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R E C E N Z J E

 Oliver Stuenkel, Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global 
Order, Polity Press, Malden 2016, ss. 251.

Jaki będzie ład światowy w XXI w.? Czy jego cechami charakterystycznymi będą 
rywalizacja, wojna, całkowicie odmienne od obecnych zasady organizacji współdzia-
łania państw? Czy utrata przez Zachód dominacji w świecie i wzrost siły państw spoza 
kręgu cywilizacji zachodniej przyniosą rewolucyjne zmiany w ładzie światowym? I co 
właściwie multipolarność w systemie międzynarodowym, rozumiana jako dominacja 
co najmniej trzech państw, oznacza dla przyszłości ładu światowego? Pytania te sta-
nowią istotę wydanej w 2016 r. książki Post-Western World: How Emerging Powers 
Are Remaking Global Order autorstwa Olivera Stuenkela, profesora stosunków mię-
dzynarodowych w Getúlio Vargas Foundation (FGV) w São Paulo.

Książka rzuca interesującą perspektywę na ład światowy XXI w., ukazując go 
w kontekście historycznym, jako wypadkową powiązań między różnymi cywilizacjami, 
kulturami i państwami. Autor zwraca uwagę, że wielu wpływowych badaczy stosunków 
międzynarodowych przyjmuje zachodniocentryczny punkt widzenia i stosuje podział 
na zachodni uniwersalizm a niezachodni partykularyzm, zachodnią nowoczesność 
i niezachodnią tradycyjność, jak również postrzegają oni aktorów niezachodnich 
(non-Western actors) jako biernych odbiorców zasad i norm promowanych przez 
Zachód i pasywnych uczestników społeczności międzynarodowej. Takie rozumowa-
nie jest, według autora książki, błędne. Owszem, obecny ład światowy, jak twierdzi 
Stuenkel, został zbudowany przez Zachód i od ponad 150 lat jest przez niego zdomino-
wany, jednak normy i zasady, w oparciu o które ład ten funkcjonuje, nie są wyłącznie 
zachodnimi. Wręcz przeciwnie – wiele z tych norm i zasad zostało zaczerpniętych 
oraz przejętych przez Europę i USA od państw niezachodnich, bowiem rozszerzanie 
się idei w świecie miało charakter znacznie bardziej dynamiczny, wielokierunkowy, 
nieuporządkowany i zdecentralizowany, aniżeli ukazuje się to często badaniach nad 
stosunkami międzynarodowymi (s. 2). Ład światowy w XXI w. nie zmieni się zatem, 
jak twierdzi jeden z czołowych neorealistów Randall Schweller, z porządku w chaos. 
Nie ma też podstaw, by sądzić, jak uważa inny uznany neorealista John Mearsheimer, 
że spadek pozycji międzynarodowej Zachodu znacznie zwiększy prawdopodobieństwo 
wojen (s. 6–7). Stuenkel twierdzi, że skoro wiele norm i zasad będących podstawą 
obecnego ładu światowego zostało przez Zachód przyjętych od państw niezachod-
nich, to wschodzące mocarstwa (emerging powers), wraz ze wzrostem swojej pozycji 
międzynarodowej, nie zanegują istniejącego ładu międzynarodowego, jako że miały 
udział w jego tworzeniu. Celem tych państw nie jest bowiem stworzenie ładu świa-
towego na zupełnie odmiennych zasadach i w oparciu o inne normy aniżeli obecnie 
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istniejące, ale zdobycie wiodącej pozycji międzynarodowej. Wschodzące mocarstwa 
będą więc działać w ramach dotychczasowych zasad i norm współpracy między pań-
stwami, dążąc jednocześnie do zmiany hierarchii w systemie międzynarodowym, tak 
by zwiększyć swoją siłę oddziaływania. Jeśli zatem powstają nowe instytucje między-
narodowe, tworzone przez wschodzące mocarstwa, takie jak New Development Bank 
(NBD), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Universal Credit Rating Group, 
China’s Union Pay (CUP) czy China International Payment System (CIPS), to nie po 
to, by stworzyć podstawy dla szerzenia fundamentalnie odmiennych idei, ale po to, by 
poprzez nowe instytucje zyskać większe możliwości wpływów międzynarodowych 
i zająć silniejszą pozycję w świecie. Te nowo tworzone instytucje międzynarodowe, 
w których dominującą rolę odgrywają Chiny, stanowią oczywiście poważne wyzwanie 
dla instytucji istniejących od kilkudziesięciu lat, w których dominują USA i państwa 
Europy Zachodniej, i mogą je zdetronizować, jednak oznaczać to będzie, jak twierdzi 
Stuenkel, nie tyle zmianę norm i zasad funkcjonowania obecnego ładu światowego, 
ile zmianę układu sił w systemie międzynarodowym – Stany Zjednoczone i państwa 
europejskie stracą wiodącą pozycję, przede wszystkim na rzecz Chin. Autor polemizuje 
z często przytaczanym przez analityków argumentem, że Chiny nigdy nie staną się 
mocarstwem światowym, ponieważ nie mają w świecie sojuszników, i argumentuje, 
że soft power, która jest dziś niezbędna do zajęcia pozycji mocarstwa światowego, 
jest zależna od hard power. Gdy Chiny i inne wschodzące mocarstwa zwiększą swoją 
siłę ekonomiczną i militarną, to jednocześnie będzie im przybywać sojuszników, 
przyjaciół i partnerów.

Dokładnemu przedstawieniu wszystkich zagadnień zarysowanych powyżej 
służy logiczna struktura książki. Składa się ona z sześciu rozdziałów, poprzedzonych 
Wprowadzeniem, w którym Stuenkel przedstawia cel książki, tezę i pytania badawcze. 
W rozdziale pierwszym (The Birth of Western-Centrism) autor polemizuje z powszech-
nie przyjętym w nauce zachodniej twierdzeniem, że wzrost pozycji Zachodu, który 
rozpoczął się w XV w., zaowocował utworzeniem pierwszego w historii ludzkości 
ładu globalnego. Stuenkel wskazuje, że kiedy państwa europejskie rozpoczęły politykę 
ekspansji w świecie w końcu XV w., ład międzynarodowy już wówczas istniał i dla 
społeczności Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji ład ten, jak również globalizacja nie 
rozpoczęły się wraz ze wzrostem pozycji Zachodu (s. 31). Co więcej, dominacja, którą 
Zachód zdobył w świecie na kolejnych kilka wieków, nie była wynikiem unikalności 
jego kultury i wyjątkowych idei jemu jedynie przynależnych, te bowiem były owocem 
ścierania się z ideami niezachodnimi. W efekcie geneza cywilizacji Zachodu wiąże się 
ze wzajemnymi kompleksowymi zależnościami wielu aktorów, w tym niezachodnich. 
Również ład światowy kształtowany od przełomu XV i XVI w., w którym Zachód 
dominował, był wynikiem ciągłych tarć, negocjacji i kontestacji ze strony aktorów 
niezachodnich. Skoro więc nowo tworzone zasady i normy w ładzie światowym są 
formą kontynuacji istniejących, to w XXI w. Chiny, które rosną w siłę, nie będą skłonne 
do całkowitego zakwestionowania obecnie obowiązujących norm i zasad, a raczej 
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podejmą działania na rzecz ich modyfikacji, tak by jak najlepiej przystosować je do 
własnych interesów (s. 60).

Wzrostowi siły Chin w świecie poświęcone są kolejne rozdziały książki. W rozdziale 
drugim (Power Shifts and the Rise of the Rest) autor ukazuje wzrost chińskiej twardej 
siły (hard power), wskazując zwłaszcza na szybki rozwój gospodarczy tego państwa. 
To właśnie Chiny, zaznacza Stuenkel, staną się w najbliższych latach wiodącą siłą 
ekonomiczną w świecie, jednocześnie jednak ustępując miejsca USA pod względem 
siły militarnej. W rezultacie w najbliższych latach ukształtuje się system asymetrycznej 
bipolarności, w której USA będą dominować w świecie militarnie, a Chiny – ekono-
micznie. Rozdział trzeci został poświęcony miękkiej sile (soft power) państw (The 
Future of Soft Power). Uznając jej znaczenie we współczesnej polityce międzynaro-
dowej, Stuenkel przyznaje, że obecnie Zachód, ze względu na swoje wartości, jest 
znacznie bardziej atrakcyjny dla innych krajów i ich mieszkańców aniżeli wschodzące 
mocarstwa. Zachodnie centra naukowe i analityczne, ośrodki akademickie czy media 
mają znacznie większe oddziaływanie w świecie aniżeli ich azjatyckie odpowiedniki. 
Jednocześnie autor podkreśla, że wraz ze wzrostem twardej siły wschodzące mocarstwa 
będą także umacniać swoją siłę miękką. Tak więc Chiny będą zdobywać coraz więcej 
sojuszników i partnerów w świecie, oferując im ekonomiczną współpracę i pomoc, 
a być może także gwarancje bezpieczeństwa. Od kilkunastu lat Chiny działają w tym 
kierunku, tworząc nowe instytucje międzynarodowe, dzięki którym zwiększają swoją 
pozycję międzynarodową i oddziaływanie w świecie. Te instytucje, jak podkreśla autor 
książki, są komplementarne bądź paralelne do instytucji istniejących, tak by mogły 
stanowić alternatywę dla tych krajów, które nie chcą być zależne od USA.

Instytucjom międzynarodowym tworzonym przez Chiny oraz inne wschodzące 
mocarstwa poświęcone są rozdziały czwarty i piąty. W rozdziale czwartym znajdziemy 
treściwy i uporządkowany opis instytucji w zakresie finansów, handlu i inwestycji 
(Toward a Parallel Order: Finance, Trade, and Investment), w rozdziale piątym na-
tomiast – w zakresie bezpieczeństwa, dyplomacji i infrastruktury (Toward a Parallel 
Order: Security, Diplomacy, and Infrastructure). Zaskakująca jest decyzja autora 
o włączeniu zagadnień związanych z infrastrukturą do tego samego rozdziału, co in-
stytucji związanych z dyplomacją i bezpieczeństwem. Uwzględnienie tych zagadnień 
w rozdziale dotyczącym przedsięwzięć ekonomicznych byłoby bardziej uzasadnione.

Rozważania autora zamykają rozdział szósty (Post-Western World) i kilkustro-
nicowe Konkluzje (Conclusion). Stuenkel potwierdza w nich postawioną na wstępie 
książki tezę, że zmiana układu sił w świecie w XXI w. nie doprowadzi do zasadniczej 
zmiany ładu międzynarodowego, bowiem ład ten jest znacznie mniej zachodni, aniżeli 
przyjęło się powszechnie uważać. Normy i zasady, w oparciu o które funkcjonuje obecny 
ład światowy, są wynikiem współzależności, negocjacji i tarć między Zachodem a akto-
rami niezachodnimi. Chiny oraz inne mocarstwa niezachodnie nie będą negowały norm 
i zasad, w ramach których funkcjonuje obecny ład międzynarodowy. W zasadniczym 
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kształcie akceptując ich istnienie, będą się starały zdobyć jak najsilniejszą pozycję 
międzynarodową i dominującą rolę w świecie.

Po niewątpliwie ciekawej lekturze można czuć pewien niedosyt. Autor przyjął 
bowiem w książce perspektywę neorealistyczną, koncentrując się na państwach i ich 
wpływie na ład międzynarodowy, a pomijając znaczenie aktorów niepaństwowych, 
którzy na kształtowanie ładu międzynarodowego w XXI w. mają niemały wpływ. Takie 
ujęcie jest niewątpliwie zgodne z tytułem książki, który wyraźnie wskazuje, że praca 
odnosi się do roli mocarstw wschodzących w przekształcaniu ładu światowego. Jednak 
lektura kolejnych stron książki uświadamia czytelnikowi, iż Stuenkel w swojej analizie 
skupia się głównie na Chinach. Wprawdzie w rozdziale drugim (s. 66–67) wyjaśnia on, 
że na obecnym etapie rozwoju jedynie Chiny spośród grupy państw BRIC stanowią 
poważne wyzwanie dla Zachodu i tylko one spośród mocarstw niezachodnich posia-
dają konkretny projekt działania w skali światowej, to jednak koncentracja w analizie 
na Chinach powoduje niedosyt w odniesieniu do tytułu książki. Pisząc o państwach, 
Stuenkel niewiele miejsca poświęca także ich uwarunkowaniom wewnętrznym, które 
politykę tych państw czynią coraz mniej stabilną i przewidywalną. Lektura książki 
nasuwa założenie, że państwa Zachodu będzie cechować stabilność, co może być 
założeniem błędnym. Autor nie odnosi się do kryzysu Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich, który może mieć istotny wpływ na kształt norm i zasad obecnego 
ładu międzynarodowego; wszak procesy dezintegracyjne w Europie połączone z na-
cjonalizacją polityk państw członkowskich Unii Europejskiej mogą mieć silny wpływ 
na transformację ładu międzynarodowego. Być może wynika to z faktu, że Stuenkel 
marginalizuje znaczenie Europy Zachodniej; pisząc o Zachodzie, koncentruje się na 
Stanach Zjednoczonych.

Książka niewątpliwie warta jest przeczytania, udowadnia bowiem, że myślenie 
o ładzie światowym XXI w. wymaga zmiany dotychczasowego paradygmatu. W kształ-
towaniu tego ładu brały bowiem udział państwa zachodnie i państwa niezachodnie, 
a rola Zachodu w tym procesie jest wyolbrzymiana. Uzmysłowienie sobie tego faktu 
przez badaczy przyczyni się, jak uważa Stuenkel, do lepszego zrozumienia zmian 
zachodzących obecnie w świecie, a tym samym bardziej trafnych wniosków w tym 
zakresie. Z opinią tą wypada się jedynie zgodzić. Książka niewątpliwie rozszerza 
horyzonty myślenia o ładzie światowym.
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