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Adam Jelonek od wielu lat zajmuje si  strukturami politycznymi i ustrojami 
Azji Po udniowo-Wschodniej. Interesuje si  tak e problemami autorytaryzmu i in-
nymi niedemokratycznymi formami ustrojowymi, jak te  teoriami zale no ci, rela-
cjami �peryferii� i �centrum�. Ksi ka ta jest jego pierwsz  prób  przedstawienia 
zarysu ustrojów politycznych krajów wspó czesnej Azji Po udniowo-Wschodniej 
oraz ich przemian. Jest to niew tpliwie praca bardzo potrzebna na naszym rynku 
czytelniczym, do której powinny si gn  osoby interesuj ce si  tym regionem, czy 
maj ce do czynienia z jego poszczególnymi krajami. Poza aspektem czysto infor-
macyjnym, ma ona niew tpliwie tak e drugi wymiar � teoretyczny: pog bionej 
re eksji o kulturowo-spo ecznych uwarunkowaniach ustrojów politycznych, jak 
te  o mo liwo ciach i ograniczeniach wprowadzania demokracji w krajach, które 
jej nigdy wcze niej nie zna y, a przynale  do cywilizacji niezachodnich. 

Ten ostatni aspekt nabra  ostatnio szczególnego znaczenia z dwu wzgl dów. 
Po pierwsze, wydarzenia z 11 wrze nia spowodowa y ogromne o ywienie dysput 
o stosunkach cywilizacji zachodniej z innymi cywilizacjami, jak te  zwi kszenie 
jeszcze nacisków USA, oraz innych mocarstw zachodnich, na wprowadzanie za-
chodnich warto ci, koncepcji oraz instytucji demokratycznych we wszystkich kra-
jach wiata. Autor, na materiale Azji Po udniowo-Wschodniej pokazuje, jak nie-
wielkie szanse powodzenia maj  te wysi ki i jak trudne s  to procesy, co nie znaczy 
jednak, e idea y demokratyczne s  ca kowicie bezu yteczne w Azji. Po drugie, 
po ponad dziesi ciu latach od rozpocz cia w 1989 r. fundamentalnych przeobra-
e  politycznych w Polsce, narasta w szerokich kr gach rozczarowanie nowym 

systemem demokratycznym, a politycy, socjologowie i politolodzy coraz cz ciej 
publikuj  analizy wykazuj ce jego strukturalne wr cz patologie. Spojrzenie na nie 



z perspektywy porównawczej i odniesienie polskich do wiadcze  do analogicz-
nych do wiadcze  innych krajów umo liwi oby, oczywi cie, g bsze zrozumienie 
naszych trudno ci. Rzecz jasna, jest to bardzo trudne ze wzgl dów psychologicz-
nych: jak e to my, Europejczycy z kraju szczyc cego si  setkami lat parlamen-
taryzmu, systemem wyborów króla, latami walk zbrojnych o wolno  i warto ci 
chrze cija skich, mieliby my porównywa  si  z jakimi  Azjatami, dla których de-
mokracja by a obcym idea em! 

Mo na jedynie doda , e pytania, na ile formalnie istniej ca demokracja jest rze-
czywi cie demokratyczna i jakie s  jej perspektywy, bywa stawiane coraz cz ciej 
równie  w krajach zachodnich. Wcale nie jest te  pewne, czy u ko ca XXI w. nadal 
najwy szym idea em politycznym pozostawa  b dzie liberalna demokracja zachod-
niego typu. W tpliwo ci takie zg asza o wielu wybitnych badaczy, m.in. Rolf Dah-
rendorf. Ksi ka A. Jelonka wpisuje si  niejako w te dyskusje, chocia  do nich bez-
po rednio nie nawi zuje. Centralnym problemem rozwa anym w niej s  bowiem 
próby wprowadzania demokracji w Azji Po udniowo-Wschodniej i niedemokratycz-
ne, czy te  �inaczej demokratyczne� ustroje tamtego regionu.

Po krótkim wst pie autor omawia kolejno Malezj , Singapur, Birm  (Myanmar), 
Indonezj , Tajlandi , Filipiny, Wietnam, Laos i Kambod . W Epilogu przedsta-
wia podstawowe wnioski teoretyczne, jakie wyci ga z analiz zachodz cych tam 
procesów spo eczno-politycznych, cho  zastrzega, e s  to jedynie lu ne re eksje. 
Zdaj c sobie najwidoczniej spraw , i  jest to zaledwie próba zarysowania g ów-
nych problemów tych krajów oraz ich praktycznych do wiadcze  z demokracj , 
da  tej ksi ce podtytu  Szkice.

Ksi ka ta ma rozliczne walory. Pierwszym jest sam fakt jej pojawienia si , gdy  
podobnej pracy nie mieli my. Drugim jest zwi z e przedstawienie sytuacji poli-
tycznej w ka dym z tych krajów, walk politycznych i sporów toczonych w ka dym 
z nich w latach ostatnich, jak te  kierunku rozwoju. Trzecim wreszcie zarysowanie 
specy cznych tradycji politycznych regionu oraz mechanizmów tamtejszego ycia 
politycznego. Ponadto jest napisana dosy  przyst pnie i ywym j zykiem. Ana-
lizy za  w niej przeprowadzane s  g boko przemy lane, zazwyczaj trafnie uj te, 
a tezy � na gruncie polskich analiz polityczno-spo ecznych � s  wr cz nowatorskie, 
a niektórym b d  si  nawet wydawa  obrazoburcze. W podsumowaniu sytuacji 
w Kambod y pisze on, na przyk ad:

Khmerzy w uzasadniony sposób oczekiwali czego  innego ni  ostatni demokra-
tyczny eksperyt zafundowany im przez ONZ. Je li w ogóle liczono na demokracj , 
to raczej na zaprowadzenie demokratycznego, realnego porz dku (cho  by  mo e 
w kambod a skim kontek cie nierealnego) ni  próby odtwarzania teoretycznego 
modelu [z Zachodu]. Warto ci, które od stuleci mia y swe korzenie w Europie i któ-
re zosta y zaszczepione w Ameryce Pó nocnej, nie s  jedynymi warto ciami, na któ-
rych demokratyczny porz dek mo e by  zbudowany (�) 



Demokratyczne zasady nie pochodz  z jednego ród a. Jak zauwa a Bertrand 
Badie, buddyzm therevada promuje koncepcj  spo ecze stwa opartego zarówno na 
idea ach równo ci, jak i odpowiedzialno ci. Problem polega  niestety na komplet-
nym braku zgodno ci mi dzy organizacj  spo ecze stwa, która akceptuje rz dy pra-
wa zaprowadzone przez narodowy system przedstawicielski, wy oniony w wolnych, 
uczciwie przeprowadzonych, powszechnych wyborach, i partykularnym systemem 
mediacji w samym sercu systemu klientelizmu, g boko zakorzenionego w kambo-
d a skiej tradycji.

Khmerzy, w poszukiwaniu bezpiecze stwa, protekcji i spo ecznego awansu na 
przestrzeni wieków wypracowali i utrzymywali zasad  spo ecznych relacji patron-
klient. Ostatecznym tego rezultatem by o uczynienie tej relacji, i zwi zanej z ni  
lojalno ci, istotniejszymi ni  zwi zki o charakterze narodowym, czy pa stwowym. 
Tak  solidarno  buduje si  wokó  przywódcy politycznego, wp ywowego przed-
si biorcy, lub cz onka rodziny królewskiej (�) Tego typu polityczna organizacja 
prowadzi w logiczny sposób do odbudowy aparatu pa stwa autorytarnego.

(�) Zachowanie twarzy stawa o si  jednym z podstawowych elementów lokal-
nej kultury, a jakikolwiek uszczerbek dla honoru rodziny wywo ywa  cz sto wielo-
letnie, narastaj ce walki i konieczno  zemsty. Polityczna dysputa nawet dzisiaj 
jest dlatego wyj tkowo personalizowana (�) Tymczasem UNTAC (United Nations 
Transitional Authority in Cambodia) zaoferowa  Khmerom, niedo wiadczonym 
w praktyce przychodzenia i odchodzenia kolejnych rz dów, zupe nie im obcy sys-
tem parlamentarny (�)

Odej cie UUNTAC doprowadzi o do rych ego powrotu politycznych praktyk 
kambod a skiej niedawnej przesz o ci � nepotyzmu, korupcji i niech ci do tolero-
wania jakichkolwiek odmiennych pogl dów (�) Kambod a ska kwadratura ko a 
polega teraz na tym, e z jednej strony chciano by zachowa  stare relacje, które 
gwarantowa y bezpiecze stwo, z drugiej za  wprowadzi  nowoczesny system po-
lityczny ograniczaj cy te ostatnie, a zw aszcza nawarstwiaj ce si  wokó  nich pa-
tologie� (s. 192).

Autor dodaje, e szybko formuj  si  jednak nowe struktury spo ecze stwa oby-
watelskiego, które staraj  si  realizowa  zachodnie koncepcje demokratyczne �we 
w asny sposób i w my l w asnych tradycji�.

Cytat jest d ugi, ale dobrze ilustruje sposób rozumowania autora i formu owane 
przeze  wnioski. Zwraca on te  uwag , na ch opski charakter tamtejszych spo e-
cze stw, co ma oczywiste implikacje dla ycia politycznego, na specy k  tamtej-
szych, kanapowych zazwyczaj partii, walcz cych o swe klikowe interesy, nie pró-
buj cych nawet formu owa  jakich  platform programowych, itd. Wskazuje on, e 
formuj ce si  tam klasy rednie najcz ciej nie maj  aspiracji politycznych, lecz 
pragn  przede wszystkim sprawnej administracji i porz dku prawnego. W swoich 
konkluzjach wskazuje on, e wszechobecny paternalizm b dzie wp ywa  na formo-
wanie si  w tym regionie zmodernizowanych systemów politycznych, które b d  



zapewne umo liwia  o wiele wi ksz  partycypacj  spo ecze stw w sprawowaniu 
w adzy, ale b d  si  ró ni y znacznie od zachodnich. Jego zdaniem istnienie jed-
nej �nowoczesnej kultury� jest z udzeniem. Nawet w krajach Zachodu ich kultury 
polityczne pozostaj  odmienne. Modernizacja pa stw Azji Po udniowo-Wschod-
niej prowadzi  musi do pojawienia si  jeszcze wi kszego zró nicowania nowo-
czesnych systemów politycznych. Jego zdaniem nie tylko w sferze gospodarczej 
mo na mówi  o � cie ce zale nego rozwoju�, ale odnosi si  to równie  do sfe-
ry politycznej i traumatycznego zderzenia zachodnich warto ci demokratycznych 
ze spo eczn  rzeczywisto ci  krajów nale cych do cywilizacji nie-zachodnich. 
Wprawdzie ideami demokratycznymi fascynuj  si  tam jedynie w skie elity, ale 
nawet one interpretuj  cz sto zasady zachodnie w sposób dla nas zaskakuj cy, za  
miejscowe systemy polityczne � je li maj  okaza  si  ywotne i trwa e � musz  
uwzgl dnia  nie tylko wzorce zagraniczne, ale równie  miejscowe uwarunkowa-
nia oraz tradycje (s. 196�197). 

Mo na by pój  o krok jeszcze dalej i stwierdzi , e demokracje zachodnie roz-
win y si  na bazie nowoczesnego pa stwa absolutystycznego, które pojawi o si  
na naszym kontynencie w XVII�XVIII w. Jego cech  szczególn  by a alienacja 
jednostki i zlikwidowanie wszelkich, dawniejszych organizacji i to samo ci gru-
powych. Tak pot ne, biurokratyczne pa stwo, posiadaj ce monopol na przemoc, 
stan o wobec t umu samotnych jednostek. Ta sytuacja w a nie stworzy a potrzeb  
formowania �po rednicz cych struktur� spo ecze stwa obywatelskiego, koncepcji 
trójpodzia u w adz oraz praw cz owieka. Dodatkowo rozwój taki stymulowa y spe-
cy czne tradycje Europy: indywidualizmu, a szczególnie indywidualnego niewo-
lenia jak te  wolno ci jednostki oraz jej praw, rozró nienie sfery publicznej i pry-
watnej, jak równie  sfery sacrum i profanum. Niezmiernie istotne by y te  prastare, 
indoeuropejskie tradycje postrzegania ycia jako ci g ej walki i archetypu dru yny 
równych wojów pod przywództwem obieranego przez nich wodza-w adcy1. 

Tego wszystkiego w Azji Po udniowo-Wschodniej nie by o. Pa stwa tradycyj-
ne by y s abe, gdy  opiera y si  na bardzo autonomicznych i silnych wspólnotach 
wiejskich, oraz na zwi zanych z nimi lokalnych elitach, opieraj cych sw  w adz  
i pozycj  na roli dziedzicznego-rodzinnego patrona wobec rodzin i wspólnot �ko-
lektywnych klientów�. To w a nie wspólnoty oraz lokalne elity by y najmocniej-
sze, pierwotne wobec pa stwa, które to pojawia o si  jako specy czna nadbudowa 
nad nimi, to znowu zanika o. One to w a nie dysponowa y si , sprawowa y s dy 
i mia y pe n  w adz  nad jednostk , nie za  s abe i odleg e pa stwo, które w a ci-
wie niczego nie mog o im narzuci  ani niczego od nich wyegzekwowa . Mog y 

1 O tych fundamentalnych ró nicach mi dzy Zachodem a Chinami mówi em w referacie opub-
likowanym jako: Con ict and aggression in Western and in Chinese civilizations, w: New directions 
in cross-cultural psychology; Selected papers from the  fteenth congress of the International Associ-
ation for Cross-Cultural Psychology, ed. By P. Boski, F. J. R. van de Vijver, A. M. Chody ska, Wy-
dawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2002, s. 71�90.



one jedynie na co  si  zgodzi , czy przyj  jakie  zalecenia. Dlatego te  pa stwo 
kompensowa o swe s abo ci przez przyj cie sakralnych funkcji i wylansowanie na 
po y sakralnej postaci w adcy-bóstwa, devaraja. Nierozdzielno  sacrum i profa-
num by o tam zreszt  zasad  ogóln , odnosz c  si  do wszystkich organizacji po-
lityczno-spo ecznych. Wewn trz ka dej z nich obowi zywa a te  zasada konsensu, 
a walka by a dopuszczana jedynie mi dzy nimi, przy preferowaniu nawet w tej sfe-
rze � konsensu i kompromisu. Sfera mi dzy jednostk  a pa stwem by a tam wi c 
zabudowana, nie za  pusta. Kolonializm doprowadzi  do g bokiej erozji struktur 
tradycyjnych, ale ich nie wyeliminowa  ca kowicie i nie zmieni  zasadniczo cha-
rakteru relacji mi dzy jednostk  (typu wspó zale nego, nie za  indywidualistycz-
nego po zachodniemu), kolektywami lokalnymi i pa stwem.

Jak wskazywa  s usznie Tu Wei-ming, wprowadzenie tam instytucji demokra-
tycznych oraz instytucji zachodniego typu spo ecze stwa obywatelskiego wyma-
ga oby najpierw rozbicia wszystkich tych tradycyjnych struktur oraz wyalienowa-
nia jednostki, by mog y si  zrodzi  u niej aspiracje do swobód jednostkowych, i by 
mo na by o owe nowe, wyizolowane indywidua na nowo zorganizowa  w zupe -
nie innych strukturach2. To za  wymaga oby okupacji tych krajów przez zachod-
nie armie i zaprowadzenia tam demokracji si , na zasadzie: �otwieraj pysk szcze-
niaku i jedz szpinak sam, albo rur  wci niemy go ci do gard a�, co nie wydaje si  
najlepsz  drog  zaprowadzania demokracji. Albo te  trzeba pogodzi  si , e de-
mokracja b dzie si  tam rodzi  stopniowo, jako wynik procesów industrializacji 
i urbanizacji oraz nowych wzorców spo ecze stwa konsumpcyjnego, ale w formach 
swoistych, odpowiadaj cych tamtejszej mentalno ci i tradycjom. Wyobra enia, e 
w Azji nie ma demokracji jedynie dlatego, e nie dopuszczaj  do niej miejscowi 
tyrani, za  spo ecze stwa pragn  jej tak samo jak Amerykanie, czy Anglicy � jest 
niebezpiecznym z udzeniem. Nawet w Japonii pod okupacj  ameryka sk  nie uda-
o si  wprowadzi  w pe ni wzorów zachodnich, a tamtejsza demokracja nie zna 

w istocie naprzemiennego przejmowania rz dów, cho  dopuszcza istnienie opozy-
cji. Tak e w Polsce i w krajach Europy Wschodniej raptowne wprowadzanie de-
mokracji i to �odgórnie� okaza o si  bardzo trudne i ma o efektywne, szczególnie 
ze wzgl du na trudno ci z budowaniem partii politycznych oraz samorz dów. 

Autor analiz takich nie podejmuje, nie wchodz c w te fundamentalne analizy 
ró nic Azji Wschodniej i Zachodu. Nawet kluczow  � z mojego punktu widzenia 
� kwesti  braku tam tradycji indywidualizmu, omawia jedynie w obszernym przy-
pisie (s. 194). Oczywi cie ma pe ne prawo do prowadzenia swych analiz w sposób 
jemu odpowiadaj cy, wi c nie jest to zarzut, nawet w najmniejszej mierze. Pragn  
tu jedynie zasygnalizowa  swoje koncepcje na ten temat. 

2 Patrz: Tu Wei-ming, Humanizm konfucja ski a demokracja, w: K. Michalski, Europa i spo-
ecze stwo obywatelskie, Rozmowy w Castel Gandolfo, znak � Fundacja Batorego, Kraków � War-

szawa 1994, s. 209.



Do jego pracy zg osi  mo na natomiast kilka innych uwag krytycznych. Przede 
wszystkim ksi ka wyra nie grzeszy pewnym niedopracowaniem redakcyjnym i sty-
listycznym (nawet w zacytowanym tu fragmencie uzna em za konieczne wprowadze-
nie kilku drobnych poprawek stylistycznych, by my l autora by a jasna). W przypi-
sach nieraz znajdujemy informacje zupe nie zasadnicze dla tekstu, które nie wiadomo 
dlaczego tam si  znalaz y. Ponadto forma, bardziej esejów ni  akademickiego opra-
cowania, sk din d atrakcyjna dla czytelnika, powoduje, i  aden aspekt pracy nie 
zosta  w pe ni rozwini ty. A zatem nie daje ona pe nego opisu struktur instytucjonal-
nych omawianych pa stw (liczebno ci cia  przedstawicielskich, ich roli, konstytu-
cyjnej pozycji rz du i g owy pa stwa, ich realnej w adzy, charakterystyki g ównych 
partii, ewentualnie innych kluczowych aktorów sceny politycznej, realnego stopnia 
i formy autorytaryzmu, itp.). Nie znajdziemy te  tutaj pe nego zaprezentowania dzie-
jów tych pa stw w ostatnich dziesi cioleciach. Raz autor si ga w bardziej odleg  
przesz o  (w przypadku Kambod y a  do staro ytno ci!), kiedy indziej koncentruje 
si  na ostatnim dwudziestoleciu (jak w opisie Wietnamu). Rozmaite fakty historycz-
ne dobiera nader swobodnie i przedstawia je zazwyczaj skrótowo. Zatem nie wyko-
rzystuje w pe ni materia u historycznego. Na przyk ad, nie wspomina, i  Birma po 
II wojnie wiatowej próbowa a realizowa  zasady wielopartyjnej demokracji parla-
mentarnej, co doprowadzi o jednak ostatecznie do g bokiego kryzysu politycznego 
i rz dów wojskowych. Mo na by zg osi  te  zastrze enia do samych tytu ów roz-
dzia ów, eksponuj cych rzekomo �zasadnicze cechy� typu: �Rytualna demokracja. 
Malezja, Singapur�. Wreszcie analizy, które autor prowadzi, s  cz sto skrótowe, nie-
kiedy grzesz  nieco powierzchowno ci , zawieraj  nieraz tezy wa ne i odkrywcze, 
ale w nast pnym zdaniu autor ju  przechodzi do innego w tku, nie rozwijaj c ich (na 
przyk ad znaczenia tradycji odpowiedzialno ci jednostki za innych, w cytowanym 
powy ej fragmencie).

Dostrzegaj c te rozmaite mankamenty, trzeba jednak pami ta , i  wynikaj  one 
poniek d z przyj tej koncepcji pracy, a autor okre li  j  wyra nie jako �zbiór szki-
ców�. Zatem trudno wymaga  od ksi ki, by zawiera a, na przyk ad, pe ny wyk ad 
historii politycznej tych pa stw ca ego okresu powojennego, albo szczegó owy 
opis ich ustrojów, gdy  to wymaga oby po prostu napisania ca kiem innej ksi ki, 
albo nawet kilku prac. Jest ona natomiast wietnym wprowadzeniem do dylematów 
tych pa stw, pozwalaj cym bardzo wiele spraw zrozumie  osobie maj cej szczu-
p  wiedz  o tym regionie, a dla specjalisty � jest dzie em bezsprzecznie inspiru-
j cym. Powinna ona pobudzi  tak e rozmaite dyskusje i zach ci  innych autorów 
do pisania prac komplementarnych, czy pog biaj cych jakie  aspekty.


