
Ο πυρήνας της Επανάστασης Πούτιν-Σι για μια Νέα Τάξη Πραγμάτων, είναι η αναχαίτιση της
διολίσθησης προς τον μηδενισμό

Alastair Crooke

Καθίσταται πλέον αμφίβολο αν η Δύση μπορεί να αντέξει σε έναν ανταγωνισμό ως πολιτισμική 
οντότητα και να διατηρήσει την παρουσία της.

Ο παγκόσμιος «χάρτης» επιταχύνει τη μετατόπισή του από τον παραλυμένο «κόμβο» της 
Ουάσιγκτον - αλλά προς τα που; Ο μύθος ότι η Κίνα, η Ρωσία ή ο μη δυτικός κόσμος μπορούν 
να αφομοιωθούν πλήρως σε ένα δυτικό μοντέλο πολιτικής κοινωνίας (όπως και το 
Αφγανιστάν) έχει τελειώσει. Προς τα πού λοιπόν κατευθυνόμαστε;

Ωστόσο ο μύθος της έλξης σε μια προσαρμογή στη δυτική μετα-νεωτερικότητα παραμένει στη 
συνεχιζόμενη δυτική φαντασίωση, που θέλει την Κίνα να απομακρύνεται από τη Ρωσία και να 
αγκαλιάζεται με τις αμερικανικές Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Το σημαντικότερο σημείο εδώ είναι ότι οι πρώην πληγωμένοι πολιτισμοί έρχονται να 
επιβεβαιωθούν για άλλη μια φορά: Η Κίνα και η Ρωσία - ως κράτη οργανωμένα γύρω από τον 
αυτόχθονα πολιτισμό - δεν είναι μια νέα ιδέα. Αντίθετα, είναι μια πολύ παλιά ιδέα: «Να 
θυμάστε πάντα ότι η Κίνα είναι πολιτισμός - και όχι έθνος-κράτος», επαναλαμβάνουν τακτικά 
Κινέζοι αξιωματούχοι.

Παρ' όλα αυτά, η στροφή προς την πολιτιστική κρατική υπόσταση που τονίζουν όλοι αυτοί οι 
Κινέζοι αξιωματούχοι αναμφισβήτητα δεν αποτελεί ρητορικό τέχνασμα, αλλά αντανακλά κάτι 
βαθύτερο και πιο ριζοσπαστικό. Επιπλέον, η πολιτισμική μετάβαση κερδίζει ευρεία αποδοχή 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο εγγενής ριζοσπαστισμός της, ωστόσο, χάνεται σε μεγάλο βαθμό στο 
δυτικό κοινό.

Κινέζοι στοχαστές, όπως ο Zhang Weiwei, κατηγορούν τις δυτικές πολιτικές ιδέες ότι είναι 
προσχηματικές- ότι κρύβουν τον βαθιά κομματικό ιδεολογικό τους χαρακτήρα κάτω από μια 
βιτρίνα δήθεν ουδέτερων αρχών. Υποστηρίζουν ότι η τοποθέτηση ενός οικουμενικού πλαισίου 
αξιών -που ισχύει για όλες τις κοινωνίες- έχει τελειώσει.

Όλοι μας πρέπει να αποδεχτούμε ότι μιλάμε μόνο για τον εαυτό μας και τις κοινωνίες μας.

Αυτό προέκυψε επειδή οι «εκτός Δύσης» βλέπουν πλέον καθαρά ότι η μεταμοντέρνα Δύση δεν 
είναι ένας πολιτισμός καθαυτός, αλλά στην πραγματικότητα κάτι που μοιάζει με ένα 
εκφυλισμένο «λειτουργικό σύστημα» (διαχειριστική τεχνοκρατία). Η Ευρώπη της Αναγέννησης 
αποτελούνταν πράγματι από πολιτισμικά κράτη, αλλά ο μετέπειτα ευρωπαϊκός μηδενισμός 
άλλαξε την ίδια την ουσία της νεωτερικότητας. Ωστόσο, η Δύση προωθεί την οικουμενική 
αξιακή της στάση, σαν να πρόκειται για ένα σύνολο αφηρημένων επιστημονικών θεωρημάτων που 
έχουν καθολική ισχύ.

Η συνακόλουθη πρόβλεψη ότι οι παραδοσιακοί τρόποι ζωής θα μπορούσαν να διατηρηθούν υπό τη 
μαζική εφαρμογή αυτών των σκοπίμως κοσμικών δυτικών κανόνων - που απαιτούσαν την επιβολή 
τους από τη δυτική πολιτική τάξη - αποδείχθηκε μοιραία έπαρση, υποστηρίζουν οι εναλλακτικοί 
στοχαστές.

Τέτοιες αντιλήψεις δεν περιορίζονται στην Ανατολή. Ο Σάμιουελ Χάντινγκτον, στο βιβλίο του Η 
σύγκρουση των πολιτισμών, υποστήριξε ότι ο Οικουμενισμός είναι η ιδεολογία της Δύσης που 



επινοήθηκε για την αντιμετώπιση άλλων πολιτισμών. Φυσικά, όλοι όσοι βρίσκονται έξω από τη 
Δύση, υποστήριξε ο Huntington, θα πρέπει να βλέπουν την ιδέα του «ενός κόσμου» ως απειλή.

Η επιστροφή σε πλουραλιστικές μήτρες πολιτισμών αποσκοπεί ακριβώς στο να σπάσει την 
αξίωση της Δύσης να μιλάει -ή να αποφασίζει- για οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον εαυτό 
της.

Κάποιοι θα δουν αυτή τη ρωσοκινεζική πρόκληση ως απλό ανταγωνισμό για κατάληψη 
στρατηγικού «χώρου»- ως αιτιολογία των διεκδικήσεών τους για διακριτές «σφαίρες 
συμφερόντων». Ωστόσο, για να κατανοήσουμε τη ριζοσπαστική της πλευρά, θα πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι η μετάβαση σε κράτη πολιτισμού ισοδυναμεί με μια πλήρη αντίσταση 
(χωρίς πόλεμο) που εκδηλώνουν δύο πληγωμένοι πολιτισμοί. Τόσο οι Ρώσοι (μετά τη δεκαετία
του 1990) όσο και οι Κινέζοι (στη Μεγάλη Ταπείνωση) το αισθάνονται αυτό βαθιά. Σήμερα, 
έχουν την πρόθεση να επαναβεβαιώσουν τον εαυτό τους, δυναμικά,αναφωνώντας: «Ποτέ 
ξανά!».

Αυτό που «άναψε το φιτίλι» ήταν η στιγμή που οι ηγέτες της Κίνας είδαν -με τον πιο ξεκάθαρο 
τρόπο- ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία απολύτως πρόθεση να επιτρέψουν στην Κίνα να τις ξεπεράσει 
οικονομικά. Η Ρωσία, βέβαια, γνώριζε ήδη το σχέδιο που υπήρχε για την καταστροφή της. Ακόμα 
και η ελάχιστη ενσυναίσθηση αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι η ανάκαμψη από βαθύ 
τραύμα είναι αυτό που συνδέει τη Ρωσία και την Κίνα (και το Ιράν) σε ένα κοινό «συμφέρον» 
που υπερβαίνει το εμπορικό κέρδος. Είναι «αυτό» που τους επιτρέπει να λένε: Ποτέ ξανά!

Ένα μέρος του ριζοσπαστισμού τους, επομένως, είναι η εθνική αναζωογόνηση που ωθεί αυτά τα 
δύο κράτη να «βγουν με αυτοπεποίθηση στην παγκόσμια σκηνή»- να βγουν από τη δυτική 
σκιά και να σταματήσουν να μιμούνται τη Δύση. Και να σταματήσουν να θεωρούν ότι η 
τεχνολογική ή οικονομική πρόοδος μπορεί να βρεθεί μόνο εντός του δυτικού φιλελεύθερου-
οικονομικού «δρόμο»". Διότι, από την ανάλυση του Ζανγκ προκύπτει ότι οι οικονομικοί «νόμοι» 
της Δύσης είναι ομοίως ένα ομοίωμα που παριστάνει τα επιστημονικά θεωρήματα: ένας 
πολιτιστικός λόγος - αλλά όχι ένα παγκόσμιο σύστημα.

Αν αναλογιστούμε ότι η σημερινή αγγλοαμερικανική κοσμοθεωρία στηρίζεται στους ώμους τριών 
ανδρών, που είναι :  ο Ισαάκ Νεύτων, ο πατέρας της δυτικής επιστήμης- ο Ζαν-Ζακ Ρουσσώ, ο 
πατέρας της φιλελεύθερης πολιτικής θεωρίας, και ο Άνταμ Σμιθ, ο πατέρας της laissez-faire 
(«αφήστε την ελεύθερη») οικονομίας, είναι σαφές ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε εν προκειμένω 
είναι οι συγγραφείς του «Κανόνος» του ατομικισμού (στον απόηχο του θριάμβου των 
Προτεσταντών στον 30ετή πόλεμο της Ευρώπης). Από αυτήν προέρχεται το δόγμα ότι το 
πλέον ευημερούν μέλλον για την πλειοψηφία των ανθρώπων προέρχεται από την ελεύθερη 
λειτουργία της αγοράς.

Όπως και να 'χει, ο Zhang και άλλοι έχουν επισημάνει ότι η έμφαση της Δύσης στα «οικονομικά» 
έχει αποβεί εις βάρος των «υλικών αγαθών» (της πραγματικής οικονομίας) και έχει αποδειχθεί ότι 
είναι η συνταγή για ακραίες ανισότητες και κοινωνικές διαμάχες. Ο Zhang υποστηρίζει 
αντίθετα ότι η Κίνα είναι έτοιμη να αναπτύξει ένα νέο είδος μη δυτικής νεωτερικότητας που οι 
άλλοι -ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο- μπορούν μόνο να το θαυμάσουν, αν όχι και να το 
μιμηθούν.

Η απόφαση έχει ληφθεί: Η Δύση λοιπόν, κατά την άποψη αυτή, μπορεί είτε να «σωπάσει και να τα 
παρατήσει» - είτε όχι. Ας είναι έτσι.



Βυθισμένη στον κυνισμό της , η Δύση βλέπει αυτή τη στροφή ως μπλόφα ή στάση. Ποιες αξίες, 
ρωτούν, κρύβονται πίσω από αυτή τη νέα τάξη, ποιο οικονομικό μοντέλο; Υπονοώντας και πάλι ότι
η καθολική συμμόρφωση είναι υποχρεωτική, και χάνοντας έτσι εντελώς το νόημα του Zhang. Η 
καθολικότητα δεν είναι ούτε αναγκαία, ούτε επαρκής. Άλλωστε ποτέ δεν «ήταν».

Το 2013, ο πρόεδρος Σι εκφώνησε μια ομιλία που ρίχνει πολύ φως στις αλλαγές που 
επισυμβαίνουν στην κινεζική πολιτική. Και παρόλο που η ανάλυσή του ήταν σταθερά 
επικεντρωμένη στα αίτια της σοβιετικής κατάρρευσης, η έκθεση του Σι είχε πολύ ξεκάθαρα 
ένα ευρύτερο νόημα.

Στην ομιλία του, ο Σι απέδωσε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης στον "ιδεολογικό μηδενισμό": 
Τα κυρίαρχα στρώματα, υποστήριξε ο Σι, είχαν πάψει να πιστεύουν στα πλεονεκτήματα και την 
αξία του «συστήματός» τους, αλλά ελλείψει άλλων ιδεολογικών συντεταγμένων εντός των οποίων 
θα μπορούσαν να κατευθύνουν τη σκέψη τους, οι ελίτ αυτές διολίσθησαν στον μηδενισμό:

«Μόλις το κόμμα χάσει τον έλεγχο της ιδεολογίας», υποστήριξε ο Σi, «Μόλις αποτύχει να δώσει 
μια ικανοποιητική εξήγηση για την κυριαρχία, τους στόχους και τους σκοπούς του, διαλύεται σε 
ένα κόμμα χαλαρά συνδεδεμένων ατόμων που συνδέονται μόνο με προσωπικούς στόχους 
πλουτισμού και εξουσίας». «Το κόμμα κυριαρχείται τότε από τον "ιδεολογικό μηδενισμό"».

Αυτό, ωστόσο, δεν ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα. Το χειρότερο αποτέλεσμα, επεσήμανε ο Σι, θα
ήταν το κράτος να καταληφθεί από ανθρώπους χωρίς καμία ιδεολογία, αλλά με μια εντελώς 
κυνική και ιδιοτελή επιθυμία να κυβερνήσουν.

Με απλά λόγια: Αν η Κίνα έχανε την αίσθηση της κινεζικής «λογικής», που ήταν ενσωματωμένη 
για πάνω από μια χιλιετία σε ένα ενιαίο κράτος με ισχυρούς θεσμούς που καθοδηγούνταν από ένα 
πειθαρχημένο Κόμμα, «το ΚΚΚ, όσο μεγάλο Κόμμα και αν ήταν, όπως το ΚΚΣΕ - θα σκορπιζόταν 
σαν ένα κοπάδι φοβισμένων θηρίων! Η Σοβιετική Ένωση - όσο σπουδαίο σοσιαλιστικό κράτος και 
αν ήταν - κατέληγε διαλυμένη σε κομμάτια»

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι: Ο πρόεδρος Πούτιν θα συμφωνούσε απολύτως με τον Σι. Η 
υπαρξιακή απειλή για την Ασία είναι να επιτραπεί στα κράτη της να αφομοιωθούν στον 
άψυχο δυτικό μηδενισμό. Αυτό, λοιπόν, είναι το επίκεντρο της επανάστασης Σι-Πούτιν: Η 
άρση της ομίχλης και των παρωπίδων που επιβάλλει το «οικουμενικό μνημόνιο», ώστε να 
επιτραπεί τελικά στις κρατικές οντότητες η επιστροφή στην πολιτιστική αναζωογόνηση.

Αυτές οι αρχές τέθηκαν σε εφαρμογή στη σύνοδο των G20 στο Μπαλί. Όχι μόνο η G7 απέτυχε να 
κάνει την ευρύτερη ομάδα των G20 να καταδικάσει τη Ρωσία σε σχέση με την σύγκρουση στην 
Ουκρανία ή να βάλει σφήνα μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, αλλά μάλλον η μανιχαϊστική επιθετική 
στοχοποίηση της Ρωσίας παρήγαγε κάτι ακόμη πιο σημαντικό για τη Μέση Ανατολή από την 
παράλυση και την έλλειψη απτών αποτελεσμάτων, που περιγράφεται από τα κυρίαρχα δυτικά μέσα 
ενημέρωσης:

Παρήγαγε ευρεία και σαφή περιφρόνηση της δυτικής τάξης. Προκάλεσε μια απωθητική 
στάση - την ίδια στιγμή που ο παγκόσμιος πολιτικός «χάρτης» βρίσκεται σε κίνηση, και 
καθώς η σπουδή διαφόρων αναπτυσσόμενων οικονομιών προς την κατεύθυνση των BRICS+ 
επιταχύνεται.

Γιατί όμως αυτό έχει τόση σημασία;



Επειδή η ικανότητα των δυτικών δυνάμεων να περιφέρουν παντού την ιδέα του αραχνοΰφαντου 
ιστού τους ότι δήθεν οι δικοί τους «τρόποι»,  πρέπει να είναι οι τρόποι ολόκληρου του Κόσμου, 
παραμένει το «μυστικό όπλο» της Δύσης. Αυτό δηλώνεται ξεκάθαρα όταν οι δυτικοί ηγέτες 
υποστηρίζουν ότι εάν ηττηθεί η Ουκρανία από τη Ρωσία, αυτό θα σηματοδοτούσε το τέλος της 
«φιλελεύθερης τάξης». Ισχυρίζονται λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, ότι η συνέχιση της «ηγεμονία της»
εξαρτάται από το αν ο κόσμος θα δει τον δυτικό «τρόπο» σκέψης και ζωής - ως το όραμά του για το
μέλλον του.

Η επιβολή της «Φιλελεύθερης Τάξης» στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη βάση της ευκολίας με
την οποία οι «δυτικοί σύμμαχοι» επέδειξαν την ετοιμότητά τους να συμμορφωθούν με τις 
οδηγίες της Ουάσιγκτον. Επομένως, είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η στρατηγική σημασία 
οποιουδήποτε περιορισμού της συμμόρφωσης στις αμερικανικές επιταγές. Αυτό είναι το 
«γιατί» του πολέμου στην Ουκρανία.

Το στέμμα και το σκήπτρο των ΗΠΑ χάνονται. Ο κίνδυνος της επιβολής της «βόμβας Ν» των 
κυρώσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, αποτελούσε το κλειδί για την 
συνεπαγόμενη συμμόρφωση των «συμμάχων». Αλλά τώρα, η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν έχουν 
χαράξει μια ξεκάθαρη διαδρομή έξω από αυτό το ακανθώδες δάσος, μέσω των συναλλαγών 
χωρίς δολάρια. Η πρωτοβουλία της «Μιας Ζώνης - Ενός Δρόμου» αποτελεί την οικονομική 
«λεωφόρο» της Ευρασίας. Η ένταξη της Ινδίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας (και
τώρα, ένας διευρυμένος κατάλογος νέων μελών περιμένει να υπογραφεί) της προσδίδει ένα 
στρατηγικό περιεχόμενο με βάση την ενέργεια.

Η ψευδαίσθηση ότι με δυτικές μεθοδεύσεις μπορεί να υπάρξει στρατιωτική αποτροπή, αποτέλεσε 
τον δευτερεύοντα πυλώνα της αρχιτεκτονικής συμμόρφωσης στα δυτικά πρότυπα. Αλλά ακόμη και 
αυτή, αν και δεν έχει τελείως εξαφανιστεί, τουλάχιστον έχει μειωθεί. Ουσιαστικά, οι έξυπνοι 
πύραυλοι κρουζ, τα drones, ο ηλεκτρονικός πόλεμος και - τώρα - οι υπερηχητικοί πύραυλοι, έχουν 
ανατρέψει το προηγούμενο πρότυπο. Το ίδιο και το γεγονός της ένωσης της Ρωσίας με το Ιράν ως 
πολλαπλασιαστή στρατιωτικής δύναμης.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο, ακόμη και πριν από λίγα χρόνια, απέρριπτε τα υπερηχητικά όπλα, 
θεωρώντας τα ως «μπουτίκ» και ως «τέχνασμα». Προφανώς, έκαναν λάθος υπολογισμό σε αυτό!

Τόσο το Ιράν όσο και η Ρωσία βρίσκονται στην πρωτοπορία σε συμπληρωματικούς τομείς της 
στρατιωτικής εξέλιξης. Και οι δύο διεξάγουν έναν υπαρξιακό αγώνα. Και οι δύο λαοί διαθέτουν 
τους εσωτερικούς πόρους για να αντέξουν τις θυσίες από τον πόλεμο. Θα ηγηθούν. Η Κίνα θα 
ηγηθεί από τα νώτα.

Απλά για να είμαστε σαφείς: Αυτός ο Ρωσο-Ιρανικός δεσμός σημαίνει ότι: Η πολιτική 
«αποτροπής» των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει πλέον η ίδια, σήμερα μια τρομερή 
αποτροπή! Και το Ισραήλ θα πρέπει να το σκεφτεί αυτό.

Η Ρωσο-Ιρανική σχέση δύναμης-πολλαπλασιαστή, εκτιμά η Jerusalem Post: «παρέχει την απόδειξη
ότι τα δύο κράτη ... μαζί - είναι καλύτερα εξοπλισμένα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις 
αντίστοιχες επιδιώξεις τους, δηλαδή να γονατίσουν τη Δύση».

Για να αντιληφθούμε πλήρως την αγωνία που κρύβεται πίσω από το άρθρο των απόψεων της εν 
λόγω εφημερίδας, πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε ότι η γεωγραφία του 
"μεταβαλλόμενου χάρτη" προς τις BRICS+ - οι νέοι διάδρομοι, νέοι αγωγοί, νέα δίκτυα 
πλωτών και σιδηροδρομικών οδών - δεν είναι παρά η εξωτερική μερκαντιλίστικη εμφάνιση 
μιας κούκλας Ματριόσκα, που μέσα φωλιάζουν πολλές άλλες μικρότερες. Η αποκάλυψη των 



εσωτερικών της κούκλας σημαίνει να διακρίνουμε τελικά, την πλέον εσωτερική Ματριόσκα - 
ένα στρώμα αναμμένης ενέργειας και αυτοπεποίθησης που λανθάνει στο σύνολο.

Τι λείπει; Λοιπόν, η φωτιά που τελικά θα ψήσει το πιάτο της Νέας Τάξης Ζ- το γεγονός που θα 
ενσαρκώσει τη νέα Παγκόσμια Τάξη.

Ο Νετανιάχου συνεχίζει να απειλεί το Ιράν. Ακόμα και στα ισραηλινά αυτιά όμως τα λόγια του 
φαίνονται μπαγιάτικα και παρωχημένα. Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να οδηγηθούν από τον Νετανιάχου σε 
πόλεμο. Και χωρίς τις ΗΠΑ, το Ισραήλ δεν μπορεί να δράσει μόνο του. Η πρόσφατη απόπειρα της 
Οργάνωσης Μουτζαχεντίν-ε Χαλκ να σπείρει τον όλεθρο στο Ιράν μυρίζει κάπως ένα είδος 
«έσχατης λύσης».

Θα επιχειρήσουν άραγε οι ΗΠΑ να παίξουν κάποιο ριψοκίνδυνο παιχνίδι στην Ουκρανία για να 
«βγάλουν από τη μέση» τη Ρωσία; Είναι πιθανό. Ή μήπως θα προσπαθήσουν να εκτροχιάσουν με 
κάποιο τρόπο την Κίνα από την αναπτυξιακή της πορεία;

Η σύγκρουση των Μεγαθήριων είναι αναπόφευκτη; Εξάλλου, αυτό που διαφαίνεται δεν είναι η 
κυριαρχία κάποιου πολιτισμικού προτύπου, αλλά η επιστροφή στη φυσική, παλαιά τάξη των 
μη οικουμενικών πεδίων επιρροής. Δεν υπάρχει καμιά λογική αιτία για να προσπαθήσει η 
Δύση με ένα μποϊκοτάζ να πυροδοτήσει τη μετατόπιση - εκτός από μία:

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αφομοίωσης σε αυτό που προοιωνίζεται στο μέλλον, η συλλογική 
Δύση πρέπει αναπόφευκτα να γίνει ένα πολιτισμικό κράτος καθεαυτό - απλώς και μόνο για να 
διατηρήσει μια διαρκή παρουσία στον κόσμο. Αλλά η Δύση έχει επιλέξει έναν διαφορετικό 
δρόμο (όπως γράφει ο Bruno Maçães, σχολιαστής και πρώην Πορτογάλος υφυπουργός 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων):

«...[Η Δύση] ανέκαθεν επεδίωκε, οι πολιτικές της αξίες να γίνονται παγκοσμίως αποδεκτές ... Για να 
το επιτύχει αυτό, χρειάστηκε μια μνημειώδης προσπάθεια αφαιρετισμού και απλοποίησης ... Για την 
ακρίβεια, δεν επρόκειτο καθόλου για κάποιο είδος πολιτισμικών αξιών, αλλά κάτι που θύμιζε 
περισσότερο ένα λειτουργικό σύστημα ... τίποτα περισσότερο από ένα αφηρημένο πλαίσιο μέσα στο 
οποίο θα μπορούσαν να αναζητηθούν διαφορετικές πολιτιστικές δυνατότητες. Οι δυτικές αξίες δεν 
επρόκειτο να υποστηρίξουν έναν συγκεκριμένο «τρόπο ζωής» έναντι ενός άλλου. Καθιερώνουν 
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες αυτά τα μεγάλα ερωτήματα (του πώς να ζούμε) μπορούν να 
αποφασιστούν, πολύ αργότερα».

Σήμερα, καθώς η Δύση στρέφεται μακριά από το δικό της βασικό μοτίβο - την ανεκτικότητα - και 
προς περίεργες αφηρημένες αντιλήψεις «ακύρωσης της κουλτούρας», καθίσταται αμφίβολο αν 
μπορεί να αντέξει σε έναν ανταγωνισμό ως πολιτισμικό κράτος και να διατηρήσει την 
παρουσία της. Αλλά τι θα συμβεί αν δεν μπορεί;

Μια νέα τάξη πραγμάτων μπορεί να προκύψει μετά από ένα από τα δύο γεγονότα: Η Δύση μπορεί 
απλώς να αυτοκαταστραφεί, μετά από κάποια συστημική οικονομική «ρήξη» και τη 
συνακόλουθη οικονομική συρρίκνωση. Ή, εναλλακτικά, μια αποφασιστική ρωσική νίκη στην 
Ουκρανία μπορεί να είναι αρκετή για να «μαγειρέψει το καινούργιο πιάτο».


