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Co tak naprawdę stało się na Bliskim Wschodzie w 2011 roku, co doprowadziło do fali 
demonstracji określanych mianem „arabskiej wiosny”. Czy był to tylko bunt przeciwko 
władzy, czy rewolucja, dążąca do zaspokojenia ludzkich potrzeb oraz powstania de-
mokratycznego systemu rządzenia? Co spowodowało, że tysiące ludzi wyszło na ulice, 
by protestować przeciwko niesprawiedliwości i nierówności, narażając na szwank 
życie, walcząc o godny byt? Z jakimi problemami zmaga się Bliski Wschód, jaka przy-
szłość rysuje się przed tym regionem?

Odpowiadano na te pytania na różne sposoby, wydarzenia te dały do myślenia 
i stały się przedmiotem zainteresowania wielu uczonych i badaczy. Jednak toczone de-
baty nie podsumowywały ostatecznie zaistniałych w tym rejonie zjawisk oraz nie uka-
zywały szczegółowo zachodzących tam procesów. Nieumiejętność profesjonalnego 
i obiektywnego opisania tych zmian spowodowała barierę, z którą ciężko było się zmie-
rzyć. Profesor Jerzy Zdanowski „pokonał ją” w najnowszej książce Bliski wschód 2011: 
bunt czy rewolucja? Świadomy zadania, jakiego podjął się, zachowując potrzebny dy-
stans do tematu, autor zaprezentował się jako wybitny erudyta, znakomity badacz 
i naukowiec, który opisał współczesny Bliski Wschód w sposób oryginalny, uświada-
miając odbiorcy skalę problemów, z jakimi musi się zmierzyć, chcąc zrozumieć sytua-
 cję na Bliskim Wschodzie.

Doświadczenie i profesjonalizm autora legły u podstaw ujęcia tematu w sposób 
wolny od wydawania jednoznacznie brzmiących, arbitralnych wniosków. Daleki od 
powierzchowności, wybitny znawca problematyki stawia pytania, analizuje problemy 
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w sposób szczegółowy, co daje nam obraz wyjątkowej ekspertyzy, której mógł do-
konać ktoś, kto wnikliwie przestudiował temat, a nawet go doświadczył w swoich 
badaniach, wiedząc, że tylko czas jest w stanie zweryfikować współczesne opinie 
i prognozy. 

Książka ma charakter naukowy, pomimo rozległego obszaru badawczego jest 
napisana bardzo przystępnie i obejmuje wszystko, co jest najistotniejsze, by poznać 
szczegółowo sytuację na Bliskim Wschodzie. Opracowanie zaczyna się od genezy wy-
darzeń. Autor opisuje państwo po państwie, chronologicznie zarysowując obraz zda-
rzeń oraz ich skutki. Jak sam twierdzi, jedno wydarzenie pociągało za sobą kolejne, 
tworząc efekt domina. Oprócz tego zapoznaje czytelników z różnorodnością kultu-
rową, społeczną, religijną oraz polityczną tego regionu, co ułatwia zrozumienie, jak 
wygląda bliskowschodnia rzeczywistość. 

Jeżeli sytuacje zaistniałe w Tunezji, Algierii, Jordanii, Jemenie, Mauretanii, Omenie, 
Egipcie, Syrii, Maroku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Sudanie, Autonomii Pa-
lestyńskiej, Arabii Saudyjskiej, Libii i Kuwejcie były przejawem obywatelskiego buntu 
i w niektórych przypadkach przerodziły się w powstania ludowe czy wojny domowe 
przeciwko dyktatorom, to dlaczego do nich doszło? W odpowiedzi na to pytanie autor 
wskazuje kilka czynników, które uruchomiły mechanizm rewolucji. Jako pierwszy podaje 
nowe technologie – internet, telefony komórkowe oraz portale społecznościowe, które 
ułatwiły protestującym się zorganizować, poświęca tej tematyce osobny rozdział. Na-
stępnym czynnikiem było odejście od władzy prezydenta Tunezji, spowodowane przez 
nacisk ze strony protestujących, dzięki czemu Egipcjanie uwierzyli, że wszystko jest 
możliwe, więc sami postanowili się przeciwstawić władzy. Kolejny czynnik, wspólny dla 
całego Bliskiego Wschodu, to niezaspokajanie potrzeb społeczeństwa przez władze, 
m.in. brak pracy, środków do życia, wysokie ceny artykułów spożywczych, korupcja 
i wiele innych, o których szerzej autor pisze w kolejnych rozdziałach, uznając te trzy 
czynniki za siłę sprawczą rewolucji arabskich. W kolejnym rozdziale poznajemy po-
wody kryzysu na Bliskim Wschodzie. Autor, opierając się na szczegółowych źródłach, 
przedstawia sytuację ekonomiczną regionu, która wskazuje na wysoki poziom biedy 
i ubóstwa, pomimo że analizowany obszar ma bogate zasoby ropy, które oceniane są 
na 66% zasobów światowych. Ludzie żyją na skraju ubóstwa, a co jest najgorsze, jest 
to trwałe i dziedziczone z pokolenia na pokolenia. Niewielu z nich udaje się wyrwać 
z kręgu nędzy, ich dzieci muszą ciężko pracować i nie mają czasu na naukę, co przy-
czynia się do wysokiego poziomu analfabetyzmu. O wszystkim decydują pieniądze: 
im więcej zarabiasz, wtedy stać cię na w miarę godne życie, jeżeli twoje dochody są 
takie, jakie są realia na Bliskim Wschodzie, to nie stać cię na nic. Ludzie przez brak 
normalnych środków do życia, brak opieki zdrowotnej i pracy w końcu sprzeciwiają się 
władzy i prowadzonej przez nią polityce, żądając swoich praw – właśnie do tego do-
szło na Bliskim Wschodzie. Ma to jeszcze głębsze podłoże: istotnym czynnikiem, na 
który zwraca uwagę autor, jest demografia. W pewnym momencie przyrost gospo-
darczy stał się groźny dla stabilizacji gospodarczej. Przyrost naturalny wiąże się z ko-
niecznością budowania nowych mieszkań, tworzenia miejsc pracy, zapewnienia żyw-
ności i wody pitnej oraz szpitali, a brak tych czynników skutkuje bezrobociem, a co za 
tym idzie – biedą. 

Narastające problemy społeczne, wbrew zachodnim opiniom, nie do końca 
oscylowały wokół pytań o demokratyzację życia, ale także o rosnące dysproporcje 
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materialne, a zatem załamanie zasady egalitaryzmu społecznego. Oprócz tego był to 
sprzeciw przeciwko autorytarnej władzy i prowadzonej przez nią polityki opartej m.in. 
na liberalizacji gospodarczej, szerzącej się korupcji czy deformacji procesów prywa-
tyzacyjnych. Wszystko uzależnione było od odpowiednich układów politycznych i to-
warzyskich. System taki autor określa „kapitalizmem kolesiów”, który doprowadza do 
niewyobrażalnego kontrastu, jakim jest bogactwo elit władzy w stosunku do poziomu 
życia milionów ludzi egzystujących na skraju biedy i ubóstwa. Autorytaryzm przejawia 
się tutaj nie tylko w formie specyficznego układu instytucji państwowych i stosunków 
politycznych, lecz tkwi także w ludziach, skutkując brakiem tolerancji, dążeniem do 
dominacji i chęcią poniżania innych (autor ma między innymi na myśli kobiety, które 
brały udział w demonstracjach, walcząc o swoją wolność i prawa, świadome skutków, 
jakie będą musiały ponieść). 

Czy zatem był to bunt czy rewolucja? Autor daje nam jednoznaczną odpowiedź – 
i jedno, i drugie. Arabska wiosna to bunt przeciwko nierówności i niesprawiedliwości 
oraz rewolucja mająca na celu wywalczenie lepszego życia – godnego życia. 

Bliski Wschód na początku XX wieku był w dużym stopniu powiązany z Zachodem 
w sferze gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturalnej. Jednak integracja z Za-
chodem nie wzbudziła u wszystkich entuzjazmu, znaleźli się i tacy, którzy uważali, 
że obca kultura zagraża rodzimej, co doprowadziło do powstania organizacji, które 
chciały za wszelką cenę bronić islamu i jego kultury przed obcymi. Są to między in-
nymi Bracia Muzułmanie, którym autor poświęcił cały rozdział. Jednak bez pomocy 
z zewnątrz Bliski Wschód nie jest w stanie wyjść z kryzysu. Jaka przyszłość rysuje się 
więc przed Bliskim Wschodem? – pyta Jerzy Zdanowski.

Wydarzenia arabskiej wiosny były wybuchem kumulującym problemy, z jakimi od 
zawsze borykał się Bliski Wschód. Społeczeństwa arabskie będą liczyły, że po rewolu-
cjach systemy rządzenia się zmienią, a ich sytuacja się polepszy. Jednak jak zauważa 
autor, proces ten zajmie dużo czasu, gdyż rozwój gospodarczy nie będzie nadążał za 
oczekiwaniami społeczeństwa. Uważa, że poprawa bytu to mozolna codzienna praca 
oraz kumulowanie narodowego bogactwa, a co najważniejsze: wiąże się to z dobrze 
prosperującym rządem. Pierwszym krokiem powinny być reformy systemu rządzenia, 
bo bez tego nic się nie zmieni. Następnym – pomoc z zewnątrz, bowiem bez wsparcia 
instytucji międzynarodowych oraz światowych mocarstw gospodarczych kraje Bli-
skiego Wschodu nie są w stanie poradzić sobie same z nękającymi je problemami. 

Książka profesora Jerzego Zdanowskiego, obfitująca w wiele trafnych spostrzeżeń, 
wniosków i ocen, jest ważną lekturą nie tylko dla osób zainteresowanych państwami 
Bliskiego Wschodu. Jej wielowymiarowość polega na uzmysłowieniu każdemu świado-
memu obywatelowi, że to nie tylko problem Bliskiego Wschodu, ale również nasz. 


