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Grzegorz Lewicki 
 
 

Koneczny w Turcji. Kryzys cywilizacji  

islamskiej i tureckie prawo dziejowe 
 

 
W niniejszym eseju przeprowadzę analizę perspektyw roz-
wojowych Turcji pod władzą prezydenta Recepa Tayyipa 
Erdoğana w oparciu o cywilizacyjne prawo ekspansji autor-
stwa polskiego historiozofa Feliksa Konecznego. Zapropo-
nuję też tureckie prawo dziejowe, opisujące dynamikę fluktua-
cji nastawienia Turcji wobec cywilizacji zachodniej zależnie 
od sytuacji gospodarczej. 

 
„Nie damy się osaczyć”. Eurazjatycki zwrot Turcji 

 
Poniższe dwa obrazki z wieców poparcia dla tureckiego 
prezydenta Erdoğana mówią więcej o dzisiejszej Turcji niż 
tysiąc słów.  

Pierwszy obraz. Rok 2019, wiec poparcia prezydenta na 
środku małomiasteczkowego, suchego krajobrazu. Wielki 
błyszczący telebim, a wokół tysiące wpatrzonych twarzy – 
widać ludzi ubranych po europejsku, ale też tradycyjnie 
odzianych pasterzy w długich szatach i okryciach głowy. Na 
ekranie puszczane jest nagranie dokonane przez zama-
chowca z nowozelandzkiego Christchurch, który w marcu 
2019 r. zamordował ponad 50 osób w meczetach w Nowej 
Zelandii. W widzach narasta gniew, a prezydent Erdoğan 
zaczyna zbierać go i kanalizować: pokrzykuje i grozi wro-
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gom Turcji oraz islamu. Dodaje też filipiki o zakłamaniu  
i antyislamskości Zachodu1. 

Drugi obraz. Rok 2018, wiec poparcia dla prezydenta. 
Nieopodal przywódcy stoi zapłakana mała dziewczynka  
w wojskowym mundurze i turecką flagą w kieszeni. Zapro-
szona na scenę, pochlipując, niespokojnie podchodzi do 
niego. – Jeśli ona umrze śmiercią męczeńską, jak Bóg da, to 
wtedy zostanie owinięta tą flagą – mówi do tłumu prezy-
dent. Dziecko dalej chlipie. – Jest gotowa na wszystko. Czyż 
nie? – dodaje2. 

Co te obrazy mówią o Turcji i kierunku, w którym pro-
wadzi ją prezydent Recep Tayyip Erdoğan? W warstwie nar-
racyjnej pokazują obraz kraju zewsząd zagrożonego, cie-
miężonego, prężącego militarne muskuły, gotowego pójść 
na wojnę i – jak Bóg da – ponieść ofiary. Taka narracja oblę-
żonej twierdzy, na którą dybią wszyscy wokół, przypomina 
oficjalną propagandę wielkiej eurazjatyckiej dyktatury – 
Rosji Władimira Putina. To właśnie w Rosji zagrożenie  
z zewnątrz i wewnątrz – wyimaginowane bądź realne – jest 
pretekstem do konsolidowania władzy i zacieśniania rządów 
autorytarnych.  

Wydaje się, że jeśli Erdoğan utrzyma władzę, w podob-
nym kierunku pójdzie Turcja. Choć nie ma on tak silnej wła-
dzy, jak rosyjski prezydent Putin, to jednak będzie w lokal-
nych warunkach próbował pójść podobną drogą i kontrolo-
wać procesy, które we współczesnych demokracjach 
powinny być poza kontrolą władzy. Zresztą zbliżenie z Rosją 

                                                           
1  Por. P. Wintour, Erdoğan shows Christchurch attack footage 

at rallies, „The Guardian”, 18.03.2019, [online:] <https://www.theg 
uardian.com/world/2019/mar/18/erdogan-shows-christchurch-
attack-footage-at-rallies> (18.03.2019).…………………………………………… 

2  K. Jovanovski, Turkey’s Erdogan criticised for telling tearful 
young girl dressed as soldier she would ‘die a martyr’, „The Telegraph”, 
28.02.2018, [online:] <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/ 
26/turkeys-erdogan-criticised-telling-tearful-young-girl-dressed/> 
(12.07.2019). 
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wyraźnie widać – mowa nie tylko o stawianiu przez Turcję 
na rosyjską technologię wojskową (np. zakup systemu rakiet 
S-400 w lipcu 2019 r.)3, a nie – jak dotąd – amerykańską. 
Mowa też o współpracy na poziomie techniki sprawowania 
władzy: we wrześniu 2019 r. komisje wyborcze rosyjska  
i turecka podpisały porozumienie o współpracy i wymianie 
dobrych praktyk4. Choć dla znających praktykę wyborczą  
w Rosji zawarcie takiej umowy musi brzmieć absurdalnie, to 
jednak stała się ona faktem. Złośliwi twierdzą, że na jej mo-
cy Rosja nauczy elity tureckie, jak nie przegrać już żadnych 
wyborów. Z punktu widzenia demokracji w Turcji taka 
współpraca źle prognozuje na przyszłość – szczególnie bio-
rąc pod uwagę praktyki polityczne w Rosji, gdzie kontrkan-
dydaci są albo aresztowani przed wyborami (Michaił Cho-
dorkowski), albo niedopuszczani do kandydowania z powo-
dów formalnych, albo po prostu zabijani (np. Borys 
Niemcow)5. Z kolei pozostający na scenie politycznej kontr-
kandydaci są figurantami, uzależnionymi od władzy (np. 
Michaił Prochorow). 

 
Erdoğan a Putin. Stambuł jako liberalny języczek u wagi? 

 
Otwarcie na rosyjskie, autorytarne standardy polityczne to 
czytelny znak, że Turcja, kraj przynajmniej częściowo 

                                                           
3  C. Gall, Turkey Gets Shipment of Russian Missile System, Defy-

ing U.S., „The New York Times”, 12.07.2019, [online:] <https://ww 
w.nytimes.com/2019/07/12/world/europe/turkey-russia-missiles. 
html> (12.07.2019). ………………………………………………………………………… 

4  Ahval, Turkish, Russian electoral boards sign mutual coopera-
tion agreement, 6.09.2019, [online:] <https://ahvalnews.com/electi 
ons/turkish-russian-electoral-boards-sign-mutual-cooperation-ag 
reement> (6.09.2019). ……………………………………………………………………… 

5  A. Luhn, Nemtsov family dismisses verdict as five found guilty 
of murder, „The Guardian”, 28.06.2017, [online:] <https://www.the 
guardian.com/world/2017/jun/29/gunman-found-guilty-murderi 
ng-russian-opposition-leader-boris-nemtsov> (17.06.2020). …………. 
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otwarty na westernizację (a więc wpływ zachodnich norm  
i kanonów cywilizacyjnych), zaczyna te wpływy tamować, 
wracając do lokalnych, autorytarnych korzeni władzy, okra-
szonej spoiwem konserwatywnego islamu. Dopóki frakcja 
obecnego prezydenta będzie u władzy, ten trend jeszcze się 
umocni, co pokazują dokonane już, gruntowne i wielkoska-
lowe czystki w resortach siłowych oraz systemie edukacji, 
przeprowadzone po puczu z 15 lipca 2016 r.6 Pucz ten mieli 
zorganizować (rzekomo – bo dowodów nie ma7) prozachod-
ni centryści, inspirowani przez islamskiego duchownego 
Fethullaha Gülena, żyjącego dziś na wygnaniu w USA. Frak-
cja Gülena, promująca otwarcie kulturowe oraz umiarkowa-
ny islam, a także inne wartości docelowo spójne z zachod-
nimi, jest obecnie w ideowej niełasce władzy. Ma jednak 
przyczółki w społeczeństwie, szczególnie wśród ludności 
wielkomiejskiej. 

To właśnie wielkie miasta mogą zadecydować o przy-
szłości Turcji. Tym bardziej, że prezydent Erdoğan nie ma 
obecnie takiej wszechwładzy jak Putin. Pokazały to ostatnie 
wybory regionalne w Stambule, kluczowym dla prosperity 
gospodarczej mieście Turcji. Jako że właśnie z tym miastem 
związanych jest wielu biznesmenów, ceniących stabilność 
polityczną i hojnie finansujących politykę, prezydent Er-
doğan zasadnie powiedział kiedyś, że „ktokolwiek wygrywa 

                                                           
6  Reuters, Turkey to shut military academies as it targets armed 

forces for ‘cleansing’, „The Guardian”, 31.07.2016, [online:] <https:// 
www.theguardian.com/world/2016/jul/31/turkey-to-shut-militar 
y-academies-as-it-targets-armed-forces-for-cleansing> (17.06.2020). 

7  M. Martin, German spy agency chief says does not believe 
Gulen behind Turkey coup attempt, „Reuters” 18.03.2017, [online:] 
<https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-germany/g 
erman-spy-agency-chief-says-does-not-believe-gulen-behind-tur 
key-coup-attempt-idUSKBN16P0LQ> (17.06.2020). ………………………… 
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Stambuł, wygrywa Turcję”8. To miasto bardzo cenne. Na 
tyle, że gdy w 2019 r. kandydat prezydenckiej partii przegrał 
w nim wybory, prezydent postanowił spróbować wygrać 
jeszcze raz – i zarządził powtórzenie głosowania z powodu 
rzekomych naruszeń procedur wyborczych9. W czerwcu 
2019 r. kandydat prezydencki jednak ponownie przegrał 
Stambuł. Nie tylko osłabiło to wizerunek prezydenta, ale też 
dowiodło relatywnej siły istniejących dotychczas procedur 
demokratycznych. I – być może – ostatecznie skłoniło tu-
recką władzę do poproszenia Rosji o współpracę wyborczą, 
tak aby przyszłe wybory były bardziej przewidywalne. 

 
Prawo ekspansji. Czy istnieje prawo dziejowe rządzące  
cywilizacyjną dynamiką Turcji?  

 
Tak czy inaczej, z perspektywy roku 2019 wyraźnie widać, 
że formuła współpracy Turcji Erdoğana z Zachodem zmienia 
się i zostaje zawężona. To teraz współpraca wyłącznie 
pragmatyczna, o czysto politycznym i gospodarczym cha-
rakterze – w odróżnieniu od lat wcześniejszych pozbawiona 
komponentu współpracy kulturowej i wzajemnego otwarcia 
na przenikanie się norm cywilizacyjnych. Obecne zamknię-
cie na Zachód potrwa co najmniej do kolejnych wyborów.  

Sytuacja może jednak ulec zmianie, jeśli Turcję dotknie 
kryzys gospodarczy. Dlaczego? Ponieważ we współczesnym 
życiu politycznym Turcji wydaje się działać następująca 
dynamika: im większe gospodarcze trudności przeżywa 
Turcja, tym bardziej otwiera się na Europę i jej sprawdzone 
przez dzieje normy sprawowania władzy; z kolei im lepsza 
prosperita gospodarcza, tym bardziej obiera ona wsobny 
kierunek kulturowy w celu poszukiwania nowych norm  

                                                           
8  Erdogan’s party suffers blow after Istanbul re-run poll defeat, 

BBC, 24.06.2019, [online:] <https://www.bbc.com/news/world-eur 
ope-48739256> (17.06.2020). 

9  Tamże. 
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w obrębie własnej, islamskiej tradycji kulturowej. Nazwijmy 
tę zasadę roboczo tureckim prawem dziejowym. 

Jest to oczywiście hipoteza, jednak bardzo kusząca. Fi-
lozofowie historii do dziś sprzeczają się, czy w ogóle można 
mówić o istnieniu praw dziejowych, które nie byłyby trui-
zmami (a więc nie byłyby zdaniami typu jak nie pokój, to woj-
na, jak nie rozwój, to zapaść etc.). Jednak polski myśliciel Feliks 
Koneczny wierzył, że niebanalne prawa tego typu rzeczywi-
ście istnieją. Co więcej, sam zaczął ich szukać. W pracy Pra-
wa dziejowe zawarł sześć praw rządzących cywilizacjami10. 
Choć nie jest celem tego eseju przywoływanie i analizowa-
nie ich wszystkich, na potrzeby tych rozważań warto pod-
kreślić, że niektóre z praw Konecznego da się wybronić na 
gruncie współczesnej wiedzy empirycznej i historycznej11.  

Jedno z takich częściowo możliwych dziś do obrony 
praw nazwał Koneczny prawem ekspansji. Głosi ono, że cywi-
lizacje potrzebują ekspansji, by trwać. Prawo to interpretuję 
następująco: cywilizacje tak długo są żywotne i zdolne do 
stabilnego trwania, jak długo posiadają naddatek środków 
umożliwiający ekspansję. Jeśli takich środków nie mają, to 
przestają być stabilne i zaczynają być marginalizowane. Co 
bardzo ważne, słowo ekspansja nie dotyczy tu tylko ekspan-
sji terytorialnej, militarnej czy – szerzej – fizycznej. Dla Ko-
necznego cywilizacyjna ekspansja to także proces ekspansji 
myśli12, czyli wpływu kulturowego, rozwoju intelektualnego 
czy technologicznego; a więc wszystko to, co współcześni 
analitycy nazywają ekspansją dokonywaną za pomocą siły 
miękkiej (soft power)13.  

                                                           
10  F. Koneczny, Prawa dziejowe, Kraków 1997. 
11  G. Lewicki, Koneczny, big data i cywilizacje. Czy prawa dziejo-

we Feliksa Konecznego przetrwały próbę czasu?, wykład na konferencji 
z cyklu „Oblicza sacrum w kulturach i cywilizacjach”, Uniwersytet 
Gdański, Gdańsk/Leźno, 12.10.2017. 

12  F. Koneczny, dz. cyt., s. 220. 
13  J. Nye, Soft power, New York 2005. 
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Sformułowanie prawa ekspansji przez Konecznego po-
kazuje, że polski myśliciel już w latach 20-tych ubiegłego 
wieku podążał myślowym szlakiem charakterystycznym dla 
współczesnych badaczy zrównoważonego rozwoju. Jeden  
z nich, Joseph Tainter, pokazał ponad pół stulecia po Ko-
necznym, że wielkoskalowe procesy społecznopolityczne 
(np. rozwój gospodarczy) potrzebują nieustannej innowacji 
oraz nieustannego pozyskiwania nowych typów zasobów. 
Ilekroć zabraknie tej nadprodukcji zasobów na ekspansję  
i kontrolę własnej złożoności, system staje się niestabilny  
i z czasem zaczyna grozić mu zapaść14. Coś podobnego miał 
na myśli Koneczny, gdy pisał o prawie ekspansji – choć 
oczywiście nie miał dostępu do współczesnych metod bada-
nia rozwoju cywilizacyjnego, miał jednak dobrą intuicję.  

Jak się ma więc prawo ekspansji Konecznego do propo-
nowanego tureckiego prawa dziejowego, polegającego na 
fluktuacji nastawień do Zachodu ze względu na ogólną pro-
speritę? Wydaje się, że jedno wynika z drugiego – społe-
czeństwo jako byt nieustannie adaptujący się polega na już 
opracowanych modelach ekspansji tak długo, jak długo eks-
pansja przebiega w sposób niezaburzony. Jednak w pewnym 
momencie model ekspansji załamuje się. Może tak się dziać, 
ponieważ ujawnia się tzw. prawo malejących przychodów  
z inwestycji w złożoność socjopolityczną15. Mówi ono o tym, 
że w pewnym momencie rozwoju państwa każda kolejna 
jednostka zasobów przeznaczana na ekspansję jakiegoś typu 
(np. podbój czy używanie konkretnej technologii) przestaje 
generować spodziewane efekty. Z tego względu dalsze in-
westowanie w dotychczasowe narzędzia ekspansji staje się 
coraz mniej opłacalne. Tak właśnie stało się w Turcji, po-
cząwszy od wieku XVII – inwestując środki w terytorialną 
ekspansję, elity zaniedbały ekspansję myśli, prowadzącą do 

                                                           
14  J. Tainter, Collapse of Complex Societies, Cambridge 1987. 
15  Tamże. 
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ewolucji instytucji Imperium Osmańskiego. I w pewnym 
momencie musiały nadrabiać. 

Aby to pokazać, na użytek niniejszego eseju przeanali-
zuję wybrane aspekty dynamiki geopolitycznej i cywiliza-
cyjnej Turcji od wieku XVII do współczesności. Ujęcie to 
będzie po pierwsze makrohistoryczne (a więc skoncentro-
wane nie na mikrohistorycznych faktach, lecz na długofa-
lowych trendach), a po drugie skrótowe ze względu na 
ograniczenia objętościowe niniejszej publikacji16. 

 
Rok 1683. Niespodziewane załamanie ekspansji na Europę 

 
Imperium Osmańskie w XVII wieku rozpościerało się na 
styku trzech kontynentów – Europy, Azji i Afryki. Jego  
ekspansja przybierała także wymiar militarny. W efekcie  
u szczytu potęgi rozciągało się od Budapesztu na północy aż 
po Mekkę i wybrzeża Arabii na południu. W odróżnieniu od 
współczesnej, demokratycznej Turcji, spoiwem tożsamo-
ściowym imperium oraz źródłem prawa był konserwatywny 
islam. Jak trafnie zauważa badacz Turcji Jerzy Łątka: 

 
dawna Osmania i dzisiejsza Turcja to dwa różne cywilizacyj-
nie światy. Nie tylko z tego powodu, iż kraj o nazwie Turcja 
zaistniał dopiero w 1923 r. Także dlatego, iż kosmopolitycz-

                                                           
16  Być może przez soczewkę dziejowego prawa ekspansji 

oraz innych praw Konecznego można by spojrzeć na całość turec-
kiej historii, od czasów osmańskich aż do współczesności. A być 
może nawet na całość cywilizacji islamskiej, rozumianej jako 
wspólnota (arab. umma) wszystkich krajów, w których tożsamo-
ściowo dominuje islam. Jednak zawężenie pola analizy jest w ni-
niejszym eseju konieczne. Por. moje płynne podejście do teorii 
cywilizacji w tekście: G. Lewicki, P. Arak, Chiny już niedługo staną się 
potęgą, „Rzeczpospolita”, 21 lipca 2019, [online:] <https://www.rp. 
pl/Swiat/307199907-Piotr-Arak-Greg-Lewicki-Chiny-juz-niedluga-
stana-sie-potega.html> (17.06.2020). ……………………………………………… 
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ną, wielonarodowościową Portę cementował islam i ciągłość 
dynastii Osmanów, a nie laickie procedury demokratyczne.17 
 

U szczytu geograficznej ekspansji osmańskie elity im-
perium przekonane były o swojej cywilizacyjnej sprawczo-
ści, a także atrakcyjności kulturowej. Językiem Konecznego 
można by powiedzieć, że były przekonane o słuszności me-
tod swojej ekspansji – zarówno ekspansji militarnej, jak  
i ekspansji myśli. Dlatego wobec niewątpliwych sukcesów 
zarządzania wielonarodowym organizmem imperialnym, 
podejmowały próby dalszej ekspansji na Europę. Wszystko 
jednak legło w gruzach w roku 1683, kiedy to dotychczas 
pomyślne (i prawie udane) oblężenie Wiednia przez Turcję 
zostało obrócone w niwecz dzięki odsieczy polskiego króla 
Jana III Sobieskiego.  

Wbrew pozorom Sobieski nie był początkowo chętny 
do udzielenia wsparcia. Musiał zmagać się z problemem 
dezercji polskich muzułmanów, Tatarów, którzy – dyskry-
minowani i źle traktowani przez polską szlachtę i władze – 
niejednokrotnie przechodzili na stronę turecką (m.in. bunt 
Lipków). Jednak wobec paniki papiestwa, które przeraziło 
się perspektywą utraty odwiecznie chrześcijańskich tere-
nów na rzecz muzułmanów oraz wobec proponowanego 
wsparcia ze strony innych władców, Sobieski nie tylko prze-
ciągnął na swą stronę polskich muzułmanów18, ale też wy-
grał jedną z najważniejszych bitew w historii Europy.  
W historii tureckiej data ta stanowi początek definitywnego 
końca ekspansji Imperium Osmańskiego na Zachód: jeśli 
wyobrazimy sobie ewolucję mapy Imperium Osmańskiego, 

                                                           
17  J. S. Łątka, Turcja czy może Osmania? Problem z nazwą Impe-

rium Osmańskiego (Devlet-i Âl-i Osman), „Studia Historyczne” 2010, 
nr 1 (209), s. 113-118. 

18  Muzeum Historii Polski, Jan III Sobieski nadał Tatarom wieś 
Kruszyniany, Kalendarium historyczne 1679-03-12, [online:] <http:// 
muzhp.pl/pl/e/1525/jan-iii-sobieski-nadal-tatarom-wies-kruszyn 
iany> (17.06.2020). …………………………………………………………………………… 
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na osi czasu widać wyraźnie, jak po roku 1683 zaczyna się 
ono w kolejnych stuleciach kurczyć na zachodzie, aby  
w roku 1923 być już – pod względem geograficznym – led-
wie cieniem dawnej potęgi. 

Dlaczego o tym wspominam? Aby wydobyć ważny rys 
tożsamości zbiorowej w Turcji, powszechny szczególnie 
wśród konserwatywnych elit. Jej elementem jest przekona-
nie, iż współczesna Turcja – gdzie formalnym spoiwem toż-
samości i źródłem prawa jest demokracja, a nie islam – stała 
się krajem o wiele mniejszym i słabszym niż potężne Impe-
rium Osmańskie z wieków minionych. Podkreślaniu tego 
faktu służy turecka polityka historyczna, której ledwie uła-
mek Polacy poznali dzięki serialowi Wspaniałe stulecie, 
przedstawiającemu okres panowania Sulejmana Wspaniałe-
go (1520-1566)19. Można śmiało powiedzieć, że tak jak Polacy 
w nacjonalistycznych wizjach wracają do kontemplowania 
Polski jako jagiellońskiej Rzeczpospolitej od morza do morza, 
od Bałtyku po Morze Czarne, tak w zbiorowej wyobraźni 
Turków są oni narodem zdolnym rządzić na trzech konty-
nentach, a nie tylko na półwyspie Azji Mniejszej, jak to ma 
miejsce dzisiaj. 

 
Tanzimat i kemalizm. Długi okres adaptacji  

 
Jednym z efektów klęski wiedeńskiej z 1683 r. oraz utraty na 
rzecz Europy kolejnych terytoriów był, paradoksalnie, po-
wolny wzrost zainteresowania Zachodem oraz jego rozwią-
zaniami prawnymi, gospodarczymi czy ustrojowymi. Oto 
wielka jednostka, spojona kulturową ekspresją cywilizacji 
islamskiej, uważana za potężną, samowystarczalną i sa-
mozwrotną, wykazała słabość, a jej rozrost na zachód został 
trwale zatamowany. Być może zatem, myślały osmańskie 

                                                           
19  Wspaniałe stulecie (Muhteşem Yüzyıl) – turecki serial telewi-

zyjny produkowany w latach 2011-2014, a w Polsce emitowany  
w latach 2014-2016. 
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elity, mechanizmy, którymi podpiera się Europa, warte są 
poznania oraz analizy? W wieku XIX ten prąd myślowy do-
prowadził do reformy instytucjonalnej Imperium Osmań-
skiego (tanzimat). Jak piszą Stanford J. Shaw i Ezel Kural 
Shaw, w XIX w.  

 
tradycyjne i szanowane instytucje zostały zastąpione nowy-
mi, inspirowanymi przez rosnącą wiedzę o europejskiej my-
śli, społeczeństwie i ustroju. Zostały przy tym dostosowane 
do osmańskich warunków i potrzeb (…) Nowe, zwesternizo-
wane rządy biurokracji zastąpiły starą klasę panującą, a przy 
tym rozszerzyły zakres władzy w całym imperium i stworzy-
ły bardzo złożony system zarządzania, który ustanowił auto-
krację niespotykaną we wcześniejszym okresie.20 
 

Był to paradoks – z jednej strony reformy miały bo-
wiem rozszerzać formułę demokracji przedstawicielskiej,  
z drugiej wprowadzane były w sposób autokratyczny21. Ten 
trend reformistyczny trwał z przerwami aż do XX wieku. 
Jednak wobec wielkiej porażki, wynikającej z przystąpienia 
Imperium Osmańskiego do grona przegranych w I wojnie 
światowej (Państwa Centralne), w Turcji władzę ostatecznie 
objęła frakcja, która zdecydowała się wprowadzić reformy 
dużo szybsze, szerzej zakrojone i znacznie bardziej rady-
kalne.  

Jak wiadomo, liderem tej frakcji był Kemal Atatürk, 
którego idea (kemalizm) opiera się na sześciu założeniach: 
republikanizmu, równości i rządów ludu, sekularyzmu, re-
formizmu i nacjonalizmu. W wielkim skrócie, kemalizm 
głosił konieczność zreformowania i zwesternizowania toż-
samości tureckiej przy równoczesnym osłabieniu wpływu 
konserwatywnego islamu na tożsamość zbiorową. To wła-

                                                           
20  J. S. Shaw, E. K. Shaw, History of the Ottoman Empire and 

Modern Turkey, Vol. II: Reform, Revolution and Republic. The Rise of 
Modern Turkey 1808-1975, Cambridge 1977, s. vii. 

21  Tamże, s. vii-viii. 
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śnie za czasów Atatürka nastąpił mariaż Orientu z Europą,  
w efekcie którego wielu współczesnych Turków czuje się 
Europejczykami. Tak podsumowuje przebieg kemalistycznej 
rewolucji Ali A. Alawi, współczesny iracki polityk i myśliciel: 

 
W ciągu kilku lat Turcja została przeobrażona zgodnie z wi-
zją nowych przywódców. Kalifat został zniesiony; islam zo-
stał zdetronizowany, a szkoły sufickie zakazane; strój islam-
ski – zakazany; alfabet zmieniony z arabskiego na rzymski; 
edukacja religijna została świadomie zignorowana, a zamiast 
prawa islamskiego wprowadzono europejskie prawo cywilne 
i karne.22  
 

Według Alawiego dzisiaj turecki eksperyment, tworzą-
cy państwo tożsamościowo rozpięte między islamem a Za-
chodem, jest czymś wyjątkowym – choć próbowano go 
wdrażać także w innych krajach cywilizacji islamskiej, to 
dotychczas wszędzie indziej kończył się niepowodzeniem23. 
Należy dodać, że współcześnie pojawił się jeszcze jeden pro-
blem – los tego projektu może być niepewny także w samej 
Turcji, ze względu na kierunek polityczny obrany przez 
prezydenta Erdoğana. To wszystko pokazuje, jak niesamo-
wicie ciekawym organizmem jest Turcja – dziś na jej teryto-
rium i w umysłach jej mieszkańców płynnie przelewają się 
przez siebie dwie cywilizacje, zachodnia i islamska, dążąc do 
uspójnienia wartości obu z nich. Dodatkowo w tej dynamice 
tworzy się nowa jakość, będąca wynikiem filtracji dorobku 
obu cywilizacji przez turecką tradycję. Jeszcze do niedawna 
wydawało się, że ta filtracja Zachodu przez umiarkowany 
islam gwarantuje Turcji stabilność i rozwój gospodarczy,  
a potomkowie Osmanów właśnie stają się wzorem dla świata 
islamu, opracowawszy rzecz wyjątkową w skali globalnej – 

                                                           
22  A. A. Alawi, The Crisis of Islamic Civilization, New Haven- 

-London, 2009, s. 56. 
23  Tamże, s. 48. 
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jedyną stabilną zachodnią demokrację, w której dominują-
cym spoiwem religijnym jest islam.  

 
Czego nie wie Fukuyama. Częste błędy w percepcji islamu  
i tureckiej stabilności 

 
Narrację o domykającej się właśnie zachodniości Turcji już 
od dekad promowała zresztą część myślicieli zachodnich, 
rozważając nawet członkostwo Turcji w Unii Europejskiej. 
Wielu z nich zakładało, że wiele dziesięcioleci reform wy-
starczyło, by Turcja z autokratycznego państwa, zbudowa-
nego na porządku wywiedzionym z islamu, weszła w sta-
dium demokratycznego państwa laickiego. Takie błędne 
myślenie wynikało z kilku czynników. Po pierwsze, z igno-
rancji w dziedzinie religioznawstwa – część intelektualistów 
zakładała, że islam jest łatwo wymienialnym religijnym 
klockiem, którego wartości można wpasować w strukturę 
Unii Europejskiej tak samo, jak współczesne chrześcijań-
stwo. Zapominali oni, że islam sam w sobie jest nie tylko 
religią, ale – w odróżnieniu od chrześcijaństwa – także za-
lążkiem systemu prawodawstwa. Zapominali też, że jako 
religia powstała wśród Beduinów, od samego początku islam 
musiał rywalizować z hellenizmem, który w parze z religią 
chrześcijańską niósł rzymskie, skuteczne prawodawstwo.  
I dlatego właśnie – aby nie polec w rywalizacji – islam sam 
musiał stworzyć zalążek skutecznego i egzekwowalnego 
prawa, co zresztą dało mu możliwość nie tylko panowania 
nad wielkimi obszarami geograficznymi, ale też dehelleni-
zacji części Bliskiego Wschodu24.  

Nie wchodząc w szczegóły, dla niniejszego eseju ważne 
jest, że islam bez uprzedniej teologicznej i filozoficznej ob-
róbki nie jest łatwo wymienialny z wyznaniami chrześcijań-
skimi, które stworzyły cywilizacyjne podglebie dla wartości 

                                                           
24  G. Lewicki, Nadchodzi nowy proletariat! Cywilizacja helleńska  

a zachodnia według Arnolda Toynbee’ego, Kraków 2012, s. 79-85. 
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Zachodu. Obróbkę tę oczywiście podejmowali myśliciele  
w Turcji, głównie suficcy (Saif Nursi, Fethullah Gülen i inni), 
jednak ich interpretacja islamu nigdy dotąd nie stała się  
w Turcji „mainstreamem”. Pamiętam, że gdy w 2012 r. mó-
wiłem o tym problemie Francisowi Fukuyamie, amerykań-
skiemu teoretykowi cywilizacji, usłyszałem, że przecież  
w Turcji stworzono już analogon weberowskigo etosu prote-
stanckiego, który spójnie połączył wartości islamskie z war-
tościami demokratycznego kapitalizmu. Według ówczesnej 
oceny Fukuyamy właśnie z tego względu większych rewolu-
cji politycznych w Turcji miało nie być. Choć Fukuyama 
miał oczywiście rację, że taką prokapitalistyczną i prode-
mokratyczną interpretację sunnickiego islamu udało się  
w Turcji stworzyć (jest to wielki i godzien podziwu fenomen 
sam w sobie!), to jednak zapomniał, że ma on zwolenników 
jedynie wśród mniejszej części Turków. 

Tu płynnie przechodzimy do drugiego czynnika doko-
nywanych przez intelektualistów błędnych ocen sytuacji  
w Turcji. Wielu z nich zapomniało, że demokracja w Turcji 
oparta jest niekoniecznie na niezmiennym i większościo-
wym przekonaniu opinii publicznej co do słuszności jej 
ustrojowych rozstrzygnięć, lecz na konsensusie w obrębie 
wojska oraz wielkomiejskich elit biznesowych. Tak jak  
w wielu innych krajach, tak w Turcji laicyzm i prozachod-
niość częściej spotykane są w wielkich usieciowionych kul-
turowo oraz biznesowo ośrodkach, natomiast dużo rzadziej 
popierane na prowincji. Erdoğan po puczu z 2016 r. właśnie 
dlatego przeprowadził czystki w wojsku, systemie edukacji  
i mediach, aby podminować laickość struktur wojskowych 
oraz programu kształcenia przyszłych pokoleń. Tak samo 
bowiem, jak władcy Turcji z czasów osmańskich, uważa on 
konserwatywny islam za efektywne i pożądane spoiwo spo-
łeczne i prawodawcze tożsamości tureckiej. 

Co ciekawe, do 2016 r. mówienie o możliwości konser-
watywnego i autorytarnego zwrotu w Turcji traktowane 
było na liberalnych salonach Zachodu jako nieuzasadnione 
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czarnowidztwo. Sam przekonałem się o tym, gdy w 2011 r. 
na wykładzie TEDx w Londynie chciałem wygłosić prognozę, 
że za 10 lat w Turcji dojdzie do przesilenia i prób powrotu 
do inspirowanego wartościami islamskimi autorytaryzmu. 
Otóż część organizatorów nie pozwoliła mi wygłosić takiego 
sądu, stwierdzając, że to nieprawda, bo liberalny „świat już 
teraz tak nie wygląda”25. W wyniku podobnej argumentacji 
nie pozwolono mi wygłosić opinii, że w ciągu maksymalnie 
dekady Rosja rozpocznie presję na Zachód. Czas jednak po-
kazał, że miałem rację, bo jedno i drugie niebawem stało się 
faktem. 

 
Co Turcja chce dać światu? Imaginaria cywilizacyjne 
 
Piszę o tym, aby pokazać, że zapominanie o prawodawczym 
komponencie islamu i wpływie elit wojskowych na kruchą 
stabilność państwa w dyskusjach o Turcji oraz cywilizacji 
islamskiej może prowadzić na manowce. Jak trafnie zauwa-
ża Alawi, obecny powrót islamu do świadomości społecznej 
w Turcji to tylko częściowo wynik porażki systemów, które 
miały zastąpić polityczność islamską i samodzielnie nadać 
sens oraz poczucie ciągłości i celu społeczeństwom. Waż-
niejsze jest to, że  

 
te systemy nigdy tak naprawdę nie zakorzeniły się w umy-
słach muzułmanów do tego stopnia, aby rzeczywiście zastą-
pić stare, tradycyjne lojalności. Osiemdziesiąt lat determina-
cji zmierzającej do zwesternizowania i sekularyzacji Turcji 
po prostu nie mogło wymazać potężnej władzy, którą ma is-
lam nad świadomością i wrażliwością ludzi.26  

                                                           
25  Zob. tegoż, Collapse of Complex Societies, TEDx Goodenough 

College 2011, YouTube, 10.06.2011, [online:] <https://www.you 
tube.com/watch?v=XcE0rIEHEFI> (17.06.2020). Kwestie dotyczące 
tematyki geopolitycznej zostały praktycznie wyrzucone. 

26  A. A. Alawi, dz. cyt., s. 60. 
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Można stąd wysnuć dwa wnioski – po pierwsze, że ke-
malistyczne stulecie to wciąż za mało, aby zmienić świado-
mość większości tureckiej opinii publicznej, a po drugie, że 
właśnie świadomość i wrażliwość (sensibilities) zwykłych 
ludzi są kluczowe dla postawienia dobrej prognozy na temat 
Turcji. Jaka to prognoza? 

W poświęconej Erdoğanowi książce Nowy sułtan Soner 
Çağaptay dokładnie analizuje drogę Erdoğana i jego trans-
formację z władcy demokratycznego w tytułowego sułtana, 
któremu ideałami bliżej do autorytarnej Rosji niż zachodniej 
demokracji27. Jakkolwiek różnie można oceniać tureckiego 
prezydenta, z pewnością wpasował się w potrzeby tureckie-
go ludu, tęskniącego za wielką, islamską Turcją, i sprawnie 
używa odniesień do wspaniałej osmańskiej przeszłości. Jak 
twierdzi Çağaptay, Erdoğan wykorzystał prosperitę gospo-
darczą Turcji, aby wyciągnąć z biedy konserwatywnych 
muzułmanów, którzy odtąd stanowią jego stabilne zaplecze 
wyborcze i żelazny elektorat. Jednak równocześnie musi 
zmagać się z drugą połową Turcji, której scenariusz za-
mknięcia na Zachód wcale się nie podoba. Właśnie ze 
względu na tolerowanie opozycji władza w erdoganizmie 
nie jest dziś tak silna, jak putinowska. 

Pytanie jednak, do czego doprowadzi erdoganizm? 
Część socjologów, zanim odpowie na tego typu pytanie, 
skłaniałaby się do analizy antagonizmów politycznych po-
przez imaginaria społeczne (social imaginaries), czyli idealne 
wyobrażenia życia społecznego28. Może to być owocna me-
toda analizy, ponieważ posiadanie wspólnych imaginariów 
przez grupę prowadzi jej członków do podobnej odpowiedzi 
na pytania takie, jak: dokąd zmierzamy?, co chcemy dać innym? 
czy co jest celem naszej wspólnoty?.  

                                                           
27  S. Çağaptay, The New Sultan: Erdogan and the Crisis of Mod-

ern Turkey, London 2017.  
28  Ch. Taylor, Modern Social Imaginaries, Durham 2003. 
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Warto jednak pamiętać, że takie wyobrażone cele mogą 
być różne na różnych poziomach tożsamości. W moim prze-
konaniu trzeba brać pod uwagę co najmniej trzy poziomy29. 
Pierwszy to poziom narodu – w zależności od różnych przy-
jętych imaginariów, różne będą cele narodu jako całości. 
Drugi to poziom jakiejś konkretnej cywilizacji (a civilization). 
Jako że narody zazwyczaj czują się częściami jakichś więk-
szych formacyjnych całości, mają przekonanie, że poza nimi 
samymi istnieją jeszcze jakieś wyobrażone wspólnoty, do 
których im bliżej niż dalej. Są to byty o przynajmniej czę-
ściowo zbieżnych celach i wartościach – czyli cywilizacje 
(np. islamska, zachodnia, konfucjańska etc.). Jednak jest 
jeszcze poziom trzeci, czyli poziom cywilizacji ogólnoludz-
kiej (the civilization), w której skład wchodzą wszystkie ist-
niejące cywilizacje. Można to pokazać na schemacie (Ryc. 1). 

 

 
Ryc. 1.  Węższa (a civilization) i szersza (the civilization) tożsamość 

cywilizacyjna 

                                                           
29  G. Lewicki, Without civilizations. Sorokin’s ambush and the 

case of Donald Trump’s administration, Fig.12: „A possible approach. 
Circles of self-identification with densest identities in the centre”, 
[w:] G. Lewicki, „Philosophical-historical issues in Joseph Tainter’s 
theory of the collapse of complex societies”, niepublikowana 
praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2017, s. 141. 



KONECZNY W TURCJI. KRYZYS CYWILIZACJI… 
  
34 

Podczas gdy cele i ambicje w obrębie pierwszego ima-
ginarium odpowiadają na pytanie co chcemy dać naszemu 
narodowi?, cele drugiego odpowiadają na pytanie co chcemy 
dać naszej cywilizacji?, a cele trzeciego co chcemy dać światu?. 
Oczywiście pytanie o to, jakie naprawdę są te ideały oraz 
marzenia o przyszłości Turcji wśród zwolenników i prze-
ciwników prezydenta Erdoğana, byłoby doskonałą podstawą 
dla szeroko zakrojonych badań empirycznych. Jednak na 
podstawie dostępnych informacji i narracji używanych 
przez obie strony pokuszę się w warstwie spekulatywnej  
o stworzenie kilku generalizacji, pozwalających na naszki-
cowanie katalogu marzeń społecznych w wymiarze naro-
dowym, cywilizacyjnym i ogólnoludzkim.  

W wymiarze narodowym Erdoğan i konserwatywni 
zwolennicy prezydenta mówią o ideale Turcji silnej, stawia-
jącej na twardą siłę odstraszania (hard power), a jego prze-
ciwnicy stawiają raczej na siłę poprzez nieustanny rozwój  
i adaptację gospodarki, a także podkreślają wagę klimatu 
biznesowego oraz wizerunku i kultury dla dobrobytu naro-
du (soft power). W warstwie cywilizacyjnej Erdoğan nawiązu-
je do symboli sułtanatu, prezentując się nie tylko jak obroń-
ca narodu przed zagrożeniami geopolitycznymi, ale też 
obrońca cywilizacji islamskiej i muzułmanów w ogóle. Ce-
lem tej narracji wydaje się być zdobycie pozycji lidera poli-
tyczno-religijnego w obrębie ummy. Tymczasem jego prze-
ciwnicy, nie negując wagi wartości islamskich, podkreślają 
ich uniwersalność oraz promują ich ewolucję w stronę in-
terpretacji dialogicznej i zgodnej z ideałami polityczności 
zachodniej opartej na nastawieniu kreatywnym i poszuki-
waniu innowacyjności. Ta różnica w podejściu do islamu 
wydaje się z kolei warunkować dwa bieguny marzeń  
o wkładzie Turków w losy świata. Podczas gdy Erdoğan wy-
daje się wierzyć w ekstrapolację konserwatywnych wartości 
islamskich na świat, co pozwoli na uporządkowanie i uboga-
cenie go, to jego przeciwnicy (szczególnie zwolennicy Güle-
na) kładą nacisk na islam reformatorski oraz inkluzywny, 
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tworzący klimat dla uczestnictwa Turcji w globalnym wy-
twarzaniu nowych technologii oraz myśli naukowej.  

Te różnice jakościowe można by zestawić w poniższej 
tabeli (Tabela 1). Tak zarysowane różnice w marzeniach 
zwolenników obecnego rządu i opozycji w Turcji odpowia-
dają założeniu o mieszkańcach Turcji jako żyjących na styku 
dwóch cywilizacji lub – jak by powiedział Koneczny – pod 
wpływem dwóch cywilizacji równocześnie. Jedna z nich 
opowiada się za dewesternizacją, druga zaś na westernizację 
się otwiera. 

 
Tabela 1. Trzy zakresy imaginariów oraz związane z nimi cele 
ewolucji społecznej pośród zwolenników rządu i opozycji w Turcji 

 
Imaginarium  
społeczne 

Cel zwolenników  
Erdoğana 

Cel przeciwników  
Erdoğana 

Narodowe Powrót do Turcji silnej 
i sprawczej niezależnie 
od konieczności za-
wieranych sojuszy 

Prosperita gospodarcza  
i priorytetyzacja kulturo-
wego usieciowienia  
z Europą i Zachodem  

Cywilizacyjne  
(a civilization) 

Wzmocnienie wartości 
islamskich, a dzięki 
temu kulturowe  
i religijne przewodnic-
two w obrębie cywili-
zacji islamskiej 

Uspójnienie wartości 
zachodnich z islamskimi,  
a dzięki temu kulturowy  
i religijny przykład dla 
całej cywilizacji islamskiej 

Ogólnocywilizacyjne  
(the civilization) 

Ekstrapolacja wartości 
islamskich na świat 
(sułtanat?) i dzięki 
temu ubogacenie oraz 
uporządkowanie go 

Ekstrapolacja islamu zre-
formowanego, a dzięki 
temu jego uczestnictwo  
w tworzeniu technolo-
gicznej cywilizacji global-
nej oraz ubogacenie świata 
dzięki islamowi 
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Paradoks Erdoğana. Bez cyfrowego tanzimatu nie będzie 
sułtanatu 

 
Wydaje się, że Erdoğan, który wydobył z biedy wielu kon-
serwatywnych muzułmanów, dziś poprzez czystki w syste-
mie edukacji próbuje zainicjować ogólnonarodowe konser-
watywne przeobrażenie Turcji – swego rodzaju kontrolo-
waną dekonstrukcję kemalizmu. Przeprowadza więc choćby 
częściową dewesternizację Turcji. Ma na to konkretne zaso-
by, które czerpie z relatywnie dobrej kondycji gospodarczej 
oraz pozycji politycznej wypracowanej przez Turcję w ostat-
nich dekadach. Ta pozycja jest mocna: według Indeksu Mocy 
Państw, który stworzyliśmy wraz z Piotrem Arakiem30, dziś 
Turcja to 18. najpotężniejszy kraj świata, za Hiszpanią,  
a przed Egiptem oraz drugi najpotężniejszy kraj Bliskiego 
Wschodu. Jego potęga (rozumiana 7-czynnikowo jako połą-
czenie siły twardej i miękkiej) w ostatnich latach jest stabil-
na (Ryc. 2)31. 
 

                                                           
30  P. Arak, G. Lewicki, Aneks statystyczny, [w:] Indeks Mocy 

Państw 2018, red. tychże, Instytut In.Europa, [online:] <http://ineur 
opa.pl/2018/aneks-statystyczny/> (17.06.2020). Dla porównania, 
Polska zajmuje miejsce 26. 

31  Tychże, Analiza regionalna/Azja, [w:] tychże, Indeks Mocy…, 
[online:] <http://ineuropa.pl/2018/analiza-regionalna/azja/> (17. 
06.2020). 



KONECZNY W TURCJI. KRYZYS CYWILIZACJI… 
  

37 

 
Ryc. 2. Potęga Turcji na tle krajów Bliskiego Wschodu według 

Indeksu Mocy Państw 2018 (pozycja Izraela nie uwzględnia 
bilateralnego sojuszu z USA) 

 
Prezydent Turcji nie widzi jednak, że orientacja Turcji 

w kierunku eurazjatyckim oraz powrót do kształcenia kolej-
nych pokoleń w duchu konserwatywnego islamu będą mieć 
swoje negatywne cywilizacyjne konsekwencje. Choć krótko-
terminowo ten trend może wcale nie odbić się znacząco na 
sytuacji gospodarczej kraju, to w dłuższej perspektywie nie 
tylko osłabi usieciowienie Turcji z Zachodem, ale także gwa-
rantuje kryzys gospodarczy. Dlaczego? Ponieważ globalna 
gospodarka oparta na wiedzy przeżywa dziś cyfrową rewo-
lucję, która da ogromną strategiczną przewagę krajom 
zdolnym do jej wykorzystania32. Niestety cywilizacja islam-
ska w Turcji nie ma jednak narzędzi do wykorzystania tego 
megatrendu. Jak szacuje Alawi na podstawie danych Organi-
zacji Współpracy Islamskiej, nawet kreatywny produkt kil-

                                                           
32  Zob. np. G. Lewicki, Internet jest jak Bóg, ześle nam zbawienie, 

ale najpierw wojnę, „Wszystko Co Najważniejsze”, 3.08.2019, [onli-
ne:] <https://wszystkoconajwazniejsze.pl/grzegorz-lewicki-inter 
net-jest-jak-bog-zesle-nam-zbawienie-ale-najpierw-wojne/> (17. 
06.2020).…..………………………………………………………………………………………. 
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kudziesięciu milionów muzułmanów w erze kalifatu Abba-
sydów przyćmiewa współczesny kreatywny produkt półto-
ramiliardowej społeczności islamskiej świata. Według niego 
statystyki związane z nauką i techniką oraz światem islamu 
są wręcz przygnębiające: w 2006 r. kraje islamskie OWI mia-
ły średnio 8,5 naukowców i techników na 1000 mieszkań-
ców, czyli bardzo mało w stosunku do średniej światowej  
w postaci 40,7, nie mówiąc już o średniej krajów rozwinię-
tych – 139,3. Według tychże danych cały świat islamski od-
powiada za zaledwie 1,17 % światowej literatury naukowej, 
co jest wynikiem skrajnie niezadowalającym, zważywszy na 
to, że sama tylko Hiszpania osiąga wynik 1,4833. Te i inne 
dane to jeden z czynników zjawiska, które Alawi nazywa 
kryzysem cywilizacji islamskiej, polegającym na niemożności 
wygenerowania kreatywności porównywalnej do tej, którą 
świat islamu generował przed wiekami. 

Także Turcja, do niedawna jeszcze kandydat do poka-
zania światu, jak wyjść z kryzysu i przywrócić islamowi 
świetność oraz cywilizacyjne przywództwo – wydaje się być 
jego ofiarą. Według danych Organizacji Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju (OECD) mieszkańcy Turcji wypadają we 
wskaźnikach związanych z przetwarzaniem informacji 
(umiejętność czytania, pisania, liczenia czy rozwiązywania 
problemów związanych z technologią) dużo gorzej niż lu-
dzie o porównywalnym poziomie edukacji w innych kra-
jach. Dla przykładu – około 40% dorosłych Turków nie po-
siada podstawowych informacji i umiejętności komuniko-
wania się poprzez narzędzia technologii, co więcej, podobny 
odsetek nie posiada podstawowych umiejętności obsługi 
komputera lub nigdy z niego nie korzystał. Również wiele 
innych powiązanych wskaźników OECD (m.in. umiejętność 

                                                           
33  A. A. Alawi, dz. cyt., s. 233. 
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analizy i rozumienia informacji) wypada dla Turcji nieko-
rzystnie34.  

To bardzo niedobrze, ponieważ jeśli Turcja chce odgry-
wać jeszcze większą rolę międzynarodową, to w kontekście 
wspomnianej wyżej rewolucji cyfrowej potrzeba jej dziś 
wręcz cyfrowego tanzimatu – czyli reorganizacji kraju w duchu 
konieczności sprostania technologicznym wyzwaniom glo-
balnej ekonomii. Wykonanie tego zadania będzie trudne  
w przypadku dalszego odcinania cywilizacyjnych więzów 
Turcji z Zachodem i wygaszania ich do poziomu ściśle prag-
matycznego, bez poszerzania wymiany naukowo-kulturowej.  

Być może Erdoğan zakłada, że zamiast z Zachodem, 
także współpraca z Rosją czy Chinami może stać się źródłem 
nowych technologii dla kraju, nawet w przypadku nieposia-
dania dużych zdolności współtworzenia ich na własnym 
terytorium. Tyle że zacieśniając więzy w tym kierunku, Tur-
cja podryfuje w kierunku rosyjskim i autorytarnym czy – 
rzekłby Koneczny – turańskim. Oznaczać to będzie ewolucję 
państwa w stronę modelu państwa autorytarnego, pompu-
jącego środki w siłę militarną (hard power), które choć zdol-
ne będzie do skutecznego zastraszania społeczności mię-
dzynarodowej, utraci zdolność przyciągania jej środkami 
siły miękkiej (soft power), opartej na atrakcyjności kultury  
i zysku z przyjaznych więzów międzynarodowych. 

W rozumieniu Konecznego będzie to też oczywiście 
pewien rodzaj ekspansji, jednak nie da Turcji korzyści zwią-
zanych z ekspansją myśli. Problem w tym, że długofalowo 
jednak to te drugie korzyści będą decydowały o przewagach 
strategicznych i prospericie gospodarczej kraju. Dobrym 
przykładem jest Izrael, czyli mały terytorialnie kraj, który 
dzięki ekspansji myśli i inwestycji w przyszłościowe gałęzie 
gospodarki (np. sztuczna inteligencja, robotyka) znalazł się 
                                                           

34  D. Eşiyok, Turkey lacks skills to compete in today’s global 
economy, Ahval, 19.09.2019, [online:] <https://ahvalnews.com/ 
turkish-education/turkey-lacks-skills-compete-todays-global-eco 
nomy> (17.06.2020). 
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w dużo wyższej kategorii wagowej pod względem mocy 
państwa, niż można było przypuszczać.  

Tutaj ujawnia się paradoks obecnej władzy w Turcji –  
z jednej strony zdobyła poparcie, wydobywając z biedy za-
padłe rejony Turcji dzięki gospodarczej prospericie, z drugiej 
strony – jeśli nie zainwestuje w model edukacji wspierający 
innowacyjność i technologiczność – zaprowadzi kraj w kie-
runku, który tę prosperitę załamie. Jeszcze inaczej rzecz 
ujmując: z jednej strony prezydent Erdoğan gdzieś w tle 
świadomości ma marzenie o przywróceniu tureckiej potęgi 
z czasów osmańskich, z drugiej strony, koncentrując się na 
utwardzaniu i kreowaniu konserwatywnego elektoratu 
(m.in. czystki w systemie edukacji), podcina koniunkturalną 
gałąź, na której siedzi. Tymczasem jest pewne, że biorąc pod 
uwagę geopolityczne uwarunkowania dzisiejszej Turcji, bez 
cyfrowego tanzimatu nie będzie sułtanatu; tzn. bez uwspół-
cześnienia świadomości społecznej w duchu hi-tech nie 
będzie nowej ery prosperity i światowego przywództwa 
Turcji. 

 
Tureckie prawo dziejowe. Gdy prosperita – to w głąb,  
gdy kryzys – to na zachód 

 
Choć Chiny pokazały światu, że autorytaryzm może mieć się 
dobrze także w XXI wieku, to jednak dowiodły także, iż ko-
nieczna do tego jest też samowystarczalna cyfrowo gospo-
darka, zdolna wytwarzać technologie i innowacje, które  
z kolei w przyszłych dekadach będą gwarantować wzrost 
gospodarczy. Uwarunkowania i możliwości potęgi tureckiej  
i chińskiej są przy tym inne – Chiny to drugi najpotężniejszy 
kraj świata, z tendencją wzrostową, zdolny do przywództwa 
w określonych obszarach technologii, a Turcja to kraj osiem-
nasty, czyli potężny, ale z objawami informacyjnego zacofa-
nia35. W tym kontekście turecki autorytaryzm, oparty na nie-

                                                           
35  P. Arak, G. Lewicki, dz. cyt. 
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stymulującym wzrostu technologicznego konserwatywnym 
islamie, może gwarantować Turcji wyłącznie krótki okres 
stabilności, po którym przyjdzie albo wojna (jako czynnik 
pobudzający gospodarkę), albo gospodarcza stagnacja. 

Jeśli turecki prezydent utrzyma obecny kurs powrotu 
do konserwatywnego islamu kosztem hamowania postaw 
proinnowacyjnych, to jego władza – przy założeniu braku 
wojny – utrzyma się w horyzoncie krótkoterminowym, lecz 
długoterminowo doprowadzi do spadku potęgi Turcji. Wte-
dy stagnacja gospodarcza doprowadzi do zmiany władzy.  
A tym samym dowiedzie trafności proponowanego tu turec-
kiego prawa dziejowego, które mówi, że im dłuższa prosperita 
gospodarcza, tym bardziej elity tureckie kuszone są obra-
niem kierunku wsobnego (objawia się on poszukiwaniem 
spoiwa narodu i cywilizacji w tradycyjnych normach spo-
łecznopolitycznych oraz ideałach wywiedzionych z islamu: 
szariacie, sułtanacie, autorytaryzmie). Z drugiej strony pra-
wo dziejowe zakłada też, że im dłuższy okres perturbacji 
gospodarczo-politycznych, tym bardziej Turcja obiera kie-
runek kuzewnętrzny, poszukując kulturowej współpracy  
z Zachodem i cywilizacyjnej adaptacji (por. Tabela 2). 
 
Tabela 2. Uproszczone sformułowanie prawa ekspansji Koneczne-
go i tureckiego prawa dziejowego 

 

Prawo ekspansji 
Konecznego 

Cywilizacje potrzebują ekspansji, by trwać. Tak dłu-
go, jak posiadają naddatek środków umożliwiający 
ekspansję, są żywotne; gdy jednak zaczyna tych 
środków brakować – zaczynają być marginalizowane. 
Ekspansja może być prowadzona zarówno środkami 
siły twardej (ekspansja materialna, terytorialna) lub 
miękkiej (ekspansja myśli). 

Tureckie prawo 
dziejowe 

Im dłuższa prosperita gospodarcza, tym bardziej 
elity tureckie kuszone są oparciem ekspansji na 
konserwatywnym islamie i zahamowaniu wpływów 
kulturowych innych cywilizacji; im dłuższe problemy 
w ekspansji, tym bardziej elity poszukują kulturowej 
współpracy z Zachodem i cywilizacyjnej adaptacji. 
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W którą stronę powinna zatem pójść Turcja z najwięk-
szą możliwą korzyścią dla siebie? Ideałem byłoby zrówno-
ważenie trendów wsobności i kuzewnętrzności36, czyli się-
gnięcie do własnej tradycji religijnej (islam) w celu zrefor-
mowania jej i popularyzacji tej zreformowanej wersji poza 
wielkimi ośrodkami miejskimi – we wsiach i miasteczkach. 
Doprowadziłoby to do stabilnej syntezy ustrojowej i jej bar-
dziej powszechnej akceptacji. Aby taki projekt się udał, ko-
nieczne byłoby zachowanie otwarcia na Zachód, ale przy 
mniej konfrontacyjnych deklaracjach laickości, niż miało to 
miejsce w przypadku kemalizmu. Jak pokazał bowiem wiek 
XX, w ciągu ponad stu lat islamu nie dało się wyrwać z serc 
Turków, szczególnie tych z prowincji. Można jednak podjąć 
trud wysubtelnienia go tak, aby wychodząc od islamskiej 
tradycji, prowadził do harmonii z kreatywnością technolo-
giczną37.  

Jeśli współczesna Turcja wybierze tę drogę, może stać 
się wzorem dla całego islamu w świecie cywilizacyjnej płyn-
ności. Jeśli jednak odrzuci ten kierunek reformy socjopoli-
tycznej, to oczywiście pozostaną jej inne narzędzia konecz-
niańskiej ekspansji i wpływu na świat, m.in. w postaci duże-
go potencjału militarnego i demograficznego, politycznej 
mobilizacji Turków w innych częściach świata czy używania 
kurka migracyjnego – tzn. możliwości szachowania Unii Eu-
ropejskiej poprzez groźby wypuszczenia fali migracji z Tur-
cji do Europy. Jest to oczywiście jakaś talia kart w światowej 
grze, ale z pewnością nie najlepsza z możliwych.  

 

                                                           
36  Terminy kuzewnętrzność i wsobność do opisu kierunków 

ewolucji tożsamości zbiorowych po raz pierwszy zaproponowa-
łem w: G. Lewicki, Model teoretyczny ‘Nacjonalizm-Patriotyzm-
Okcydentalizm’, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2008,  
nr 3/(23), s. 218-228. 

37  Por. A. A. Alawi, dz. cyt., s 230-240, szczególnie jego odnie-
sienia do Saida Nursiego. 


