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M/yjaśnienie cywilizaryjne w badaniach
transformacji państw Ęi Centralnej

1. Paradygmat cywiIizaryjny

badmimh polilológi@yc| p1wldźony€h p@ ośmi!łj mukG

UjaMi! się w ni.h t nd.n j. do plualrtoiciówmia iśblicjąego zsI;
c6 l.orerykGmebdolĘicfugo s d,rrłT /al@!ie, Porau,ają śię pG
śDlaty budo§] .noqq metodologi', Lfu Ędzi. n9 cąh;sr sMtdl.
cimurąc}t poićn jdm ryaśniljqo_prcgnmĄcayt, 7ĘM sia uq.
gę n,b, na Ęlory p&ld}gmiós €hopóhrycaćeo, hlfulosićaese,
m@ćlui.']D€go l eeopol,łymeo c.D ęęsFj atcmruje się błre
paradveml c}viliaryjb}, A l, oEżtafu .,," koonal.ui.. * " "*"lim oklś§R oh§fuje się fu9fonM.lc Ęonl .ylujliżrc,l \ ndodologię
bddi|, klóB mo/. byc ałuleam narzędl,m mh4 mfu Acbodżą
crĘh w pu sh.e!, poBdżi*Uej, V.lodo|offż ts moć w lMb śff$€
asąrr óa€ u6jś pa.adrg'nafu fomc}ii€8o airada;aceso deremi_
oia l llwój lilioły his|oni Ęołeąeó§N, " 

podgściu c}viłacy'].}rn
dffiinin Jć§r @{n!bwe) ą Mwei ełnińowr, Ufuj; slę MćloM_
nubłr, ru€|bos,y oz}ói i.rhei hi8bnl lutzkei.

t Y wć kra|ó\ \łNP c(E .4śc,ej podbBh 5ię. że nie ma jedn.]
hdody bąnfu Dld fus}oM|ą poli§cm w pż.ś;ue!| pon&Fchej

, z! Pomoą syiŃ,mh c}Ml@cyin.eo pod.ińuje się póby ry.
śfuffi! oóDimoścl c}rylli7acyjnq wśchodu od zebodu. a rałle §p€cy_--:T.*lo,,**""m,*aa-
4ółCd.o]9 łlr 4 WMń p*De,,ą Btlał lrb



ńli modmiacl, i Eamlm,. jl poł§cbej, w,mlż.h połlolo8,cłych§ĘglóomelodWnlMł y!hm8rucrcNfuk,o.\qiliarj,,iora,b
ne żJeJ apai4iuĄ t-AtlnologicJo.ańali§cżei \ł anchach 1ch.o@c4*EJ polżvia;4 się lalie kmlnyJat..c}Ą\llDac]a 6d7,*},d-. ..Mill-ż1.]lf,:ńYFcka,., _cryl6oa po§|.ou h bn.,, .,. yq h acja Łj;rycL.,,,,cl,}lżacJą eu@jalycka'. i,,crailiżŁ]s ronFkn..,

] ,UDFNovsł po rcżpad7Ę ŻsnR, a /vh§-a w osEm,e] der,.bćoua Ńon(n@ia !tr,gl bsd{Ą ro!)i§Ńch na rtr.q[ch !!Vili/e)inyci Jąl ,, ńńała sJmo, fiof cr\ l llej ,M l-ed.l,c|l RN} FL ie, ój idWo.hl eidślaóF fun&mmlfu pio|ekiu pol \.^.!;, deolosLheso
, gospodd?eBo &en la Pelna pódn,oloq oV Ę cyqliZcji zddje s,ę bj.} ścrą dorelovą re,lizsaneBó modelu hodeń,all, , babfomejlw.lym mlu, lelkutrnĘ §)/fucz,a n ln ĘdJ.Je lmpeflalne. pńqcla_wl., \modżt.@wie, pm8nlryh donosvsn. do wrmogów qspól_

:1111i sl me óllft ( ło0c.pcJ4hgeopoliD!hrc; twalŁ}ch
uU @7yśrfrD po/yc;i móc!tsNoqeJ m,,Ę pop@l budowę ,jmpenumfi€B.t}!hęó". !4 .ldqftMej dehoL.acj, , §ra*Ul{e } poh§cew.Mębae| nejónal|dem cra,l,ey,no.1alm'lM, u pro]ekl c}v,
i,,a,", -,T" ". i.-* ,,!lneBó pfu\Ń. , pźhod7l*o,.. * qmcelu pfupmRa,la0o ń in fl@§ fu]d.ą fu celu \enu,LacJę q lidł.o arżdo Ąló,lo aulorcmĘ rcg,ono\ l po)cr rch .h poł}!b;.coĘ]fu4ch co nie meJ b,ome ,d.a .mó^he, c}v,Ji6.tr- wy_Fira _pu§|te,(* iaopoglądótr ą. F okFF Edżeciiń', pełn fonł(Je

ink9.!y|ne \ ,por*anqNie, sknoq lrz p@\bs e sJU* .Lffiów Poh Ncff} ! h * Rosn , pdn lbnJfu. prr_B&e}.n, ifu lLó14!h njek]gdj óloe(Lnr.nJalo bloinfu odowcpaElo_
rycal ), w kofuU Ę4ńiż nun 3nNotlvdęnbn§ĄlhJ l7 lbla neó.UrJaĄcril b'dfu 

" Rosl| ł oug,o tęą";.toł , ioy- oa. o* tgofufu krylykUjąc grcpóliDcż) lńpen,liżm Zchodu p;e, )r,śardJmród l kżZd.lalm Do Węn/nepmqodo roaoJU 4odni.7 wlsĘlogM xo§a |eJ .ono§M (y\,|ień P*d n,a §b| n; §lło u d,foepk!Ń,tow'ć 5ć Ż&bodowj, !'e byc s oqJnced"ie lnnJch nŃdó{
:T::_.:]::,o,_,*".:i,ch §}obod cyv|lizwjnychr połiy!żn{ptuu'm crłll,e]l,osJ iśLi€i ma bvc ideolfuj, (wl,dżJ,dei . ńear
i:_,^:1,1:s: ilii !J v ilrac}lineJ ldoLrrJipowiu) by! podpoĘ{d_iuw e lfue fupeĘ poli^ ki weMefue| , m,eda narcdowej,



w óśtatóicn bitn pdadĘn c}aviIi2cyjny lakże żyśkuje @ m&&,
niu v Azji cenEalnej, Po nieudfiych lub imitowmych eksFrym€ntach
z .,tlmfomaojĄnefoo*ń§z&ją" coż *]rF4i€j v ońcjaln€j polityoe
onż badaniach ńaukovych ekśponuje się Po8ląd, że region j€śt ńie tylko
nicjsm pźenikani. c}ryilizacji, al€ też stanovi smoislnx ównopEw,
ny i Di€po\ta@lny byl cyMliź,cyjny odciśkający swoje pięho e cha_
ńkleże pżćńim politycaych Jeao a€n 2a &wi *d€nimi w cyl9ili-
źcji koczoMiczej. l(tora w smNycb vsronklci stepolych pęez wiele
wieków kzlałtowała oĘidiżcy]ne fomy życia w§Ńróo! ićb stŃnfę
i więzi, kuln!ę i sposób 8ospodmwani. i ory&racji łcia poliryczn _

gó, nenialnoó. 
^lYczaje, 

obyczaje ię c)^4lizrcja l! przechodził! ńżne
mulacje, szzgólnie dotkliwj€ odćz!ła nodeńiację * ókeśie koloniż-
cji §yjskięj a naĘpnie śoMe§żrcji, Mod.miżrcja b d.kmponowat!
mnłalre prcesy poliryczne, loltunloe, gospodarcze, czy demogBicz.
ne, A, Bis€nbleY iwierdzj nawet, źe w oLĘśie kóbnneji r.śyjskej m_

Ńł Róśj,n plmał m wiele la1 §vające w re3ionie procegy narcdowo

w lieMgych labch swietyz&ji. twomnia Fpublik w rcgional_
ny.h cenbcb muiowo_laltNłlch ujawDiały się wigloBkie aspiEje
cylvilżacyjne lokalnych ćlit (idee ..c).'viliżcji iśhnskiej", .,cy,viliżrcji
panfulkłski€j",,.ćywiliżrcji Tuńisnej", .,c}.vilizcji Tu*i€steńskiej",
,,wielkiego Użb.ti§lanu",,,wielkićgo Tddł*iśtaDu".,,wielkiego TEkie
st]anu"). kljre były pacltowm€ pźeż bolszwitów Moizących nową
c}avilŻaoję ..ńdżieką'', w ktorcj syst m despolii onenraluej pu etszl!ł'
cońo w loblirałźm1, Po ozpadzie zsRR, w okrcsie swoiślego ..żgu-
bjńEc}Ą\ibżrj]D€co' |,ć'e / l(h,dć, 7ośa,óq,e8rone recnlńówi_
!ycn, m,in, iń|ćctcji n! bMic panŃkiżnu, islmu, utworenia fed@ji
pastw Azji cantialnej, okealo się jed&l§ że ob€cnie dówe pdńsM ńie
mićj &ieli co łącry, W ftzulbcie w posżćżegóróycb kajmh Egionn ża_

cżęB upos sAhnlłc lelv o *lam., o.Ir§bnos l .}Ti ha( J,Dei,
srośiód pżywódców politycayct szcz.gólną .łlywność { pod-

laeślmiu odĘbn0ści specńłj crTiliż§inej Ażji cenlr.li.j Rykmj.
pr.zydgnl K3ehślŃu N. Nźmb.jeB od lat 90. ubiegłego vielo j€s|

ordoMitim int€itsii ewiatyoki€i na beig ł§pólnych wartóści
crlcinzcyjnycn, a t łżć regiomlnej - jako sbcrvilizrcji losia&jącej
wsŃh€ interesy i próblmy do bfriązeia, Bęąc eolemiki€m utwo-
źenia WsŃlnej pź€slrżeni politydćj, gospódmżej i kultMlnej ow

vJJadłi. (Fi iĄj..9 boddia.h fufonm]ipońśN fuj,c.ihbg

l%L^'Bi3ęibp.DaldĆ?',.,'4'l',.Almty,O0r

,00r,3 2l9i R, ńFi do,łżr4laJ@. i,adov,ejdń.t Rdją K.wrń iśvbl,

'ró' 
54ł, x,rr,ó" 2002, ! ?6LrL



9l| T.::-ry.*..,l" q*Rsb prawo L,deJ c}Wha.ji ,lo ,ou_woju ml\fuJ!h 4s.d{h lviddż4c, re rchi\e hlete$w c}q, hacj,
b*bę palscla od Lonn,łbw do dlaIocuc}N żcynćgo na z*deh t)mśGlochl

_"y_.1j]l:1" ._*"T 
"!:ie Jkr}Mośi yw.chsfuu , poó§iałychK_łW Egbnl,* sżnghdlsfuq oĘeiz4 W,pĘEv na'eb odc<,),-We lało deUMcJę i mm,fst ćJć pżrrol.bo{.' cr\,l,eylnej A,J,i§lB|rc| oĘdż(Ja b p,*. 

"p-* ł. t -,ńuj* - 1.s ,.,egio_mmyn lNfmfulem pmćsNa c}v||eil-, w piur.y.. .o,-;ąps_ĘgaćJ.lo plóbę p6iwśbq. a 9ę domnrc|l b6 La§k]eJ. w;_'6En4o,, WĘam',.Ę hćZ wFLyvch lśD/esów tr dwm,l§ glob€|_ny,ci,prh,d.! Wiliżj, yJN. h J6 u ,ęć m h pźec|!; dgą dlJ modeluc}ryll,& ll 
^chodnĘj, 

bk i,ł ,,^. ro ,godn*, , poął ao .p*n d-,.glc|l l \Nffinegopmqd psJq do Vlamej,lmc] oAolu'.-
_ w N§fusJ, n€d ko@im, crqlrr)lnymiErrfiu ;m,.j ariya_n.Ucalduc4lbh pF,"d , TułnęfufuU \ł ,q oD dżśle ł(ł,au,..b Tuoefu § i.ó}m ż naj,Ę4chlrmdo(JvDlo lLząćgo p,§a tycĘq hl, /buoowali "o pmM i qi6'i ogofu)yEe V rc^ ÓJ fucboiy l ,ehnoloal@J M l leJ l .qa@tr e]

2. Kilka uwag o debacie,,cywi|izacvinei''
W Ęi centralnei

,Y ł'",:" *9l'" "../y,'., "8]onie 
ód cu,u pbtjMo*fu,, e.

:::':i1:l_..:l'l" :'*: E z pomfuvd,fu lomulv l..,Mu,óclU,zvToK rclóIow\lah.h pd\N polieĘic/n\Lh - lcrJre B cryD,h
:i::|:_11ll,;,Y ",- blkk\F Ź\m3 uwadę łónsbbljaJ Kie.

ż Rolucją r6yJ§ka §,yda\ala nę d._o łhrn lGseD .hlll&Jl Ąa| śrcdkó\ś|, A i.dnał po re7padre
11,1t Y-,:u,... ,*." ," ,* wąą* " gęl, po"^.i. oąt_

cb crrrlllac|l lel splawa mor4.JchJąluql, ve Dę@le lo pM§ lalw, chocby wllmlć ć *żq|edu fu gim,;eps8fuoŃe, daelą.edż.,ŁĘJ mDl,ll Tulieq -,l n]l{ó d.l.r 3u@l

ffi .,ffi#;jiffi#ffif,łff;$i$$.ffi ffi tr



wrj6nin sriąjm q bad,i hmEfom(jiŃ,N Ałj fuhlq

pnrc:,,Wnj6ki z histoni poJwierdająlezę. ż odpomość §$tfrów spo
łąmych wob4 ekspmsji w bamej fiiefu zalći od ishienia i chaBk_
teru c}Biliżeji bsdziej niż od hqŁlwa i póencjału ludzkiego d{ego

u,}\m ,npuhm dla badan ,!,y\!ilizacyjny!h" byla óĘanióqa_
na w l99l rct! D%z UNEsco w Ałnaty niędżyóło<towa ko eEn_
cj! Fśvięda łajenneńu oddziabĘniu hltur kcDMików i rc
dUw óyldtych t srlclu 

'edqabó\m, 
N/ lonlelęnlJ, po rŁ pls.z)

sfomutow o n in, tezę o istlieniu cy9iliZcji kołoMikóu w krótj
Bl€ł szŃć gen€zy KeaohslaN!. RóMież ważn4 iolę w Ej deneie
óJ€8nł, publikrcja w ] 996 mku ksią?k E. Abóóvrj l. Tsń€dbetov5
i E. Arynnva 9l Kufthslfu: dalućja pafufuż i śpole.ze]fu:fuall w 1996
rok( * LlóRj po lu pierł§4 U2r o ż flowe Aboqei€ po]ę.ic
,§yvilieja" do kmki.go społrcżensMa k@bMików j podjęlo !óĘ
fu alizy cylvilżocyjnycn podśav państwowości kM6l(iej.

w debacie pohologów re8ionu nad pMdygńl€n cyryiliztyjnym
U|,\fua|a §ie lica. konfuw.bic i qąb]lsos,, Kon..nmjż sie one
głóMie wokć' lożsańości c}Ąvjliżcyjnel Azji c€ntlln€j, p.dobjó§tw
j,óznic niętt \ cNiliż.j. , ggiomlda a iM\ mi cP ilreJlmi, Je] polen_
cjału inEg@yjn€8o i dźint*ruyj,ęo, o§vartd;cią m wańości imych
cy,viliruji czśść bldaczy pruychyb 3ię do poglądu, że Azja centBlM
j€ś ,.c}viUzaćją frńz}rówd', Pełni ńD}cje swóiśle8o ponosnr niędzy
erryiliacją wrchodu i Zrcnodul], .'e9.ze imi twi€rdżą ż. cy,viliżacyi
ni. AZji cąlFlnej jeś bli4j dó wśćhodu niż z&hoduL1, Nie bFtlje
t!łż sc€pryków, w§k ających. ż dłU8i okrcs prżyb}Ąvóia pod *?ły-
weń imych cy}vilżrcji, koloiaji ,Jomyt' tożsmość cy,vilż yi
n{ wji ( eniElneJ, co p,Ęań' ci. I pómjJe ronfrik@amym rgtmu
(etlorcjomud, tgndencje sepĘrFtycae, ńDdmabriry.a€ i in.).
V,'{, one\ l A B,senb.e\ msel Nierdżą /e snliąe m o Eg,onE
Ażji centr.lnej. dopierc w l993 roku ze względół polityoaych zd€cydo,
vano o jego nźwić'l, ob*ny obsfu Ażji c€nlfalnej nie .dpowjr& *ra

Z.łJ@Ńe.r, y: r Bdó, (A, wojBDzlkkd\fu*fu spłafu*hbbrk Pc
ozobE^bf,ą'EfuyrlTm§m

2,1, F.M Ż,fuiĄcdiln@fo lj sfus r44rr@,.,Eveii" 2mr. fud § 16.
ż zAb REyiń. ńaerićqkó ohdqij y rovh Ąńńrh PŃnŃeh canfuj
j żob MN ol@((Ęd),,oE óolid bruf Babjcdląl@jhi Widąl,



nicóm 8@srafq}m, w pPsrlo\l btl o Ę3,on lw,nk]ęco Kdz&h_\tanu l AJ_ jj siodrou eJ sBm ywocn!fu r{ s.;gmficak b}tóW} reoD9mfr l uDD l A,^ji, \ł trąu 5 m Ę ęl-u je pUDr1 ołr6lająq łd.rr_uĘll, fuN ldmMbcil .rvl,acy nej Ą4i.mlBlóeJ unttnia kł^(/4c 3rę ,qielkd gtE- *iodą\)!b lmpęnoq ic}ylliarJ, ,/9!hodb.ćj,rcl)J,ś,eJ, !hjóst€|. tdJEl,ei. bkńlLie,, o.h pl}qoq wEeon;,N[9,Me re {ą 
"6lerrac.ę, ,kULuią hłłi!{,em |endłcji iifd._

_ :o6.,Eul. 
j:9r+ pogląd. /e Ąż,a (.nfulna pod]ega,a. pł}}omnongol*,m..hn§k,fu. jndj,.fu m, pe^rim,.Jl;r,m, ró.J,]slim ż,ą.żem żT_boq.ł, {q, to/§Jmoj c}!,li,ac) jną,']orsos poł@|c7itgo Eglo0u. n!ące3o ob.cDe od,4 nln lm',l30o lerjionuh wNP)n e ,e§l ,ędnal łol\d do ?deńnloqanią, thocla/bv dla|eso, że prees

:l]:jl]}cyrny 
hEl h ln, c\a,aller dU!'Dy 1Jed;e, .hl) bll lmpł&vdj spą vnk 4cń lercMilov z drugic| , dnos., os|adle]Jr'§}_@|h ońl buć §Tł\ ra oĘJnl/.cję {śtemu lpEsoq,nlawJa.7y k.d c,e.MlBl[l)vńć pMące z o$odlo{ mćjltrch , de.enmllqiyca. chłałlery$ ( /ńe ,lla l@o)ci 

^óczo\ nicżel, ln!.E§JNUw_l_preTlM. rcb plNo 
^tcżąow. bt} .4qDne Wylq], n, mk_lBy 

' 
pftwo nfuowDne VĘ1,1ćhJ€dronel orEfui7ac)jDJ.h, /.,Mhquua{eeĘ*ó* blJ budow&d fu \fóiia.h kuiiLry pódd.lrfjllUśjlDxEll pkmlMre|, vąac na Ęslęoze dua,,d cryli/dcy,nyĄ, l, Urażba.\a fui.rdri, ze §poHoo,oao,odny.h olJ€slea cwn,żc]l Ę8rma/oeJ l-(yvilla!ja wi.lt,"g. 

".p"-. -c.*,l.,.;" "'oF""._ruc,owń(z , 
,..( 

'1\ ']i4! 
E '] iĘla''. ,,cvwi ||/,c|a eUPJaD cka . I a ]

i,1,1'_T::",11,1*, ^,...., 
,s..poqd klłlB, c}v,l/ocla Ą4 (e1.
lę żc a ludo} koc/oMiczylh i or!-ory.h b, o3Jomy(h obsalah oowvch

/PrMĘąc polryvĄ. h odni.n"o.ii .y.,li^.jny"r, ł,,, t.o*l"ql 2!(nodd / \ed.nb+tN poo]łć?,a,.)e k]tcZm d; i, h joM,qE JeJu}tnoo_nla .eloMĄmłemolo!.lł.. Au@r mli ]ąc ch jl,bcyjDel tl,g'Jn€ ŃrĄrc w.pól.aMej dmolJal, ilulór}ulmu uspoŁa_l.e§! l t\a]M poliiycmJ ! F u $hodu i l&hodu d@h;łl do pa,?dok& l_

.m ż hadfu md mheryfum| cWll,Dc]J
lU e{olrjs jom qlad7y s LonEbcienryuJyhu, deholmrji lomufuje9aod,/e wlchód whd! wh§n}i

' 
sprqicł\ m poEncJcleń dmofuacJi, błeultalnyfu Mdyc]M. o_m(żdnoŃj , ,Mool83n,ajt .vIe wpuJa on. * ni.uyn l,cząc m

śzob,^lońĄŃąC.ńLfuńłŃuł.y'bś\1,'Ś17



spec}dłę c}łilizeyjĘ klljon €@p€j§kimL6, Poglądu lego ni€ podzi€,
la n.in. N. olfuov lwi€rdąc. ż sPe.rńczne.na Aii cmhlnej cechy
kulhrry polirycz..j powodują że bmłfm dlo reBionu j€si autorrfuy
nodel ropoju polityńćgó, wełnąż nód€lu {y§tępują róhe vtimty
subĄtaryzńu i dękofu yjne €l.menty denokm.ji|r.

Z kolei s,v Kożmnbn wśkaaje n niśbćzpiĘbe stltti 3lobaliu_
cji dla Azji c€itńlnej PodkEśl,, że elrspansja cywiliącji żchodniej

lidą! globalżacji je6l w isl@ie ,,cicną rcyolucj{' zo8Ężającą odro_
dżniu lokalnei c}TiIizrcji, Niesie ona innowacie politycae i technolo,
sicme. ldóre rodzą dysonan§ cywiliżacyjny i nesają &mkę rdzenDą
toż§mośći społećaaśN li.dycyjnycn, Aulor podkeśla l.kż€. ż€ próby
Mińkacji świalo pod *idąjednej c}Ąvilizacji są spreczn€ z .aturą m,
ro.tóY Azji cen|El,€j i srcźą unic6Mi€ni€n, Antidotm dla z,chód_
nich vatów ńodcmizcji ma być ko.lr odemizacja, 8dyż tylko ona
rs ]eĄn) m qe| km pelrrowdnośc.owęo i.mo&iślnego lo^olu

tBłcyjnych śpół€ćżóśN, waron}i€n zacbowmi. unikalnej i n,i.do,
vej §pdcńki w wmŃacn ebbaliająceeo się śyia16, s,v Kożfrdldn
denniuje kon'modemiację j,lo swohry w,riańt nonmiżacji M beie
.a.odovych lradycji i kD]nrry, Podkeśla też. źe mjwięksżyn prcble_
nen konlinodeniFji jest l1?ńćó!fiie łłlścivćgo bddsu między
Fady€ją 6.ow@resnościąL3.

w deba€i9 ,,c)^vili2aćyjó.j" ni@.lko porlnosi się kw.sti€ ewfusG
wdia badń muko*rycn, wsł@jć ńa silne i slabe stfuny ba&ó zebod,
nicn, podkreślo ich eŃPóćót żn oraż, że nn &ćhódnie ni€ pmwadbnó
syslematycńyćh badń nld c}ryiliżrcją loczoMitóv wieltiąo sl€?u,
w §n konleście wst@j€ się n, póżeĘ inlensńkćji vłasnych ba
dó cy,viliu cyjnych". ro, ożuk8a i A,z, z.kirov nracają uw.3ę. żc
pods|ałf cywiliżcyjn st nowią presł!Ńę dla t7boru §pu integracji
Ażji c.ntalnej i budoły fu.doqch ńo<t.li lBńśfomacji politycdo-
społ€cfuej i gospodliwj. sąd pżed n!Ńo*qmi Ażji centrnrńej sloi
2dflF\".)tlńow,a noue8opsadJgmafu badan, Putśm sd§clam_
winna być kĄ,rycha alia isbiejących kimnkóY i pod€lść łonc€pfu
alnych @z kĘ^y@d śmecma dorychcźsoNych dokonń _ 2 punlfu
*idżenia ich u,\ld7ńoścl w ĘjŃnimiu rcalnjch plMvjv w Fgionie,
za pdĘ€kłvicae aulor.y uwżdją ń.iń, podejście posho<temjsrycae,
l1óE nie odmc! Ełdycji naiódów. a pźNdościomje j€ w l(ontelćcie

wyi,śŃn. ryĘeyiG v baeld fuJm&i Ffue A.i car!|rei

\ ba ż śŃb,}furifuldmlfu
r znb \ QrŃŃ, co,41ąńfu candhd Ażii I EdĄr qlńduci: Ndn !fuql

1glÓbąlźed:s'ab'fuacbryh.'ąbb
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Rśpółćżesnoś.i, d6j9 sa* pżez§fciężenió kolżji bidzy prĘżłością
i wsFrc&snoścrą w nauce'!

A ) owbaeva klddżte m,.l no kó ąao\ werylrl4!|l *ryleno(
l lsyń}ajl c}Ni),a.l. (w rc^ DlbadA cyMhacji lo'kaIn)\h I\,m bd
o,e|,żf, kón\ep.iecrTilla.|| |olalnyrh wpź.lofuOiudUlo,1,poAG
la .a vyje,fuie sla r'ntl c}v,lil!c}|neJ fudylyheso społechsNa
K@.hśt nU W jęi oefo. pdadygńal cy}llDacyjD) \ĄJu ogrome
nórli{Gc, dla fral,ż,}, porcunr\c/e|. Uógolnleń , b)Tle/y l]nedzilNa
i spechli lalŃVel Ke. ŃbU Jcto c t.esm §pb.,4) c}§ llla]i
kd.oM,ko* eŃv Ł|aĄckhh, Auldl, lomutul; Ęa.4 Ńdeh§bn
]6t ctvili@ją lotalną i dość dob@ ją Msad.iaro,ch6 lźeba pżymó.
ż są i słab€ sfuny łylvódu aulo.ki, Jcśli hovim K@cnsM Ę€lniakM*re !w,|rful 

'olalnł 
bJat kla!ńlow.rMlżc\Jn,e pol(Mt)

ob9fu rcgionu-.jesh póhelnLh] Ku&h:M i.J LonMualóFm Ean\_
!|l kMchst]!h. @co / thd}cjml po^bty! lrgrup €b,hjch, ą ;_
no",Ą o0€ §rhonlk cr\ lhacJ, l&.ch§Ensl,e, c^ k/ lmej" Kseclle r

\ aub 1.1., nrc/bvl p,€cy^rn,e i do_

w A}gnalvowfuej , fubie,aj4.€J l.mpa deb..,e ..cwhey,nei.
!a.. {vElopóB|ado*e J Ńhrycae,oosalnie Wila z nie|. żć

. .^*o." ,-y.,, r-. ji* ,.pl ai. Wbór moGli modh,.&Jl l fu_

. łj. cmhllM qł,.b sMoishym brlem cWlli/&yjn}T.,. kónlionucJa lotrlnylh ożdyc|i, kxhrĄ, §NlU .y!ił ż nodel)u(j3
i 3lob6Iiacjąsk!*u,enmb]ącym konR Em qrnoso:

. dla c}ĄihalJl Ażli .hfulno lhfueEśl)ń} |N łod.l różko]l
aulorjłmśgo z €lmenlani denokncj j
Na po{swrc przy1o! 70n) ch badlńmobahlpoEry.a,epr,f|#, a §a_

fróbby Dvi c}a l l,Jcrn} r.gionu slJowi sp{yficną ,,|qtno(ć u óżno_
lodnoś. i' , żalożfii. @ nlesk Fbhe l tph r 3cie m.lóJo,o!,cre zaktadr
bos lm, że s lmah !}\lli.t|| rgionaIne] ńoe 91ljrrtr nJvd Dn
tompqenN c/y subshly M i1,4c},l ne , $ oFle kĘgl c}Ą\ili&)]ne lUb
>Ubc}!,lia.F] l\h,Ee duo pże"hi€k pżfuw,;ia.).h - bljm po.



\q !ńi.nn ryiriżqjG N bddł6d fusrroJ Fiss A4, cqbba

dćjścifu Można §fóżnić wiele ceh ćhairkćłującycn crviliacyjnie
Ąrr cóhlna,n.leR poli§!^eJ tradycF kllfoD poh§!aeJ lplrW
nej, sp*}nkn pioc§ów naodoYo_ i państvovótwórcłoh. Ęóalim,
klanovość, elnoka§m, NiąZk cgmimów państwoRY€h ż iślamem.
p@ikóię polityki i ńhmu i in,) jako p.łną całość, z drugiej wst,żć
n! dŃć islol.e odrębności chriałleryającejej częś.i składov€, Po dru_
gie, w ohl6Irrelysryl€cn cy,vilżrcyjnych Azji centlln€j podl§ćśla sję!
że jej żwdość rdżeńm &vi v |.!łcji wyaikałóby śąd, że |radycyjn€
fuści stylu łcia powimy być podslawą budo{,y ńar.dówych nodeli
lr sfotlMji! i o.1ni*i6i.n dla pró]eklowmych stalegii rcfom poli,
lyćacśpołćchych, go§podmzycn iĘ,

wydaje się. że cl)ż b,rdziej poPulanĘv śrcdowiskach politolosicz,
nych rcgio.! te"ę o iślniaiu smoishl€j, lolrarnej c}vilizrcji Ażji c.nlral_
iej i jej kęgóv crvjliaoyj.o kultuoł7ch nal.ży t }loNać Bcrej jako
lipol.żę, obłczoną dużyn qzykim * śvielle dotychcuNowego sbnu
wiedzy i i}Tagającą srczegćłowej v€rrńkacji *E z posĘpm badń
crNilizeyjnych (hi§lolylay§b. kultm}Ycb,.hosńń.hych. mh€olo,
8iczycn, politolo8icżnych iĘ,), Z,iazm nietrud.o z ist ejących jUż ba_
dań łaeksplikoMć poważ e aĘmmty. j.ł i ko raĘume.ty na rez
t j hipol€ży. wyślmży {dwół,ć śię chociźby do smy€h deńnicji i kryte-
riów *l!łókrcji cJvilizrcji. Vśód l{órych ńożna E}Tóhrić d.jącc pod_
sllwę dl! Ęmia Ałji cmĘllnej a lokdną crviliżrcję!, zwdłć leż na_
leźy, ż€ w o@ói€ bad&źy ż rcgiónu §ił witalne pft§wania lalh@wo_cy-
vilizrcyjn€go Aźji cen§aln.j ltwiły v nFhie imej żwaltości rdmej,
niż siŁ .Woju c}Yiliaji acbod.i€j, Byly b rody, plmióną fed€rcje
plfrime że swoift §p€cyńcart hi@hj.armi więzimi budówey_
ni ng ,. ivkrch kMi" czy !€ż włościł],n Ej .ywiliacji ,,kodże s@jG
góetych}n"(A.I odbadd), lubsaźej'psycnoa@jo_kllfuo*an".
Ułladm ry.la, zufczBfu,, oby! zriini,lElGzm pokolmD*}n, ol_
g,nióclą fuomll§ cac s q!ruL{ach depósycF, \łab)T uyaed_
łifr cr§ilia.ińyń Ęlo r.kż dąźenie do życia w nammii ż pż}fuą
ad,placji dó śurow€8o krimfu, wmntów łoia s|epoveeo, w poróMa-
nieh cy,vilizcyjnycb w$bodu i zrcnodu wskmj€ śię. źe óźńic€ między
nini *faacźją lalrie wartóści jźk adapta.ja,kercją kolektywiżm_ ń-

n j nimidro ndm Ęol},ć !.glądx Z k żd€ . pllisB E8iolu !fii.da łhsne kofut

Pi!ą ż 'wyŃ ndb ńzwju FŃ A4i frdĘ lwłlnt@rny j.n obeśbdi.n 
"lt,

nich..,ńń, DFkń a den bwliufu<onj ,P/r.a4,1,śP eFi PoliEk,,.200],
bfufu,ec'n,11iŃ
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dtvifualizm.imN ja_|radycja,d€sporia nmokńcjąkolcmtia.ja_de_
cąhliż&ja władzy i ió. Nie uIesa takż€ vą9Iiwoici, że §vóiśtĄ łlatrą
slinającąpolity.ay łf hiai cyw jlizaoji Esióalnćj s{lryboliżn i krmNe
n@hejhy ponryki. Konnalg!ńąly 2aś dożB latwó mlćźć w .uĘo-
*nlrycaych tladycj&n badań Md cyavili&jańi, Nie nożna lćż letce,
ważyć tonlekslupoljt cz.gso _ ż,łożenie o odĘbnóści c}Yilizcyjnćj
Kaehstlnu.zy Tlrkoenist u (wediug s, Nijazowljedrej z najst r
szy.t c}viliżcji świab) dośkonlle PpiNj€ §ię w int€r.śy allory|aF
nych elit władży i upołszecnniłną plrez nici t.żę o autocenlryhie

że ,j*leśmy imi", że piżeszłość h'śtóryczno_tulluova i ciąglość
pamie.i rdódo§ei 5ą nai{y7./)mi \a o§c,ami !runtu|ą!\ń, /s_
chowanie lożsMości ł qamkaćh ekspansji €y*ilizacyjnej i Bloba,

2, lnspiracje transgresji W badaniach
cywilizacyinych

w doikon,ldiu zaplćź torctyczno_netodolosica.Eo badai md
Azją cfutlIną inśpifującymi są dyrekqłT Delodologicze tńnśgĘji'4.
Wn .a 7nl.\, zewbadfu ahMdc}q,l,acJąmodh,/d!j!, fuqloma.
c|a,ęlrolum]er) {flhodżiĆpo4ul*schemrywkleruntafuoźe a
niekonwencjonalny.h ko.slrukcji leortyoaych, nóilch podejść, nćtod
i leohn]k badrwcrych5, Taliie też Micki ńóża s,yTrowldzić z wi€lólł
nich ba.tiń no tresfomacjąĘgion\ pioNadenyoh w ramćh prcamu
rcalizowanego pźez zakład Badń wsćhodnici lNP Uw whika ż ńich
ń ln. /e el,m,nria empo(enĘ/mU l ,j,'oceDrrmu, 3 tstżĘ hny.h
o8nniczeń w waŃi. konceplur.ej ba.laó @d pżeszłoŚcią i wsprjłcz_
snościąćlviIiza€yjóGpoli§taąAźji centBlnej t!'naga s}Tlezy iego, co
połryMie &ćrydtowal, pńktyka ij€śl !łlrca€ dla budo§Y odekBa.

ł zó ]. l(ui.kcki XaeFk fusrĘś
Elmąly iBpitrj] fuFryó mom a.leź ł ,nytd. r oó.i!ds}n& Aublyb.

'{ż.!@fulŃłf!'..i,DMol&ł|ibn es,.Ż Ąlyibsr,k6dĄfufu łoó.!,?i,v4, Ą,fu)e.,. )(/ \@a!vi4. ć lag, 3 Ffistr rrĘ §J F-p v po rdos,, oń dm, ! ły

bfuą.o prĘbgl\ b.-FĘw,r ,1-1d ,W.l \ C\od\ DŁ. N.4a1 nŁqt - wł l3ą Ftfuhł, Pdse,M fu4s|żótngrq ch.leq prz.ólbh Muki o ph&]e.



nej tćońi i neiodologii transfoma.ji p,ńsr$ ie8ionu, wi€e się to z od
lat głosanym postulaEn potrżeby oNaności na aĘm€nty, póśzuki-
wmi€n nowych par.dy8malÓv i nelod ba.lawcżych uwzelędniających
specyfikę cywilizcyjno,kulfuIo*ą polilyczóo-aospod.rczą i psycho
Iosl ja re8ionu, Ret pJUrAc a le| uied4 może spźyi6{ poydzediU
p.sp€k§ryy b.d.ń óad torią i pnkyką tranśfolmcji pó§lólalnm€j.
palologimi pohycaymi. m9chfuiMi d€nolaatyacji życi! spo-
ł*hego i refom gospodanżych w paóLstwacn istohie od.zuMjących
3ku&i zdeźeń lBdycji ż napieFją.ą modmiacją i 8lobaliżacją Powi_
ni€n być to pmes dłdierunkoły na ośi .EmPa Azja centralóa",
TPeb! slwiłdzić, że € będżi. on Iotwo prrebi€gll, żaróMo żjedn.j,

w posakiwrniu ,Jlowego. nódelu bet dolo3icaego bad.ń ,ad
przeszlośćią i wsdcrcsnością poli9cżną Azji c€nbalnej nóż€ być 1*_
że U4Ą€cme lz*, podejŚ.ie i ecplne, tałlovane nie j.ko zt kła suna
czy s}nteza wykórżysta.ycn vjego ńneh ndod i tecb k badav.ącb
(oo się nieżidto spolyka N heFtMe) lecz ..noła jałość" ó valorach
qjŃniająco_p.ogń6lycznych. Ishi9je wi9lę nóżli§acnwtriantós ko.
seutcji i€go pódejścią aleźnje od celów i adańL badlw.zych, śp.c)óki

Ndeł takźź ódnolowaó, ż qiele ńsPifuji dla reeoju ,.cnviUż,_
cyinego nuń hadń" ł h. jach Azji cmtalnej zawida najnosź pt@
prct T, Kld€nlePicż. Aulor stvićrdża ń,iń,, że pźedrniotqn Enetsji
mdodologicaśj jeś nie tylko obecm slrukfu. łiedzy Flilologicaej.
{pośob) Je. gmldżenia,Lp,iwomenienF Refler(jJ b powim óu_
nież lkierun}ot}a!ć pźebudowę neędzi ba&wcży.h, ahy odkr}Tały
now. zalghoś.i pźycżFowe i ńńkcjon.lne, w l3jF uvitłod jćśl poli_

lyta w obecn€j lźie rcpoju cylvilżrcji. Muą ulec midić dolychcza,
sołT ukłid pojęcioBY i §iiiiesia badania, GłóM}d §ryN6i.m slaje się
crviliucja i jćj !ń,liza mkrcpolitycaa. Ekonnrokcj5 ńeloł}dim-
weiteolii dziejów społecreńsN ludżhcn i ich dynmiki}.

wyj&łińi..pili&yjre y Mei&h fuslolte]i pńsN A2]i cłhln ]

! wsęóFcya (.ńe wi.a pl, PalbloEb Fnal Fatdut Da*łPliĘ*ł
i Jłd€b pżblmM (ł dn*u) w c6i ąśhśji md drĘ rb'.@9ł4 Fą. plżil
Fblbiąłśążkj i nntj*go ańykulu óulĘ z fuijm skoŃoYii * Pńw!i2ł
iałdi.meE,pfigu,e łi|r@,ru+mMpohJoMdN, ł F @F!ai.
ó,tiayci mjo*ó\ 6]6l ł:iluru4lĘń ń r4mleb,o&iąodwi.hht&Ęi śńej
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3. Wyjaśnienie cywilizacyjne

Podel{E ilEgillm mue b\. budovue m,n, M bŁP wyj,śn,fu,acfutrżr)|Dc8o ,7 Lolel fu Nhhie mo} byc $d.b9]m i okresla_Jdh 1ok posĘotr& k badaq!/ego, rtoból p,tr{U , melod poięĆ ,Ę
oo ml14 łatrls* prce!ós poliDc7n\!h Wnepu|ą(!ch EAionie Ązi
| 6..llil Po^a'a @o i.lenrynłocsc oóniemo".i cyMl,a!}lne orUl!hł/d|mne pżqlf,anę de§Ąllo§r! podlof hb,or]cdo.kllfuo\el Fl3,ne lr&.lnlruli, Wja:n,. u arujJo mis presN @owo
l pe(Mo\ottró,c.}ch, pozońofuMołil żolności cdiphryjn} ch \po_h-hlN Ędy!\|Ąch fu lmola\je po|,iyc/ńe Budokfren,Jęgob,ae
pdJdJEfr ,ly, drr€lq^!) noa, Dżę.r/eE,Ć pźed m(nfu nfu , b€żĘtycaą,mPlemłl4|ą qJńfufu meo,]o,oarcaego l,TiMt@.8ó s ra_ńĄh fne8o lĘgu C}qh4cJ,Tco, dlmrov( d;ich./$Ne ulón_
ności L§xeia..go ap]€va koED./no.mdodoló8icaego w p,ż}T.drU
Dfub nle .yllo .ż9}*o{)!h , wy.,n1,ouy.h, alc kt_ p,ovod/ónJch* §lmći peBpśłqie po4aq.4l PoJeFc,e.o. co *}n,kż z upżed.oLh o^uń, Jeś cóą bard7tl etsponow. .mMo tr badlnhchprcq,d/tr(h w6lodk ch MUloq. h EumPy i A,J, c.nhlnej nid me_chsnżń i ży.i. pohlycaego,

_ 
]v lihfo?. ł}srp,łą rorre propo4 9e koncćpnulac|i njaśnien,acyT lżcjlnĘo,lego blcowJnia do badfr fuflomr], Po§notshĘFm| PźyLl3doB o. m hrle krytyh &chódu i Blobali/a.J i $oi. pode]ście.ra\rh4cjjnć buduie A, Dugrn U iąo pod§bukql ld;a.yqhżcji.u,@Ja§cllą,ł l\lór.j trMe mEve 7aJmu|e m,,0,..dęlemn,n 36era_ncD) l q kólei rchabilifoJe §Ę ,.poła kNNa Ead).yiną. .o;{6!0irć 9 J.onrełśćie Ał, cflMtneI13

, _]_ 
e]] |-,i1.1 "i "e.l 1)j;nEnie Nihac\Jne k@.fuU|e sięvopo-lcl,dopodeiŚci.fome)inegoiżkónc hjąuŃJginacrY,l%'

9acllólaIn\.h żddiefu To,orut€eLejiĄ/ Żał]rcĘw9ón,enrcJ_url@y,nę w odrchĘDu od 
'ofuJInego 

j..żnrc .Żi*j UszględniaMnponsn \n nĘ Ęol{łej, ̂ .,! 
dJćhoq.8o l kulfury lcósMe,w,Ę EŚr,ftlu c}ailiac}|n)m 

"psoó prcduk! linF mu§iblĆ t!łiovdyl*o nodslrqow] czyfu ik ro^o]U spo]kańsNv reslonu!,



wyj,Śnieiiecwilnryjre*bada eh fusf()llmji pmsN kji cóhl*j

w opr@weien plblitoyeycn wAzji cątaln j *fsĘpuje mogość
Wim6B § żśnimil c}Ąviliacióego, zaleaie od ćlów i zadańL bod.w_
ozyoh Pżykładowó, F.M, Ź]annakina buduj. dMlny nódćl podejści! o)vi
liacin€go Wscnod_zNnod i slosjąc 3o sl.B Ń dowi€ść, że Kerchstan
nalły do wielki€j c)Tilieji w§chodu]o, Z kolei c.K, Śalabew, G,A,
Nańekova lrakują pod€jś.ie €}§ili2..yjn€ bardm ,,w§ko" i sFóładźją
Eo do badań kultmmwczycb, WyBż.ią pftkomią że talfun okFśla
specńkę kazd€j crwiliz.cji, w pr4?.ttku Azji cenńlnej są lo n,in. jfu,
lengnd. trybaliżt. lah prżodkót wię' mdowGplmi€ltr)rL,

A,l, oEb&va mleży do nielicaych bad{ży w Fgimie, kóń kompe
ten§lie i szzgołoBo 9}4nia żłoźeni, kon@pnDbE vyjalnieńjd cylviliź,
cyjneco, w§k@je @ ŃićĘ pmmin.}vilżacyjn*o i .pml kiEgóriilny.
Podlaeśla, a ńdodolq,o cr\ql@crm pc§d! m posmgme pŃ$
hifu),*8o w pon5jnq pqspetrywić: c4i., pBfuni i hi€Iehi(rej
Ń:rrknĘ Ę.rąćńsiwą s pon la mnlizovć plffi8drE Ęoki hislo_

ry.De plu prymat mfllalno&j o*FŚlajq§j et o@ie ludzi',
z ponfż%go łfTiką 4 sMŃóienić crtiliżcyjn€ poMmo być wol_

ne od €fui*ń €mp@enĘan! Dowimo spehriać s}mosi komplmą_
brnoś.i i s}§temowości i interdysorTlinmości. .Iego dnrl€m j6t |o, ż daje
nożliwość zbadmia ńżnych c}vilimji, z kórych k żta rhoMje wra_

sną logikę fułoju. swoją doninmlę, wh$€ waiości. cele i priorytty,
w pol§kiei liteiofuź. poliiológiaći la}ż óbśffije §ję óóż łięk

9e ainteF$wdie pód.jścid cylvilizacyjnym v bad.ni h ponbb_
gicźyćb nad Ażją cd§dną Elńoty tego łyj!śni@i. są m,in, ob*_
n w cytlu.ttytuijry n cołeńbskiego i §. Tókaakiego pośviędonych

B.opolityce pń§M i dialó8owi I\alh]r Aii catal,ejr3. A, zMj.w€j
i P załęśki.go dolyczącycIl kultury regionujl, s, Ródo nad bislol}@G

, zń. F M. ż?mńu, cbLlabD.ri

,b u,ńiąiliaqjry.h . lh.cn.,3,36.l zó, a,K, Śabbsą c,A N{hłoń, hb/.i i P j La,dsr,j .bnfuii,,J&ż&ó!]rsA

g!ffieji mów dri,L9ki nśńbji k&iNć Biluią Brfuoład sŃ ł p.Bp.ldJYb
l sbii mj§bMj. vy.hodzr. z pt hsldii ltlloiu, Bmk Mlr4gftć mlko\]th l po91Ł
szilp,Nie3k aF pod kóoie § 

"i.ku 
u pd.ią h,lfotoĘAu!Ę zrl'ćn dod.j. ż

bMość Kz&Ń{ ro dW. N!* ujalyckr i aóp.]sł. zob r aobbski. §, TobBh.
żgo, ł: T B.nio (,€n.). łr.ż[fu/.ż. , dz .n.

s. a9 Pol ]nD€ publikjg tubó* ł sńi drfoBnej .wśejł.ZsB Azj. c.trMlnr',}zoLA jM,Pzet*i ńŃh]llfu ,uadówAżjicażdĄ.p T.Błnlr,
w 

'.[ah.d! ^ 
widbicki (rcd ). ?|,ro/,ńeja sryhcw i vbd.r w Naeke€j /1i



kulfu*}m ,rcdtm, plbĘp,on, bĘmiasMej', c,f JUba nin,.j-.żgo rl§ru, kóĘgo pokĘ ll! / l Abenm Jćdn)m / p,fu s4 ch opo*i!_
fuJJćyrh ee ']mień Ka&hrbnL a,ul*§omcfll&l, kąuoM*ow
óM,a opublrtoq M w ż0oo rela . \\}jsf n.e c}aq Lża§ in. F{ obą m
u b,dfri'ch A AnN.wstRco nad wórcm, cr\ilizc\jnrm, ry\dhż_
cn!ox§!bą, \. poÓEV,e M!,i4 poóĘa\cal hn|ow \ł/irP { rytrAlii c"ntralhg ruror do\od7,, źe bletyi"ko fuEń* hybDdd lyviliua_
!\Jnd lbędąco F)d silnym DTram Łi!§ckih lu.row kocóM,c4rh,
odcihę|a NoK pi.mom m*h Imfuh lwalle,ipoł§cej

w n@ruĘ h-aloqej zrmą3 Us.re m,n konceplje $ld6nleniacw,xzr9nego r, Kienls,ca H, Hol,ja l Ą ( bodubśk,ego, Pnca
pl€Ns4go z autońR pćafuje po.1ejŚciE oyTiliacyjne nież*].kle !lod_
n€ poznaw.a i inspinJąće dla badań politologicaych. Podk€śIa o, ż€
lh.Eu}!,ę lfgo poJej\cla mpllkue gmo rozmlenle cWllizeil Autol
dm[i}ńkure wiele obFgo§l.h op,n q\lha.J, \^Ńhodu , i3chMu,
glon ml*bę pcfol.fo oNMon, bdd,lZ oaś*id w,elu ta'fu p?elm_!/ ,3 gfuL §)Nomn)!h ptrl wlas c}Mhację. ofłJi, |.lpul,
pek, dolh2ea.nń odmlfi noici lóm cyv,lĘdqjn}ch, skl;f ,.po;boq
'chposr.żęgmia 

i rela€ionowdiar',
7łóleiH, Ho],l pr,}tnui. żłoim.. że fu\lomfuja ńi.hddnd o

ń,lm,el desŃoĘ,}' .)ry|l,żrioJ l fómrylń) l6fu|óu}l sĘd
§an\lómrję pmbblM. fulś4 bad,. pru nDml podeJ(cE iomJ_
ry|ne8ó l c}}, l4cy,n.go w lalMle d lo bJdu|. dqa komplemmh.
ne ńodek *f |MfuE: ch,liA§ne,mi€dzfomr\Jnet l lomąJ]ne
lushiovel, \adr/ednh Ęl 9}JMH,e cyvll,żcyin;. horemu b,b[a
]€st 1eoria hodmjeji §yjŃnilją.a pl@s pr-jŚcit od śpole*ństwa
radĘ|ne8o!o \"Ńl*!meo lpołe.h§NJ pżenysloteco ryalnie.nE lo e V /3l€{fu m vMóg inkgdnośc, m ! hdr,r Ęr lnbd) {}lilndrny
,louy\k ż 4pl4b mdod.|og'cjEgo wGlU d) {yphn roułoqh, PuJ -
ięĄ nodel iubr q erńeje n, pr4 krad/ie aanqlom& || !6\r,e] 

i,
Kon.eptk Ą chodubśfue3o JeJ żdec\dotrm,e b|i/\ż po|ilo|ogóń

badającyh pmnjany v Aźji cenMhej4, Ujćj podśiaw lisi idea. ż €-

-. ,ą PĄ\ -ft ]uźe, :e Ę] l h, h@

Ą zob 
^ 

chdlb&ri rrjó,ihb Nlńlj,e | lceńx @n huhbĘryh (spf



§J!Ń,ąk !F dqirc ! bldłi&h lnĄ mąj plńN \., (łnlej

lm podejścia c]eiliz&ryj.eso powinno być posżu}iwfuie i vyjaśnianie
pns i pńV dłotr olcl źadł.y. h pżm,mm, crał j h/f yjnymi w . z6E
i pź6treói Podejście to powinno być:
a) gtobaln)m (odrwedć d}n nikę żjlwist i p@ce§ów w śtrukfuź€

b) int€gnlnym (w kategoriach działai ludukich i i.b Mltalóv)|
c) qraśDiającym (eoEtyczne, honologica€. z.id § kaleaońacb grup

społsaycn i kla§ fałóv spol€caych],
A, cho.tubśki podobnie jak poa§lali autorży, wsk@j€. że podejście

c}a9ilizlcyjne Powimo mić cnaakd śyslemowy i in€rdysc}?liómy,
Pży tyT jgśli J, KieniNi.ż odaco ishińie pFwi.tlowośoi rządżącei
rcż§ój@ srldialnym c}§iliz,cjj i nG m*a ż$dy jej kls!ńłlcji. lo
H, Holaj kładźi€ Ecisk M lsestie pąiodyzrcji różwoju .yTinźcyjńe
go, aś A. chodubki m mlę cż§olPestźeni w roaoju crajlieyjn}m
(liniówy, nieunio§y, cytlichy, spińlnx zyszatówaty i in,), osbbi z au_
torów Fskmje 1alr€ ńd pożylłj pbną.€ z as|ośowdia łyjaśnienia cy
wiliacinego w badmiacn polilologicaych (ujaMi ie Prawi{łNości
źądzących łcied polityca}m, fomułos ie s}dez pu emian poliqcz,
nych, id€nMłovmj€ 

'ódeł 
vięzi ini.sacyjnych oru spźćcaości i kon

ffiklów pólitymych w $]mimch lokllnycĄ cgion hych i elobalnycn,
ńprił§hi.ń,. whdu p4isNou).h l óóMdroodoĘ!h, bldoqascmu
9y @oju polilyńe8ó i prcgnoz ostżdgavczyoh iF,), A, choduhsti
m.in, koó§anrj€, ż€ lruóo ł],jaśnić ż*rr§isą Dfuę banslomcji póU_
tycb.]. 8ospode*j czy kulfuralne] w kĘjlch WNP b.ż ódwołania się dó
spąr}ńki c}Vnizrcyjną. Tyn ba.dziej, Z póle badlwcze poliiologii jnpli_
kują nić tylko ł}mogi piaĘri ącią ale i (ż. kuhŃVogryilieyjne,
w l%lrie po&jTujJc olobś adapElri v}j!\fuella cW l,uc, nego fu
gMlpoLiblopl, §&cule pq5ldqo§n ł, ę kminolog(acpojęrjo§ą
i okJćśla drTekly,T i netody badawć4 (dylek§?' kólćjnych zbliźeń, ho_
limu n€k ologi.aego. n€toda syslahow, alosii. indUłc]jną dedur_
cyjna i in.), Pźyjęą kócepcję veryfuoje m pżyk ldzi€ p*nis oynili_
z&yjny.h ł Azji c€nealnejł,

PoĘżsże podejścia ąni€wąĘliMe óryginllne i in§pifujące w pżed_
miotos)ch badmia€h- Można leż.ieco imcżej śpojreć na podśbwou],
Żarys koó9fułcji podejŚcia crviliżaćyjnego. kÓĄ charakteryni. sch€_

h.tń), , cyllfujż w aóe i PM,, żA,}ry a&ówe r 1, Tmń 1993, s ż1
iDdi.qdsudłPdw/.ibł&błe4NbefułqŃb|bP]ralĘli'v:^'fu**

lFh i n, PźP)ai,, Azji c.anlei, ł ońniE] rś&!,



nai nr ] Jcst ón budowmy zaodnic ż lómulą konłrclyżacji czy też ko_
lejny.h zbljżeń, pcąTając od .ywjliącji globalndj popźcz lokalną do
sub*Bów cyvilizacyjnych i nmdowych modeli rraóśfomacji Alc icż,
żalcaie od konkFinych celół i żad!ń bldavczych nie V}kln.2a ódwo!
nego postępoweia póznawcze8o] od konk]ehcgo kraju popźeż lololnć
uwarunko*ania cywilizcy]ne do globali2acji

2l

|§

§i

Zdlr opń(,,Wan'ewlJ\n<



wyjainj-,. cF,hei& ł h6&D&h fur(mej] FńśN eri coiźlmi

z€ scn€manr N i łyniką że podstawo$T ,,|ókąt prcblemołf" podei
ś.ia cywiliżcyjncgo w badanirch nad ptmiemi poliiycznFi w Aąi
cdhżlnej N)zMzJ{ .,tEnsfollmja ł.dycjFnod izcja" sp.cń_
ka Ńyslępujących reh.ji * lej ś*óiśtą fu.lzić p@jawia śię v t}m] ż
Mzystto @ dżi.j€ się s czsopź€sirżeni nięnzy hdycją (1') a ńo_
dęmiacją (M) olaeśla spĘ}4tę §!trsfomcji polirycaej (TP), ta 2Ń
Mlnie od,.iziduje fu v§pćtżlerióśći syślępujące ńiędży frdycją (T)
a modemizrcją (M). swoisle żdeźdia ltadycji (T) z nodenżeją (M)
ńógąuncbmiaćróżnoBkieprcesy(vzajemegoł7kluz ia,adapta_
ćji. synbiozy. imoweji. neofrdycjońaliz&ji. retżdycjonaliaoji, dy§o_
msu modćmiźeyjn€gó iĘ,), ktoE d*ydująo ch&akl€źe §56f(meji
GP) Innyni śłóvy. fusfom5cja generoje sku d zdeEeń bndycji ż nG
dęmieją tló€ nadają j€j slo$wną pósbć, ald tćż óddżiałujć Mbi€
i modńl je ńlacje niędzy tBdycją a nodmiżacją (w !óżnym stopniu
i w ńhęj postaci. boż€ zńMo skulkovać posĘpem.jał j rcgFsen}

u pź}Tadfl A4i (fml.e Nor) w!l}v ,,mfoft&j, n, .m,
dycję modemiżcję", jak dowodzi praktyta. ujawnia asyncbmnię mię,
dzy iiadycją i nodemnaoją Póśżeża pżeśżó tadycjil]. w rellttcie
w konfiontacji ,,fady.ja-nodmnacj." jak na ruie Pygr}ry. ta piN%.
co śp.Zfja Mdficjom autorytan}ń v łciu politycźyn (*h@t nr 2)
có t kże ważne, fakr, iż tańsfomcja śmwea j6t ..od8ómi." sla&Dje
póbańi mipulowoia Mlycją i.n scbkcją i naa€uim p%z elily
władzy, co 9bdovi źiódło wielu patoloeji w i)ciu polilycayT Można
Męc prżyj{ć, że elNfomrcję posnoblit rną w rcgimi. impli}uje lzw
zjawisko ,Joeińjących się nożyc ,,1Edycjimodemiacji" z korzyścią
dla neoFadycjomliacji i óżnych o<lni autoryfu}dl.

w pźyjęryn scnflacie na tia& pmblmową (fusfomcja_trady_
cj._mod€mizaoja) na}ład. §Ę żłoźone ot@ząie c}Ąvilizrcyjne (c}Ąviliz!,
cje lokalóe, rcgionalne, lon§nen|alna, globaln! iĘ ). qróżniońe kęgi
o}aviliżcyjn w różnyn slopniu ińplilują Pl&j€ niędzy tradycją. no-
demiżrcją w p!ńś§eb A2ji cmtialnej, tlórych końco}5m Faltalem są
ndodov€ modele fusfomacji", Pźy §m plzejnuje §ię hipoietycaie,
żć w meb craviIieji @hlmuj,tyckej nożB *yńżrić lokalne l(Ęgi

'l Spąj. tmu EJyqodń Mzowe Myimie się bdy.ji §T4rowo na @l
tadltji, ich finkcji j mdie}ch nlfoli ż nod.mizcją phr P sfumpką Je]dog! ,,,@

!] Pakhdoyo. N olfuv c]óm. Ąói. dlr eBfol1ruji 9ań!M AZn c{blĘ
rfuF y ii.ćffii.nF rcłó! ć!Ąvi,Dcji 9oilliei, hrg moż śLa(łołTć dŃdnF
kJą!ń wrńoć.j s@{ dLEgimu ł wfurch'Mląimej ii-l§ ;loDoś.i" Wfuny3fugiiŃyrryv+ lo"wjleji fulrił Pńs. tgimu, N ltół.h ądlsid.
lmN.We k6Ńcie Edo6 ĘĄ!.i@ĘE w koinik l@id zó N ol@l
G64k ńq&hńj 1d nz..JĄ,s 199i\*l
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wFś n.FlM.yjf vb.d iach h.romeji pŃlv fujl fuhhj

co tlkż istotn€, akreś i siła §lbm obcych wżóów .y,vnneyjnycn
była żóżnicowana wMąfz terylóriów ob€cnych paóLsM Azji cml6l
nej, w prż}padku Kirgislanu sTłrYT c}.v]liaji rcśyjskiej byb zdsy-
dowei€ więksrc na pć,łnocy niż oddzielonyń vyśokini 8ónni południu
kJaju.wTadżykkhic na obs@ćh bliźej położonych gfuic osylsldob
niż Ń gó6kin Bad.chsanie, Bdzie silne byly crviliż!.yjne Ęlysy
śMata islmu, podobnie w K@ltslanie ńa pć}łiey dominoMły §Tły-
$T rosrskią w cżęŚci ponrdt wó-łschodni.j chiń6kie, Po*a.ższa sy
E9<j6 śkulko$Jla Noi.lF duaImn cra!ilizacyjnF, §ahd.złj4cym
pż€slrzeń 2 j€drcarcaą domiMą Eadycji i pź.strei niŃo badzĘ
pód.tną m Dod.miżeję polityćżą. Pódział ten jeŃ ĘoMy, gdyż pże
sF4nie te n&bo&iły na sjebi€ i wzjemie oddziarysab/

Kwada 9yóżlienia, kla§}ółacji i GkónśeDk.ji .rryilizcji lokll
nych i ich subśh.ów v AĄi cćńhtn.j symga odĘbnycn i pogłębic
nj!h .hrdós, l.hieio boMm dpoE§cae pĘę+anŃ pPeńżM!|ąc.
ż żs.dnością iob trlńżnienia v bdddiach Md narcdos1mi modelami
tmslo żcji q i€slońe, z j€dn€j bowi.m sMy możm w)lóżnjć viele
fido<, , hom konliyfuUJącvcb cyĄł jl,acię rgióna'ą 7 dngej - mo/_

M wskżŃ M sysleńy wańości i nom pźdmawjających a *fodĘbni€
niem sub.)aviliźcji v rdach cy,viliaji Egio.alnej, Pżykładówo, o ile
do c*h c}Ąviliacji regiómlncj noźTa zaliczyć p,}ryiążeie do tFdycji,
nieun ośó tlo imołacji, stu§dkację pólietniczną optt4 n9 fud!ćh, ple_

nionacb i żwi€kach ptńjmycl! Flisijność, poddaócżą l\alhrĘ poli,
tycńą t yboliżm, e|iokńtyn czy Ggióalin, to żaMm róbicć tych
c*h są m tyl€ ń,ćżące w po§degóróych knjacn, Że możnajć h}lówać

pĘftjnni€j hipotryoan i Mntycai€ jato eleńedy bc}ryili_
acji w cyvilizŃyjnych rm&h regionu To on€ min,legły u potlstav
powslfrń w §m s@}n regionie a6aóicm Óżniącyci się modeli Uśtro_
jorych, w lyn jediego 2 najbardziej .utor}4m)th m świecie rcżimów
tr Tukndi{ ie pm§Na żbu.lossnego na z§adż. begmonlml
pl€ni€m€go. w śą§ednim K.@hśhie w tym smyn czói€ budowmo
rcżim rlgtvmie otBar.y fu {dości dmol(Iatyoag. . * Tadżykistanie
proMdzóno p*z pi* l.i hBlobojcą vojnę pię€iu kleów o władzę.

Połfżg pńba imstlukcji \ajaśnńnia cy,vilia.yj.egoll ni*ie d.lgko
idące imptikrcj€ nelodoloccże dla pojmowMi, i i erPrecji modmiza,

]' Pżisiory ł łmji mbcd sfu! b lylko ]€dno z n@liqch Pdiś b.d:F
cry.h,kćty$n+&Lą.hsfudióqryFhimakoi}fuąNś.iąalńPdbilEl

wĘg!órdiury bryjn}im&byće fusńofu].,hdF i lqożfu{ wó!
*p€imaavasw i. ń.d.Diącjl cblktlyńtrdby @ sofutrh *d bdy.ji
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cji i tbsfolmcji w Azji cfftll,ej, odj.Ąca bowim koncerEj€ je.inoli_
niowe, pĘfelująp€ prddygmaiyJborlemżrcji-m jńtovmej 8lóbżliaji
i deąokmji ló nffilbń&ji-d€mokaracji na wór enodłi. jat ńw
nle, lanstrUe prl pollblogóu z pffis EgónU kon!.pćJe, Że aubo_
igiJm ie.l toni*bh Wn]dm pEjn h pbĄ Ęcionu od tolalMĄ.
mu do dm*Ęcji, M korł§ó tąy o dyłeĘyńkacji nodEli tlsfotleji
i d.mołiaoji z uwzslędni€nid śpe}ółj nmówej, a takż€ Ea o ,.o5os_fuej' ptó*!ną!€j do budołr, modeli ustojoRych alreDatylhych wo
be- dmokrfu |,, smo llmfollMj! je$ lfffrmem.srfuJącym' b-idJc|e
i modehiż,cję. Model fuf(mżc|,, je| kodłrefu {knnicr !!,)4scają
żidwiska i p,se.J w !b.ópE6Ęfi l W\iepujĄel m,ęd4 lradJc,ą. ńG
dm7f|ą w pPf,§§ża Ę w lóhym sopn,U , sile inknvfuiulq lonkcme
ę}fuil{ .yviliac\ iŃ KonrpmnśDl, a! pffi.oB tr peBTe}tysgcn
mdog€mGegógme| l dB.hMtrbó,§Ędro[!D.J UJdma qp*ńcż
ną łtloweimtovąić §lBf@acyjną prBbzeni cfi hll@jolyckiej
(nmfotmcj! klewr'. 

'efrśldmeja Nio4^fuą .nemokĄcja s|ec
wM"] ,,od§ńt od niąakóńczdej denokńtyacjr iĘ.),

summary

civilizational explanations jn the r€search
on postłotalitarian lldnsformalion in centralA5ia,
Ba5i< aspects
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