentrując się głównie na ich wymiarze kultu-
rowym i politycznym. Za punkt wyjścia dla „zachodniego programu kulturowego”65 
uznaje centralną, jego zdaniem, wartość – „autonomię jednostki”. Wartość ta znalazła 
odzwierciedlenie w porządku politycznym, w którym dzięki ruchom liberalnym, socja-
listycznym i komunistycznym nastąpiło włącznie mas do polityki: „Projekt nowocze-
sności pociągał za sobą bardzo silny nacisk na niezależną partycypację członków spo-
łeczeństwa (...) Rosnące uznanie legitymacji wielu indywidualnych i grupowych celów 
oraz interesów pozwala w konsekwencji na rozmaite interpretacje wspólnego dobra. (...) 
[Projekt ten] przełamuje wszystkie tradycyjne formy legitymacji porządku polityczne-
go, a co za tym idzie, otwiera różne możliwości konstruowania nowego porządku”66.

Model ten został najpierw zrealizowany w Stanach Zjednoczonych i Europie Za-
chodniej (autor zauważa jednak, że występują różnice pomiędzy nowoczesnością eu-
ropejską a nowoczesnością Stanów Zjednoczonych)67. Na tym etapie Eisenstadt odno-
towuje pierwsze „odstąpienie” od modelu – szczególne formy nowoczesności, czyli 
narodowy socjalizm w Europie Zachodniej oraz komunizm w Europie Wschodniej68. 
Dalsze modyfikacje nastąpiły, jego zdaniem, w Azji: w Japonii, Indiach, Chinach, 
Wietnamie, Malezji, dalej na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Zdaniem Eisenstadta: 
„We wszystkich tych społeczeństwach doszło do głębokich transformacji (...) ukształ-
towanych pod wpływem poszczególnych tradycji historycznych i sposobów, w jakich 
zostały inkorporowane do nowoczesnego systemu światowego”69. Wreszcie obrazu 
„wielorakich nowoczesności” dopełniają zmiany, jakie zaszły w Europie Środkowej 
i Wschodniej po upadku Związku Radzieckiego. Społeczeństwa te w krótkim czasie 
doświadczyły dwóch wersji nowoczesności. Zanim zostały wystawione na oddziaływa-
nie procesów globalizacyjnych, doświadczyły komunistycznej wersji centralistycznie 
konstruowanej nowoczesności, o której Eisenstadt pisze: „Społeczeństwa te nie były 
zupełnie zacofanymi, nierozwiniętymi społeczeństwami aspirującymi do tego, by stać 
się nowoczesnymi. Były to raczej społeczeństwa zmodernizowane lub modernizujące 
się, które próbując dogonić te bardziej rozwinięte, wybrały i położyły (...) nacisk na 
jakobińskie, ideologiczne i instytucjonalne elementy nowoczesności”70.

 64 Ang. multiple modernities.
 65 S.N. Eisenstadt, W. Schluchter, Introduction: Paths to Early Modernities – a Comparative View, 

„Daedalus” 1998, t. 127, nr 3, s. 3.
 66 S.N. Eisenstadt, Multiple..., s. 3.
 67 Patrz: S.N. Eisenstadt, Comparative Civilizations and Multiple Modernities, t. 2, Boston 2004, 

s. 703–722.
 68 S. Eisenstadt uznaje te reżimy za nowoczesne, mimo że zrywają z naczelną zasadą „autonomii 

jednostki”. Podkreśla jednak, że oba systemy posługiwały się fasadowymi instytucjami reżimów 
demokratycznych – patrz: S.N. Eisenstadt, Comparative..., s. 926.

 69 S.N. Eisenstadt, Multiple Modernities, „Daedalus” 2000, t. 129, nr 1, s. 9.
 70 Cyt. za: S.N. Eisenstadt: Comparative..., s. 694.
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Za wspólny mianownik w pierwszej fali rozprzestrzeniania się nowoczesności Eisen-
stadt uznaje nowoczesne państwo narodowe. Ta formuła również ulegała i ulega prze-
kształceniom. Instytucjonalne, symboliczne i ideologiczne ramy państw narodowych 
zostały osłabione przez procesy globalizacyjne. Zmianie tej towarzyszą nowe formy 
społecznej i politycznej artykulacji potrzeb i interesów objawiające się, według Eisen-
stadta, w postaci szeroko pojętych ruchów określających się mianem „postmodernistycz-
nych” i „multikulturowych”, fundamentalistycznych oraz etnicznych. Ruchy te, mimo 
że przeważnie kontestują projekty nowoczesności, są jednak głęboko w niej zakorzenio-
ne, a ściślej – w problemach, które wygenerowały różne jej odmiany. Są, posługując się 
terminem Ulricha Becka, refleksyjne71 i, paradoksalnie, nowoczesne. Wszędzie jednak, 
zdaniem Eisenstadta, dochodzi do osłabienia roli państwa narodowego, nie tylko w sfe-
rze ekonomicznej, ale i politycznej, w tym zwłaszcza jego monopolu na stosowanie 
przemocy (np. wobec ruchów separatystycznych czy organizacji terrorystycznych) oraz 
tworzenie tożsamości określonych do niedawna jego granicami politycznymi.

Procesy modernizacyjne zachodzące poza światem zachodnim zaprzeczają uniwersa-
listycznym założeniom, homogenizacji i hegemonii zachodniej cywilizacji. Zakładana 
przez CMT, pogłębiająca się dyferencjacja instytucjonalna nie generuje jednakowych 
rezultatów, powstają nowe wzory i rozwiązania instytucjonalne72. Zachodnie wzory, 
mimo że wciąż pozostają punktem odniesienia, nie są już jedynymi – wtórują im także 
procesy dewesternizacji, ale nie demodernizacji. Pozbawiają one Zachód „monopolu 
na nowoczesność”. Mimo to, jak zauważa Eisenstadt, okres europejskiego oświecenia 
i wczesnej nowoczesności pozostaje typem idealnym, punktem odniesienia w ocenie 
odstępstw; jest użyteczny w określaniu różnic między nowoczesnościami, przy czym 
należy pamiętać, że „inne” nowoczesności należy rozpatrywać, uwzględniając ich wła-
sne warunki, dynamikę i logikę rozwoju73. 

Według Eisenstadta, wielorakie nowoczesności mogą mieć wspólne problemy, jed-
nak rozwiązania dla nich mogą się znacznie różnić, co prowadzi do sytuacji, w których 
wielość nowoczesności może nawet oznaczać występowanie nowoczesności w wy-
daniu autorytarnym czy fundamentalistycznym. To zróżnicowanie generuje również 
„traumy nowoczesności” z jej ciemną stroną: alienacją, ideologizacją przemocy, woj-
nami i terrorem74. 

Podsumowanie

Dzięki próbom weryfikacji błędnych założeń CMT przedstawione powyżej teorie neo-
modernizacji oraz wielości nowoczesności dokonały poważnych zmian w obrębie para-
dygmatu modernizacyjnego. Ponieważ nowe teorie pozostają w nieustającej polemice 
z klasyczną teorią modernizacji, poniżej, w formie krótkiego podsumowania, przedsta-
wione zostaną najważniejsze zmiany wprowadzone do CMT.

 71 U. Beck, A. Giddens, S. Lash, dz.cyt.
 72 S.N. Eisenstadt, Multiple..., s. 1.
 73 S.N. Eisenstadt, W. Schluchter, dz.cyt., s. 9.
 74 Tamże, s. 1.
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Zarówno teoria neomodernizacji, jak i teoria wielości nowoczesności zrywają 
z antytradycjonalizmem i wynikającym stąd dychotomicznym ujęciem: społeczeństwa 
tradycyjne (przednowoczesne) – społeczeństwa nowoczesne (zmodernizowane). Mo-
dernizacja może nastąpić w wyniku dostosowania jej reguł do lokalnych warunków 
– według S. Eisenstadta, zwłaszcza kulturowych. Jednokierunkową, opartą na zachod-
nich wzorcach koncepcję przechodzenia od społeczeństw tradycyjnych do nowocze-
snych zastąpiono ostrożnym założeniem pluralizmu kulturowego i politycznego oraz 
multilinearności. 

Czynniki zmiany mogą mieć charakter zarówno egzogenny, jak i endogenny. Ak-
torami zmian nie muszą być wyłącznie elity. Zwraca się tu uwagę na doniosłą rolę 
społeczeństwa obywatelskiego (Alexander), „powrót podmiotu” oraz znaczenie 
mas – ich celów i wartości (Tiryakian). Uwzględnia się także brak poparcia dla projek-
tów modernizacyjnych, przejawiający się w działalności ruchów kontestujących „pro-
jekt nowoczesności”, oraz negatywne rezultaty, które może przynieść modernizacja 
(Eisenstadt). Kierunek i cel zmian nie jest z góry założony przez teorię. Zniesiono 
koncepcję finalności rozumianej jako społeczeństwo ukształtowane na wzór zachodni, 
akceptując tym samym różnorodność. Podkreśla się nielinearny scenariusz procesów 
modernizacyjnych (Alexander), możliwość regresu, dedyferancjacji (Tiryakian) oraz 
wielości nowoczesności (Eisenstadt). Zasięg procesów modernizacyjnych ma charakter 
globalny, przy czym wpływ cywilizacji zachodniej, jako modernizacyjnego wzorca, 
traci na znaczeniu (Eisenstadt), a „epicentra nowoczesności” ulegają przemieszczeniu 
(Tiryakian).

Czy zatem nowy paradygmat znajduje zastosowanie w analizie zjawisk o cha rakterze 
globalnym? Jakie relacje występują pomiędzy procesami globalizacji i neomodernizacji?

Próby wyjaśnienia różnych aspektów procesów globalizacyjnych podejmowano, 
zanim pojęcie „globalizacja” trafiło do głównego nurtu rozważań w naukach społecz-
nych. Niektóre z owych wyjaśnień należą do paradygmatu modernizacyjnego (teoria 
systemów-światów)75 bądź powstały jako odpowiedź na proponowane przez CMT 
wyjaśnienia (teoria zależności). Należy jeszcze odnotować, że teoria neomodernizacji 
koncentruje się na tym, jak dochodzi do zmiany (szerzej – przekształceń struktural-
nych oraz ich dynamiki w obrębie całych społeczeństw we współczesnym systemie 
globalnym) globalizacja zaś odnosi się do rezultatów owych zmian76. Wskazuje zatem 
jedynie na pewne aspekty procesów modernizacyjnych: (1) rosnącą współzależność 
jednostek, grup, narodów w nowym stadium rozwoju światowego kapitalizmu, którego 
zasadom podporządkowane są państwa narodowe, instytucje społeczne i kulturowe; 
(2) postępującą homogenizację, czyli upodobnianie się instytucji politycznych, eko-
nomicznych i kulturowych; (3) działania nowych aktorów stosunków międzynarodo-
wych, szczególnie zaś na rosnące znacznie korporacji transnarodowych oraz organiza-
cji międzynarodowych, których działaniom podporządkowane są w coraz większym 
stopniu państwa narodowe. 

 75 Patrz: I. Wallerstein, Nowoczesny system – świat, tłum. A. Ostolski [w:] A. Jasińska-Kania, L. Ni-
jakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), dz.cyt., s. 748.

 76 Oczywiście paradygmat globalizacyjny odnosi się do szerszej klasy zjawisk, jednak na potrzeby 
niniejszego porównania nie zostały one tutaj ujęte.
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Można przyjąć, że nowoczesność jako rezultat procesów modernizacyjnych mia-
ła charakter globalizujący, jednak jej zasady organizujące rozpatrywano na poziomie 
państwa narodowego77. Tymczasem nowe teorie modernizacji koncentrują się również 
na zasadach wykraczających poza nie. Występują tu pewne różnice w sposobie opisu 
i wyjaśnień procesów globalizacyjnych. Teorie neomodernizacji nie podzielają zapa-
trywań na wzrastającą homogenizację polityczną, ekonomiczną i kulturową oraz na 
ścisłe powiązanie rozprzestrzeniania się gospodarki wolnorynkowej i demokracji. O ile 
globalne współzależności związane są z ich ekonomicznym motorem, o tyle nie to-
warzyszy im proces demokratyzacji – w zmodernizowanych lub modernizujących się 
krajach funkcjonują również reżimy niedemokratyczne (Rosja, Chiny, Arabia Saudyj-
ska)78. Nowe teorie modernizacji pozostają również sceptyczne w stosunku do koncep-
cji homogenizacji kulturowej, której motorem, wedle paradygmatu globalizacyjnego, są 
nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, oraz ich skrajnych wersji głoszących 
kulturowy imperializm Zachodu (westernizacja) czy Stanów Zjednoczonych (ameryka-
nizacja) – teoria wielości nowoczesności, jak już wspomniano, wskazuje na selektywną 
adaptację kulturowych wzorców. Nowe teorie modernizacyjne, podobnie jak paradyg-
mat globalizacyjny, zwracają uwagę na słabnącą pozycję państwa narodowego. Przyj-
mują jednak odmienną perspektywę: koncentrują się na znaczeniu międzynarodowych 
aktorów (korporacji, organizacji międzynarodowych oraz państw narodowych) jako 
egzogennych czynników sprzyjających lub hamujących procesy modernizacji.

Wydaje się, że dzięki omówionym powyżej innowacjom paradygmat modernizacyj-
ny może objąć globalizacyjne aspekty modernizacji. Uwzględnia on: lokalne wartości, 
kody kulturowe, cele i potrzeby ludności, bierze pod uwagę kontrprocesy moderni-
zacyjne (nowe ruchy społeczne, terroryzm, nacjonalizmy, separatyzm, fundamenta-
lizm), przeszkody i „tarcia” (brak wyraźnego poparcia dla modernizacji, rywalizację 
międzynarodową) oraz rozmaite niedogodności, jakie niesie z sobą modernizacja 
(wspomniana „ciemna strona” modernizacji). Stąd też „odświeżony” paradygmat znaj-
duje zastosowanie w analizie „modernizacji Azji”, co wydaje się szczególnie istotne 
w związku z wciąż rosnącym, w globalnych relacjach, znaczeniem Chin. Obejmuje on 
także procesy zachodzące w niektórych krajach arabskich (m.in. w Arabii Saudyjskiej 
i Zjednoczonych Emiratach Arabskich) oraz, co ważne z polskiej perspektywy, zmiany 
zachodzące w Europie Środkowej i Wschodniej (wielość ścieżek, którymi podążają 
kraje regionu). Należy tu jeszcze raz przypomnieć, że klasyczne teorie nakazywały-
by wyłącznie opis oraz wyjaśniania zachodzących tam zmian w kategoriach logiki 
rozwoju państw Zachodu oraz poszukiwania odstępstw od jedynego, prawomocnego 
modelu, co powodowałoby, że analiza oraz płynące z niej praktyczne wnioski mogłyby 
podążać w kierunku pułapki „modernizacji imitacyjnej”.

 77 P. Sztompka, dz.cyt., s. 131.
 78 Przeworski i Limongi dowiedli, że wolny rynek i wzrost PKB per capita nie pociągają za sobą 

demokratyzacji. Udowodnili, że kraje w okresie transformacji są skłonne do wyboru zarówno 
reżimów demokratycznych, jak i autorytarnych bez względu na poziom rozwoju ekonomicznego 
(a szanse na przejście do systemu demokratycznego jedynie wzrastają wraz podnoszącym się 
dochodem) – patrz: A. Przeworski, N. Limongi, Modernization: Theories and Facts, „World Poli-
tics” 1997, t. 49, nr 2, s. 155–183.




