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Andrzej Chodubski*

Wyzwania globalne dla Polski w procesie
integracji europejskiej

Wspó³czesna idea zjednoczonej Europy ma na celu zagwarantowanie pokoju
i stabilizacji na jej terytorium. Ujawnia siê jednak dyskusyjno�æ w kwestii okre-
�lenia tego terytorium; zauwa¿a siê, ¿e granice Europy nie by³y jednoznacznie
okre�lone. Wielokrotnie zmieniana by³a zw³aszcza granica wschodnia1.

Kiedy wskazuje siê na granice Europy, zwykle przywo³uje siê trzy projekty.
Pierwszy z nich to odwo³anie siê do imperium Karola Wielkiego. W³adca ów
stworzy³ monarchiê w warunkach zagro¿enia ekspansj¹ zewnêtrzn¹. Wtedy te¿
powsta³a nazwa �Europejczyk�, któr¹ okre�lano rycerzy, walcz¹cych z najazda-
mi arabskimi na Pó³wyspie Pirenejskim. Spadkobiercy Karola Wielkiego, Otto-
nowie, podzielili terytorium na cztery du¿e regiony: Italiê, Germaniê, Galiê i Scla-
viniê. Granica wschodnia dochodzi³a do rzeki £aby. Z up³ywem czasu Ottonowie
w³¹czali do tego terytorium Wêgry, Czechy i Polskê. Drugi projekt wynika z tak
zwanej schizmy wschodniej z 16 lipca 1054 r. �wiat chrze�cijañski podzielono na
porz¹dek wschodni (prawos³awny) i zachodni (rzymskokatolicki, zwany te¿ ka-
tolickim). Linia podzia³u przebiega³a od Adriatyku do Dunaju, rozdzielaj¹c na
dwie czê�ci istniej¹ce w XX w. pañstwo zwane Jugos³awi¹; na Ba³kanach kszta³-
towa³y siê wtedy wspólnoty s³owiañskie, Serbowie i Bu³garzy zwi¹zali siê z pra-
wos³awiem, a S³oweñcy i Chorwaci z katolicyzmem. Wraz z chrystianizacj¹ gra-
nica cywilizacyjna przesunê³a siê poza Dunaj, siêgaj¹c po arktyczne krañce kon-
tynentu. W krêgu katolickim znale�li siê Wêgrzy, S³owianie zachodni (Czesi,
S³owacy, Polacy), Ba³towie, Estoñczycy i Finowie, w krêgu ³adu prawos³awnego
za� Rumuni i S³owianie wschodni (Ukraiñcy, Bia³orusini)2. Trzeci projekt zapre-
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zentowa³ na pocz¹tku XVIII w. dyplomata rosyjski Wasilij Tatiszew, uznaj¹c góry
i rzekê Ural za wschodni¹ granicê Europy; tym samym wskaza³, ¿e Rosja nale¿y
do przestrzeni Europy.

Wspó³cze�nie nierzadko przywo³uje siê te¿ ideê Henry�ego Kissingera, we-
d³ug którego granicê wschodni¹ Europy stanowi rzeka Bug; zwraca siê uwagê, ¿e
Rosja charakteryzuje siê odrêbn¹ to¿samo�ci¹ cywilizacyjn¹, ¿e ma specyficzne
warto�ci spo³eczno-polityczne i ¿e okre�la w³asne kryteria udzia³u w ³adzie miê-
dzynarodowym. Podkre�la siê te¿ przy tym, i¿ Rosja nie powinna nale¿eæ do Unii
Europejskiej, poniewa¿ jest krajem, którego potencja³ gospodarczy oraz demo-
graficzny przewy¿sza inne kraje w Europie i którego polityczne intencje wykra-
czaj¹ daleko poza Europê3.

Geograficzne po³o¿enie Polski postrzegane jest zwykle jako krañcowe we
wschodniej czê�ci Europy. Nierzadko zauwa¿a siê, ¿e Polska usytuowana jest
miêdzy Wschodem i Zachodem4. Charakteryzuj¹cy elementy �rodowiska przy-
rodniczego (budowa geologiczna, ukszta³towanie terenu, klimat, wody, gleby,
ro�linno�æ) wskazuj¹ na �ci�³e powi¹zanie Polski z rzeczywisto�ci¹ kontynentu
europejskiego.

Zwi¹zek Polski z Europ¹ umocni³o przyjêcie 14 kwietnia 966 r. chrze�cijañ-
stwa. Wraz z chrystianizacj¹ tworzy³y siê charakterystyczne instytucje politycz-
ne, wzory organizacji ¿ycia gospodarczego oraz system kultury i edukacji typo-
we dla ³adu zachodnioeuropejskiego5. W tym samym czasie silnie zaznaczy³a siê
ekspansja bizantynizmu, czego skutkiem by³o zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego
przez syna Ottona I Wielkiego, Ottona II, z córk¹ Romanosa II, a siostr¹ Bazyle-
go II Bu³garobójcy � Teofani¹. Ju¿ Otton I urz¹dzi³ dwór wed³ug wzorów bizan-
tyjskich; dalsze umocnienie bizantynizmu nast¹pi³o w czasie wspó³rz¹dów Teo-
fanii, która bardzo aktywnie uczestniczy³a w kreowaniu nowego obrazu ¿ycia
politycznego oraz zarz¹dzania pañstwem6.

W bizantyjskim modelu sprawowania w³adzy charakterystyczne by³o podkre-
�lanie wszechmocnej pozycji w³adcy i pañstwa. Cesarz by³ w³adc¹ absolutnym,
�ród³em prawa, najwy¿szym sêdzi¹, najwy¿szym wykonawc¹ stanowionego przez
siebie prawa oraz naczelnym dowódc¹; by³ kreowany na zastêpcê Boga do spraw
ziemskich; by³ g³ow¹ Ko�cio³a (wspólnotê wiernych uto¿samiano z organizacj¹
pañstwow¹), przy czym nie by³ uwa¿any za despotê czy tyrana. Bardzo du¿¹
wagê przywi¹zywano do kreowania boskiego wizerunku w³adcy, co wyra¿a³o siê

3 Por. B. Geremek, Przestrzeñ Europy. [W:] Europa na co dzieñ. Warszawa 1997, A-II/4.
4 Por. F. Koneczny, Polska miêdzy Wschodem a Zachodem. Lublin 1996; Polska miedzy Niem-

cami a Rosj¹. Poznañ 1999.
5 Por. A. Chodubski, Tradycje polskich osi¹gniêæ ustrojowych na tle cywilizacji zachodniej.

[W:] Pañstwo � Demokracja � Samorz¹d. Ksiêga jubileuszowa na sze�ædziesiêciopiêciolecie pro-
fesora Eugeniusza Zieliñskiego. Warszawa 1999, s. 35�48.

6 F. Koneczny, dz. cyt., s. 7.
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w znakach symboliki, celebrze, ró¿nych przejawach sztuki. Obrazy w³adcy mu-
sia³y siê znajdowaæ w urzêdach oraz �wi¹tyniach; jego wizerunki zamieszczano
na znakach wojska, na monetach; jako wspó³rz¹dz¹cy zasiada³ z Bogiem na tro-
nie, nad którym rozpiêty by³ baldachim; od otoczenia spo³ecznego dzieli³y go
dywany, zas³ony i podwy¿szenia. Charakterystyczny by³ rytua³ zbiorowych po-
witañ przez wydawanie okrzyków o jego �wiêto�ci, niezwyk³o�ci, wielko�ci itp.7

Na ziemie polskie wzory bizantyjskie przenika³y w istotnym stopniu ze Wscho-
du. Wynika³o to zarówno z bezpo�redniego s¹siedztwa z Rusi¹, która przyjê³a
kulturowe wzorce z Bizancjum, jak i z ekspansji terytorialnej. W XIII w. znacz¹-
ce by³o oddzia³ywanie mongolskie, tzw. timor tatarorum, w XV�XVII w. � od-
dzia³ywanie tureckie oraz � pó�niej � rosyjskie, gdzie silnie w³¹czono w sw¹
to¿samo�æ bizantynizm8.

Przez piêæ stuleci, w okresie okre�lanym mianem �redniowiecza, Polska by³a
pañstwem przyjmuj¹cym wzory zachowañ politycznych typowe dla Europy Za-
chodniej, w tym zw³aszcza dla Niemiec, zachowywa³a jednak te¿ elementy cha-
rakterystyczne dla narodów s³owiañskich, które tradycyjnie ujawnia³y du¿y dy-
stans do ograniczeñ instytucjonalnych pañstwa, a w tym do stanu ¿o³nierskiego
oraz policji, na co zwraca³ uwagê na przyk³ad Aleksander Hercen, pisz¹c o nich:
�Ludy s³owiañskie nie lubi¹ ani idei pañstwa, ani idei centralizacji. Lubi¹ ¿yæ
w rozrzuconych po kraju wspólnotach [...]�9. Dla Polaków charakterystyczne by³o
nieprzywi¹zywanie istotnej wagi do funkcjonowania silnego pañstwa oraz jego
aparatu, co wyra¿a³o siê, miêdzy innymi, w niestwarzaniu trwa³ej organizacji
wojskowej. W organizacji ¿ycia publicznego znamienna by³a sk³onno�æ do sa-
morz¹du, a po czê�ci tak¿e sk³onno�æ do anarchii. W ¿yciu jednostek oraz mikro-
i makrogrup spo³ecznych szczególn¹ warto�æ stanowi³o umi³owanie wolno�ci10.

Postawy i zachowania spo³eczno-polityczne Polaków sprzyja³y osadnictwu
na ziemiach polskich przedstawicieli innych narodowo�ci11. Polityce tej sprzyjali
w³adcy i mo¿ni; nierzadko zachêcali oni do osiedlania siê obcokrajowców, wi-
dz¹c w tym wyra�ne korzy�ci ekonomiczne. W�ród osadników byli zarówno przed-
stawiciele Europy Zachodniej, jak i Wschodu, w tym tak zwanego Orientu (zw³asz-
cza Ormianie i ̄ ydzi). Obcokrajowcy wywierali znacz¹cy wp³yw na obraz insty-
tucji spo³eczno-politycznych, niema³o spo�ród nich, asymiluj¹c siê w polskiej
rzeczywisto�ci, sta³o siê luminarzami kultury.

Ugruntowywaniu siê miejsca obcokrajowców w kszta³towaniu oblicza pol-
skiej to¿samo�ci sprzyja³y powi¹zania genealogiczne w³adców oraz elit politycz-

7 H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 1986, s. 63�67.
8 Por. F. Koneczny, Dzieje Rosji. Warszawa 1921; L. Gumilow, Od Rusi do Rosji. Warszawa 1996.
9 A. Hercen, Eseje filozoficzne. Warszawa 1966, s. 272�273.
10 Por. A. Piskozub, Polska w cywilizacji zachodniej. Gdañsk 1995, s. 23�26.
11 Por. A. Chodubski, Mniejszo�ci narodowe w dziejach polskiej cywilizacji. [W:] Meandry

cywilizacyjne, kwestie narodowo�ciowe i polonijne. Pod red. A. Chodubskiego. Toruñ 1997, s. 43�55.
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nych. W³adcy � zawieraj¹c zwi¹zki ma³¿eñskie z obcokrajowcami � wprowadza-
li na dwór przedstawicieli tych obcych narodowo�ci; z �wybrankami� przybywa-
³y zwykle orszaki ludzi kultury oraz s³u¿by domowej; z racji, ¿e przedstawiciele
elit politycznych wi¹zali siê w �redniowieczu g³ównie z Niemkami, da³o o sobie
znaæ silne oddzia³ywanie niemieckich wzorów kulturowych. Nawet jêzyk nie-
miecki sta³ siê powszechny w codziennej komunikacji warstw rz¹dz¹cych.

W czasach nowo¿ytnych, w warunkach przemian gospodarczych, a przede
wszystkim w zwi¹zku z poznaniem przez Europejczyków Ameryki Pó³nocnej,
zarysowa³ siê nowy podzia³ Europy. Powszechnie zaczêto podkre�laæ dualizm
w jej rozwoju. Pañstwa po³o¿one miêdzy Atlantykiem i £ab¹ kszta³towa³y nowo-
czesny obraz stosunków gospodarczych, pañstwa po³o¿one na wschód od £aby
traktowano za� jako zaplecze surowcowe dla kszta³tuj¹cych siê nowoczesnych
organizmów pañstwowych, przy czym szczególn¹ rolê odegra³a Polska rz¹dzona
przez Jagiellonów � przypad³a jej pozycja mocarstwa �rodkowo-wschodnioeu-
ropejskiego12, któr¹ zyska³a dziêki polityce dynastycznej, jak te¿ aktywno�ci miê-
dzynarodowej. W dzia³aniu miêdzynarodowym ukierunkowana by³a, miêdzy in-
nymi, na wschodni¹ ekspansjê kulturow¹. Wyrazem tej aktywno�ci by³y procesy
polonizacyjne na Bia³orusi i Ukrainie.

Polska Jagiellonów w aspekcie ¿ycia ustrojowego zwraca³a uwagê Europej-
czyków jako pañstwo realizuj¹ce idee: samorz¹du, wolno�ci obywatelskiej i unij-
no�ci. Antoni Cho³oniewski, charakteryzuj¹c te osi¹gniêcia w pracy Duch dzie-
jów Polski, pisa³ m.in.:

Polska zrealizowa³a maksimum wolno�ci i swobód politycznych, jakie da³y siê osi¹-
gn¹æ w granicach ówczesnych mo¿liwo�ci historycznych, a zarazem wyprzedzi³a w roz-
woju swym pod bardzo wielu wzglêdami o ca³e pokolenia, nieraz o ca³e stulecia, wspó³cze-
sny sobie kontynent europejski. �Ju¿ przed narodami zachodu � stwierdza pisarz francuski
André Lichtenberg � Polska na swym sztandarze zapisa³a tolerancjê, wolno�æ indywidual-
n¹ i da³a przyk³ad bogatej i prawdziwej cywilizacji�. To co inne narody zdoby³y dopiero
w XIX a nawet XX wieku lub do czego jeszcze dotychczas d¹¿¹, w Rzeczpospolitej pol-
skiej niejednokrotnie od wieków by³o ju¿ wprowadzone i prawnie ubezpieczone13.

Po utracie niepodleg³o�ci nast¹pi³a eliminacja polskich osi¹gniêæ ustrojowych.
Samorz¹dno�æ zosta³a zast¹piona biurokracj¹, dominuj¹c¹ we wszystkich trzech
pañstwach zaborczych. Wolno�æ obywatelska zosta³a radykalnie ograniczona.
Zamiast dawnej unii rodz¹ca siê �wiadomo�æ narodowa jej partnerów rozbudzi³a
nacjonalizmy14. Z up³ywem lat ujawnia³y siê postawy ugodowo�ci, lojalno�ci

12 Por. Transformacja ustrojowa pañstw Europy �rodkowej i Wschodniej. Pod red. E. Zieliñ-
skiego. Warszawa 1996, s. 101�102.

13 A. Cho³oniewski, Duch dziejów Polski. Warszawa 1919, s. 109.
14 A. Piskozub, dz. cyt., s. 8.
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wobec zaborców. Powstania narodowe, zrywy walki o niepodleg³o�æ, koñcz¹ce
siê niepowodzeniem oraz represjami, od po³owy XIX w. zaczêto postrzegaæ jako
znaki nies³u¿¹ce postêpowi cywilizacyjnemu; nadto spotyka³y siê one z potêpie-
niem w³adców Europy, a w tym papiestwa. Na potrzebê podnoszenia poziomu
cywilizacyjnego wskazywali zwolennicy ideologii pozytywistycznej. Znamien-
ne by³o pod tym wzglêdem stwierdzenie Boles³awa Prusa:

[...] w owej epoce dosiêg³o szczytu to dziwne pokolenie Polaków, które mówi¹c po-
etycznym jêzykiem, na �swoim sztandarze� wypisa³o zdanie: �Wiedza to potêga!� [...]
Pokolenie to nazywa³o siebie �pozytywistami�, zasadnicz¹ za� cech¹ �pozytywistów�
nie by³o, jak wyobra¿ali sobie niektórzy �zdradzanie kraju� i �nienawidzenie Boga�, ale
wiara w to, ¿e:

Trzeba czytaæ wiêcej ksi¹¿ek naukowych, a choæby tylko popularnie-naukowych,
ani¿eli poezji i romansów.

Trzeba wiêcej zajmowaæ siê rolnictwem, przemys³em, handlem, o�wiat¹, odkryciami
i wynalazkami, ani¿eli ja³ow¹ polityk¹.

Przysz³o�æ �wiata le¿y w piêknych marzeniach, nie w patriotycznych deklaracjach,
ale w wytrwa³ej pracy; nie w wojnach, ale w cywilizacji15.

Przewarto�ciowuj¹c cechy polskiego charakteru narodowego, my�liciele i po-
litycy na pocz¹tku XX w. wskazywali m.in.: �Jeste�my powierzchowni a zapalni,
st¹d brak odporno�ci wzglêdem obcych idei i wp³ywów oraz ³atwo�æ, z jak¹ pod-
dajemy siê frazesowi [...] Tej bezdennej g³upoty, tego fetyszyzmu nie znajdziemy
na zachód od Polski�16.

Postêp naukowo-techniczny, d¹¿enia ekonomiczne oraz aspiracje polityczne
pañstwa, w tym jednostek, wykaza³y prawdê w XX w., ¿e konieczno�ci¹ dziejo-
w¹ jest stworzenie struktur organizacyjnych, maj¹cych na celu koordynacjê dzia-
³añ spo³eczno-politycznych i gospodarczych w Europie. Zadaniem ich musi byæ
przeciwdzia³anie ujawniaj¹cym siê kryzysom, konfliktom oraz wszelkim niebez-
pieczeñstwom wynikaj¹cym z przemian cywilizacyjnych. Politycy zaczêli do-
strzegaæ, ¿e obok w³adz narodowych i regionalnych musi istnieæ w³adza europej-
ska, rozporz¹dzaj¹ca demokratycznymi i niezale¿nymi instytucjami, zdolnymi
do kierowania dziedzinami, w których wspólne dzia³anie oka¿e siê bardziej sku-
teczne od dzia³ania pojedynczych pañstw. Dziedziny te to, miêdzy innymi, wspólny
rynek, waluta, polityka zagraniczna i bezpieczeñstwo, a tak¿e uzgadnianie poli-
tyki gospodarczej i spo³ecznej.

Inicjatorem tworzenia struktur europejskich sta³a siê Francja. Jej politycy g³o-
sili, ¿e do utrzymania pokojowych stosunków niezbêdny jest wk³ad, jaki mo¿e
wnie�æ w rozwój cywilizacji zorganizowana i ¿yj¹ca Europa. Zak³adali oni, ¿e

15 B. Prus, Jak¿e wiêc jest naprawdê? �S³owo� 1903, nr 33�34.
16 M. Zdziechowski, Europa, Rosja, Azja. Wilno 1923, s. 202.
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Europa nie zostanie stworzona natychmiast ani wed³ug pojedynczego planu, a bê-
dzie kszta³towana poprzez konkretne dzia³ania, które najpierw stworz¹ auten-
tyczn¹ solidarno�æ; wspó³dzia³anie narodów Europy wymaga eliminacji wielo-
wiekowych sytuacji konfliktowych miêdzy wieloma narodami Europy, w tym te¿
miêdzy Francj¹ i Niemcami. Przyk³adem oddolnych powi¹zañ miêdzy pañstwa-
mi by³o powo³anie wspólnoty europejskiej kontroluj¹cej zasoby wêgla i stali.
By³a to propozycja ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana z dnia
9 maja 1950 r. W �lad za ni¹ zaczêto tworzyæ inne struktury europejskiej wspó³-
pracy gospodarczej i politycznej; najwiêksz¹ no�no�æ w�ród nich mia³o podpisa-
nie 7 lutego 1992 r. Traktatu o Unii Europejskiej w Maastricht.

Traktat z Maastricht sta³ siê przedsiêwziêciem otwartym na ca³¹ Europê. Wy-
zwaniem pañstw cz³onkowskich i kandyduj¹cych do Unii Europejskiej by³o udzie-
lenie odpowiedzi na pytania: jak rozszerzyæ Uniê, posiadaj¹c¹ instytucje pomy-
�lane dla ograniczonej liczby cz³onków, bez os³abienia jej mechanizmów decy-
dowania i jej osobowo�ci politycznej; jak pobudzaæ chêæ do wspólnego ¿ycia
narodów o ró¿nych korzeniach i kulturach oraz pragnienie wspólnego sprawowa-
nia czê�ci ich suwerennej w³adzy.

Inicjatorzy tworzenia Unii Europejskiej zak³adali, ¿e bêdzie ona struktur¹ po-
�redni¹ miêdzy organizacj¹ wspó³pracy miêdzynarodowej a federacj¹, funkcjo-
nowaæ bêdzie zarazem na poszanowaniu zasady subsydiarno�ci i na prowadzeniu
wspólnej dzia³alno�ci. Ostatecznym jej powo³aniem jest zjednoczenie wszyst-
kich demokratycznych krajów kontynentu. Za³o¿ono stopniowe urzeczywistnia-
nie tego procesu w zale¿no�ci od poziomu politycznego i ekonomicznego rozwo-
ju ka¿dego z pañstw.

Jako warunki cz³onkostwa w Unii Europejskiej okre�lono:

1. stabilizacjê instytucjonaln¹, aby móc zagwarantowaæ demokratyczne pañstwo
prawa,

2. ochronê praw cz³owieka i praw mniejszo�ci narodowych,
3. funkcjonuj¹c¹ gospodarkê rynkow¹,
4. zdolno�æ stawiania czo³a naciskowi konkurencji i si³om rynkowym Unii Eu-

ropejskiej,
5. gotowo�æ do przyjêcia na siebie obowi¹zków wynikaj¹cych z przyst¹pienia do

Wspólnoty Prawnej Unii Europejskiej,
6. pe³ne zrozumienie celów Unii Politycznej oraz Unii Gospodarczej i Walu-

towej17.

17 S. Rappenglück, Nowy kszta³t Europy. Unia Europejska miêdzy reformami wewnêtrznymi
i rozszerzeniem. T³. I. Stryjewska-Rybacka. Warszawa 1998; Standardy Unii Europejskiej a pol-
skie realia. Pod red. T. Wallasa. Poznañ 2002.
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W za³o¿eniach Unii Europejskiej podkre�lono kwestiê wschodni¹, to jest
�otwarcie siê� na Europê �rodkowo-Wschodni¹, do której zaliczana jest Polska.
Za³o¿ono przed rozpoczêciem negocjacji sprawdzenie stanu rozwoju stosunków
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a krajami Europy �rodkowo-Wschodniej w sektorach
rolnictwa i rynku wewnêtrznego oraz kierunków polityki zagranicznej, obronno-
�ci, spraw wewnêtrznych i wymiaru sprawiedliwo�ci. Organizacyjn¹ stron¹ pro-
cesu przystosowawczego krajów kandyduj¹cych do Unii Europejskiej zajê³o siê
wiele specjalistycznych instytucji europejskich. Najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa pod
tym wzglêdem Uk³ad Europejski, tworz¹cy ramy prawne konieczne do okre�le-
nia stosunków politycznych i gospodarczych. Czas trwania Uk³adu jest nieogra-
niczony; stanowi on forum dla ukierunkowania dzia³añ przygotowawczych w ce-
lu cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Przeprowadza siê regularne spotkania z pañ-
stwami kandydackimi na najwy¿szym szczeblu; prezentuje siê tematy wspólnego
zainteresowania, takie jak reformy polityczne i ekonomiczne, jak równie¿ prze-
prowadza siê dwustronne przes³uchania europejskie i miêdzynarodowe18.

W wypadku krajów Europy �rodkowo-Wschodniej, w tym Polski, zaintere-
sowanie funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej wynika miêdzy innymi
z: a) nadziei na stabilizacjê i wzrost gospodarczy, jak te¿ zwi¹zany z tym wzrost
dobrobytu; chêci eksportowania towarów do Unii Europejskiej i krajów EFTA,
b) chêci zapewnienia poparcia i budowy gospodarczych struktur ramowych; z te-
go powodu poszczególne pañstwa oczekuj¹ w³¹czenia siê w politykê jednocze-
nia, c) d¹¿enia do zapewnienia bezpieczeñstwa swoich granic i stabilizacji w re-
gionie, d) potrzeby wspó³pracy w sektorach spraw wewnêtrznych i stosowania
prawa (zw³aszcza w zwi¹zku z przestêpczo�ci¹ miêdzynarodow¹).

Pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej, optuj¹c za w³¹czeniem krajów Eu-
ropy �rodkowo-Wschodniej do istniej¹cych ju¿ struktur ogólnoeuropejskich,
opowiadaj¹ siê za: potrzeb¹ rozbudowy w nich stabilnej demokracji, otworze-
niem siê nowych rynków zbytu oraz powstrzymaniem nielegalnej imigracji do
pañstw zachodnioeuropejskich, przeciwdzia³aniem przestêpczo�ci miêdzynaro-
dowej, gwarantowaniem bezpieczeñstwa militarnego (stworzenie odpowiednich
struktur bezpieczeñstwa), przeciwstawianiem siê zanieczyszczeniom �rodowiska,
chronieniem miejsc pracy, zw³aszcza w okresach wysokiego bezrobocia (uznanie
prawa wolno�ci osiedlania siê i pracy).

Mimo wielu za³o¿eñ sprzyjaj¹cych integracji pañstw w ramach Unii Europej-
skiej ujawnia siê te¿ niema³o barier w urzeczywistnianiu idei. Bardzo istotny w tym
wzglêdzie jest poziom rozwoju cywilizacyjnego. Z jednej strony obserwuje siê
w tych pañstwach otwarto�æ na przemiany, z drugiej za� daje o sobie znaæ silny
konserwatyzm postaw, zachowañ, dzia³añ spo³eczno-politycznych i gospodar-

18 �EU � Nachrichten� z dn. 18 wrze�nia 1996 r., nr 5, s. 9�10; Edukacja dla Europy. Raport
Komisji Europejskiej. W t³. I. Wojnar i J. Kubina. Warszawa 1999.
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czych. Wyrazem otwarto�ci cywilizacyjnej jest ujawnianie siê w�ród szerokich
krêgów spo³eczeñstw poczucia �wiadomo�ci przynale¿no�ci do ogólnoludzkiej
wspólnoty �wiatowej. Spo³eczno�ci te ³¹cz¹ siê ponad granicami pañstw, aby roz-
wi¹zywaæ problemy globalne zarówno w sferze polityki, jak i stosunków spo-
³ecznych i ¿ycia gospodarczego, na przyk³ad spraw terroryzmu, bezrobocia, ochro-
ny �rodowiska naturalnego. Rozwój globalnej spo³eczno�ci obywatelskiej zale¿y
w istotnym stopniu od masowej komunikacji. Ona bowiem kszta³tuje poczucie
wspólnoty i solidarno�ci ogólnoludzkiej, ukazuje problemy, które wymagaj¹ roz-
wi¹zañ globalnych.

Postêp naukowo-techniczny powoduje, ¿e otoczenie cz³owieka ulega perma-
nentnym zmianom; cz³owiek stale musi dokonywaæ nowych wyborów i w dzie-
dzinie materialno-bytowej, i duchowej. Sytuacja ta rodzi u wielu ludzi napiêcia
i stresy; niema³e krêgi ludzi nie potrafi¹ dostosowaæ siê do tempa przemian. Po-
gr¹¿aj¹ siê wtedy zwykle w sferze patologii; czê�æ ludzi poszukuje te¿ schronie-
nia w w¹skich grupach czy spo³eczno�ciach lokalnych.

W Polsce skutki tempa przemian naukowo-technicznych przyjmowane s¹ dy-
chotomicznie; z jednej strony w pe³ni siê je akceptuje, d¹¿y do ich oswojenia
w praktyce dnia codziennego, z drugiej za� wzglêdy ekonomiczne nie pozwalaj¹
na nabywanie najwy¿szej jako�ci produktów postêpu naukowo-technicznego; nie-
rzadko nie staæ jest Polaków na ci¹g³e unowocze�nianie infrastruktury ¿ycia cy-
wilizacyjnego. Dlatego te¿ czêstokroæ Polska jest postrzegana jako kraj zadowa-
laj¹cy siê przestarza³ymi rozwi¹zaniami technologicznymi, jako kraj przejmuj¹-
cy wyroby ni¿szej jako�ci, a nawet z tak zwanego lumpeksu.

Korzystanie ze zdobyczy postêpu naukowo-technicznego wi¹¿e siê z podno-
szeniem poziomu wykszta³cenia spo³eczeñstwa. Nowoczesne urz¹dzenia wyma-
gaj¹ umiejêtno�ci ich wykorzystania; s¹ to zwykle urz¹dzenia informatyczne, które
stawiaj¹ wymóg znajomo�ci najnowszych osi¹gniêæ cywilizacji technicznej, a ta
z kolei wymaga ustawicznego kszta³cenia siê, przyswajania nowych zasad funk-
cjonowania ekonomicznego, spo³ecznego, poznawania skutków stosowania okre-
�lonych rozwi¹zañ cywilizacyjnych itp.19

W kszta³towaniu siê spo³eczno�ci globalnej wa¿n¹ kwesti¹ jest uznawanie
nadrzêdno�ci praw cz³owieka wobec ustawodawstwa pañstwowego. Rzeczywi-
sto�æ ta jest podyktowana uniwersalizacj¹ stosunków ekonomicznych, czyli glo-
balnym zasiêgiem transportu i komunikacji, tworzeniem siê transnarodowych
korporacji, konieczno�ci¹ wspó³pracy naukowo-technicznej. Wynika te¿ z zacho-
wañ i postaw polityków, którzy wiêksz¹ wagê przywi¹zuj¹ do spraw dotycz¹-
cych ca³ego globu ni¿ do zjawisk lokalnych, zainteresowani s¹ uczestnictwem
w strukturach i ugrupowaniach miêdzynarodowych. Zbiór praw i podstawowych

19 Por. Edukacyjne konteksty procesów globalizacji. Pod red. W. Kojsa, £. Dawid. Cieszyn
2001; Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie. Pod red. A. Karpiñskiej.
Bia³ystok 2003.
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wolno�ci cz³owieka wypracowa³a po II wojnie �wiatowej Organizacja Narodów
Zjednoczonych. Ich wyk³adnia znajduje siê w Miêdzynarodowym Statusie Praw
Cz³owieka, który sk³ada siê z: Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, Paktu
Praw Cz³owieka (Pakty Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Pakty Praw
Ekonomicznych, Spo³ecznych i Kulturalnych) oraz postanowieñ dotycz¹cych �rod-
ków wprowadzania w ¿ycie. Dope³nienie tych dokumentów stanowi¹ proklama-
cje o prawie do pokoju, rozwoju, zdrowego i ekologicznie zrównowa¿onego �ro-
dowiska naturalnego, korzystania ze wspólnego dziedzictwa ludzko�ci.

W procesie integracji europejskiej zak³ada siê, ¿e ka¿de z pañstw ubiegaj¹-
cych siê o cz³onkostwo w Unii musi dostosowaæ prawodawstwo do norm Euro-
pejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Nadzór nad przestrzeganiem norm nale¿y
do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. Obywatel ka¿dego pañstwa ma
prawo dochodzenia swych racji prawnych i wolno�ciowych, wynikaj¹cych z ich
naruszenia przez w³adze publiczne (parlament, najwy¿sze w³adze wykonawcze,
administracjê pañstwow¹, samorz¹dy, s¹downictwo).

Powinno�ci¹ obywatelsk¹ w spo³eczeñstwie globalnym staje siê znajomo�æ
zbioru praw i podstawowych wolno�ci cz³owieka. Ich przestrzeganie jest wyno-
szone ponad zwyczajowo�æ i tradycjê, kszta³tuj¹c¹ stosunki spo³eczne, politycz-
ne i gospodarcze. Przestrzeganie praw i wolno�ci staje siê gwarancj¹ realizacji
aspiracji i d¹¿eñ ludzi oraz daje poczucie bezpieczeñstwa w skali mikro- i makro-
spo³ecznej.

W�ród dziesiêciu najwa¿niejszych wyzwañ cywilizacyjnych wspó³czesnego
�wiata, umiejscawiaj¹cych Polskê w rzeczywisto�ci unijnej z Europ¹ Zachodni¹,
wymienia siê zwykle:

W sferze gospodarki

1. Odmasowienie produkcji. Oznacza to wychodzenie naprzeciw zró¿nicowa-
nym potrzebom klientów. Przedsiêbiorstwa, zak³ady pracy w sytuacji nierozwi¹-
zania siê powinny odstêpowaæ od masowej produkcji, wykorzystywaæ tak zwane
�giêtkie technologie�, umo¿liwiaj¹ce zaspokojenie zró¿nicowanych potrzeb kon-
sumentów. Ró¿norodno�æ ta to wielo�æ asortymentowa, modelowa, rozmiarowa,
kolorystyczna itp.20  Zjawisko obejmuje ca³okszta³t sfery wytwarzania, pocz¹w-
szy, na przyk³ad, od mieszkalnictwa, a koñcz¹c na przedmiotach najbardziej oso-
bistego u¿ytku. W budownictwie d¹¿y siê zatem do odchodzenia od standardów
miast, osiedli, budowy domów, ich oblicza architektonicznego. Nastêpuje tak
zwane �opuszczanie� miast przez ich obywateli; osiedlaj¹ siê w oddaleniu od
du¿ych skupisk ludno�ciowych. Zak³ady produkuj¹ce przedmioty konsumpcyjne

20 Por. A. i H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Przedm. N. Gingrich.
Przek³. J. £oziñski. Poznañ 1996, s. 41.
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powinny uwzglêdniaæ zapotrzebowanie na ró¿norodno�æ smakow¹, kolorystycz-
n¹, objêto�ciow¹ czy zdrowotn¹. Si³¹ sprawcz¹ tych przeobra¿eñ jest informaty-
ka; zarówno w pozyskiwaniu informacji o zapotrzebowaniu klientów, jak i rekla-
mie produktów.

2. Wzrost znaczenia sfery us³ug. Formu³uje siê w tym zakresie has³o: �wiedza
kontra kapita³�, to jest praca ludzka zastêpowana jest systemami skomputeryzo-
wanymi. W tradycyjnych sferach wytwarzania, czyli w rolnictwie, produkcji fa-
brycznej, transporcie przetworów i wytworów produkcji, pracê ludzk¹ zastêpuje
wysoka technika informatyczna. Powoduje to zmniejszanie siê zatrudnienia w tra-
dycyjnych formach wytwarzania. Amerykañski prognostyk, John Naisbitt, roz-
poznaj¹c rzeczywisto�æ swego kraju, zauwa¿y³:

W 1979 r. najbardziej popularnym zawodem by³ zawód urzêdnika; zaj¹³ on miejsce
zawodu robotnika, który niegdy� wypar³ zawód rolnika. Rolnik, robotnik, urzêdnik � oto
krótka historia Stanów Zjednoczonych. Rolnicy, którzy niedawno, bo na prze³omie wie-
ków, stanowili jedn¹ trzeci¹ ca³kowitej si³y roboczej, obecnie stanowi¹ mniej ni¿ 3%
pracuj¹cych. Dzisiaj uniwersytety zatrudniaj¹ wiêcej pe³noetatowych pracowników ni¿
rolnictwo. Drug¹ co do liczebno�ci, po urzêdnikach kategori¹ zawodow¹ s¹ tzw. wolne
zawody, idealnie dopasowane do nowego spo³eczeñstwa informacyjnego, którego naj-
istotniejszym czynnikiem jest wiedza. Prawie wszyscy wykonuj¹cy wolne zawody � praw-
nicy, nauczyciele, in¿ynierowie, programi�ci komputerowi, analitycy systemowi, leka-
rze, architekci, ksiêgowi, bibliotekarze, dziennikarze, pracownicy socjalni, pielêgniarki
i duchowni � s¹ pracownikami zajmuj¹cymi siê informacj¹. Oczywi�cie, ka¿dy potrze-
buje pewnego rodzaju wiedzy, by wykonywaæ swoj¹ pracê. Ta w³a�nie grupa [stanowi]
blisko 17% wszystkich zatrudnionych (prawie po³owê tej grupy stanowi¹ kobiety)21.

Odnoszenie zjawisk i procesów cywilizacyjnych charakterystycznych dla USA
do rzeczywisto�ci europejskiej jest przekonywaj¹ce, wynika to bowiem z przej-
mowania w globalizacji jej postaw, zachowañ i ocen wzorów, co okre�la siê mia-
nem amerykanizacji. Wzory te spotykaj¹ siê z powszechn¹ akceptacj¹ na gruncie
rzeczywisto�ci cywilizacyjnej Polski.

3. Wzrost dobrobytu podstawowym celem gospodarowania. Produkcji wszel-
kich dóbr i tworzeniu warto�ci towarzyszy nieod³¹cznie podej�cie marketingo-
we. Celem wszelkiej dzia³alno�ci jest osi¹ganie maksymalnego zysku. Jednostkê
powszechnie okre�la kategoria homo oeconomicus. Jej cechy wspó³tworz¹ nastê-
puj¹ce kategorie:

� decydent, jednostka ustalaj¹ca prawne ramy dzia³ania rynku (prawo handlowe),
� producent, jednostka nastawiona na powiêkszanie zysku,
� hurtownik o analogicznej orientacji,

21 J. Naisbitt, Megatrendy. Dziesiêæ nowych kierunków zmieniaj¹cych nasze ¿ycie. Przek³.
P. Kwiatkowski. Poznañ 1997, s. 33; Z. Bauman, Globalizacja. Warszawa 2000.
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� detalista, jednostka pragn¹ca uzyskaæ drobne korzy�ci,
� konsument � czerpi¹ca swoje korzy�ci22.

W orientacji marketingowej obowi¹zuje zasada, zgodnie z któr¹ nabywcy nie
interesuje ani koszt, ani zysk firmy, lecz tylko w³asna korzy�æ wynikaj¹ca z za-
spokojenia potrzeb. W orientacji marketingowej wa¿ne elementy to: potrzeby
i wymagania nabywcy, analiza rynku, promocja, cena opakowania, sposób roz-
powszechniania. W rozwi¹zaniach gospodarczych, tak zwanych rynkowych, ujaw-
niaj¹ siê nastêpuj¹ce prawid³owo�ci:

� wymóg dostosowania siê do zachodz¹cych zmian marketingowych, zgodnie
z dewiz¹: �dostosowaæ siê lub znikn¹æ�,

� wymóg ustalania celów bliskich potrzebom ludzkim,
� wymóg konstruowania dzia³añ w formie algorytmów, to jest w ci¹gu technolo-

gicznym,
� ca³o�æ ma pierwszeñstwo przed (elementarnymi czê�ciami), a czê�ci g³ówne

przed pozosta³ymi,
� aktywno�æ marketingow¹ pobudzaj¹ analogie, symbole, metafory czy anegdo-

ty, które mog¹ naprowadziæ na rozwi¹zanie wa¿nych problemów rynku,
� nie nale¿y absolutyzowaæ wybranych rozwi¹zañ, poniewa¿ zmienno�æ sytuacji

na rynku wymaga analogicznej elastyczno�ci my�lenia i modeli wypracowa-
nych dla rozwi¹zania jakiego� problemu23.

Celem gospodarczym jest umacnianie si³y instytucji, któr¹ staje siê pieni¹dz;
warunkuje on postêp cywilizacyjny, a w tym postêp naukowo-techniczny, model
gospodarki, edukacji, uk³ad relacji spo³eczno-politycznych, jak te¿ �wiat warto�ci.

W sferze politycznej

1. Decentralizacja i dekoncentracja w³adzy. Zadanie to wi¹¿e siê z upodmioto-
wieniem spo³eczeñstwa, jego autonomi¹, uniezale¿nieniem siê od struktur central-
nych, upodmiotowieniem spo³eczno�ci lokalnych, tworzeniem i rozbudow¹ insty-
tucji samorz¹dowych. Wyzwaniem politycznym jest d¹¿enie do uwolnienia spo-
³eczno�ci lokalnych od hierarchicznego podporz¹dkowania; lokalne w³adze powinny
byæ wy³aniane w wyborach bezpo�rednich i podlegaæ kontroli swoich wyborców.
Decentralizacja w³adzy i stworzenie wielu o�rodków decyzyjnych na ró¿nych po-
ziomach jest warunkiem zaspokajania potrzeb spo³ecznych w zakresie zachowania
w³asnej to¿samo�ci i identyfikacji z okre�lonym porz¹dkiem politycznym przez

22 Por. S. J. Rittel, Podrêcznik obywatela Unii Europejskiej. Demokracja. Rynek. Gie³da papie-
rów warto�ciowych. Wroc³aw 1998, s. 89.
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zapewnienie mo¿liwo�ci wspó³decydowania zarówno o losach lokalnych, jak i o lo-
sach pañstwa. Rolê pañstwa sprowadza siê do tak zwanego minimum, to jest wy-
znacza siê mu obowi¹zek zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony interesów oby-
wateli. Pañstwo traci pozycjê lokalnego monopolisty w zakresie kontroli informa-
cji, jak te¿ stanowienia prawa, w coraz wiêkszej mierze jest bowiem zwi¹zane umo-
wami i postanowieniami miêdzynarodowymi24. W przemianach europejskich zwraca
siê uwagê na rozwi¹zywanie wielu spraw w wymiarze euroregionów25.

2. Kszta³towanie siê demokracji partycypatywnej. Tradycyjne instytucje de-
mokratyczne, takie jak parlamenty, reprezentacje przedstawicielskie w makro-
i mikrostrukturach organizacji spo³eczno-politycznej, staj¹ siê �skostnia³e�, prze-
staj¹ wype³niaæ podejmowane zobowi¹zania. Spo³eczeñstwo coraz bardziej traci
do nich zaufanie, co powoduje, ¿e ludzie staj¹ siê bierni, sceptyczni wobec
wydarzeñ ¿ycia politycznego i nie identyfikuj¹ siê z zachodz¹cymi procesami.
Obserwuje siê w zwi¹zku z tym coraz mniejsze zainteresowanie kampaniami
wyborczymi oraz ma³¹ frekwencjê wyborcz¹. Wskazuje siê, ¿e tak zwani repre-
zentanci polityczni trac¹ czas na dzia³alno�æ bezu¿yteczn¹; w ich obrazie poli-
tycznym silny jest ³adunek tego, co zwykli�my nazywaæ politykierstwem, a wiêc
intryg, kontrintryg, k³amstwa, zachowañ dowodz¹cych pró¿no�ci26. Krytycznie
ocenia siê dzia³alno�æ parlamentów. Zauwa¿a siê, ¿e d³ugie i skomplikowane s¹
ich procedury decyzyjne. Wynikaj¹ one z debat, dyskusji, negocjacji. Systema-
tycznie zmniejsza siê w³adza parlamentów. Zwraca siê uwagê, miêdzy innymi,
¿e �wszystkie uprawnienia, jakimi parlament dysponuje wobec rz¹du mog¹ siê
obróciæ przeciwko niemu [...] prost¹ i naturaln¹ konsekwencj¹ odpowiedzial-
no�ci rz¹du przed parlamentem jest tu zdolno�æ rz¹du do kontrolowania decyzji
parlamentu dziêki wp³ywowi, jaki ma on na partie wiêkszo�ci rz¹dowej [...]
parlament ma prawo do obalenia rz¹du, ale sam nara¿a siê wtedy na niebezpie-
czeñstwo rozwi¹zania�27.

W zmieniaj¹cej siê rzeczywisto�ci cywilizacyjnej, a zw³aszcza ujawniaj¹cej
siê coraz wiêkszej jej z³o¿ono�ci, reprezentanci staj¹ siê coraz mniej kompetentni
w zakresie podejmowania wielu decyzji. Zwraca siê uwagê, ¿e �Konieczno�æ
rozwi¹zywania z³o¿onych wspó³czesnych problemów poci¹ga za sob¹ dwojakie
ryzyko: to, ¿e opinia publiczna i wybrani przedstawiciele spo³eczeñstwa nie bêd¹
mieæ odpowiednich kwalifikacji umo¿liwiaj¹cych im zrozumienie sytuacji oraz
to, ¿e nadmierne wp³ywy uzyskuj¹ specjali�ci i eksperci, których wiedzê trudno

23 Tam¿e, s. 79; Cz. Mojsiewicz, �wiat, w którym ¿yjemy. Poznañ 2003.
24 Por. K. Wiaderny-Bidziñska, Polityczna integracja Europy Zachodniej. Toruñ 1999.
25 Por. W. Malendowski, M. Ratajczak, Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej.

Wroc³aw 1998.
26 Por. E. Polak, Przemiany cywilizacji wspó³czesnej w sferze kultury materialnej. Gdañsk 1996,

s. 151.
27 G. Smith, ¯ycie polityczne w Europie Zachodniej. Londyn 1992, s. 223.
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bêdzie decydentom oceniaæ i sprawdziæ�28. Przy tym przypomina siê prawdê po-
lityczn¹, w my�l której w takiej rzeczywisto�ci preferowana jest w³adza ludzi
�rednich, co prowadzi do rz¹dów przeciêtno�ci. Model ten nie sprzyja pojawianiu
siê wielkich przywódców, wybitnych mistrzów duchowego i spo³ecznego ¿ycia29.

Krytyczne widzenie rzeczywisto�ci politycznej w aspekcie sprawowania w³a-
dzy kreuje jednostkê partycypatywn¹, to znaczy rozwi¹zuj¹c¹ bezpo�rednio pro-
blemy spo³eczno-gospodarcze i polityczne. Jednostka, jako podmiot ¿ycia poli-
tycznego, bezpo�rednio uczestniczy w kszta³towaniu stosunków spo³ecznych,
podejmuje decyzje, rozwi¹zuje sytuacje kryzysowe itd., zatem jest podmiotem
cechuj¹cym siê pracowito�ci¹, odwag¹, zdecydowaniem w dzia³aniu, któremu
niepotrzebny jest paternalizm (opieka, reprezentacja, doradztwo w skali mikro-
spo³ecznej czy politycznej).

Demokracja partycypatywna wyznacza istotne zadania w ¿yciu spo³eczno-
-politycznym mikrostrukturom spo³ecznym (mniejszo�ciowym). Mog¹ one siê
tworzyæ wed³ug ró¿nych kryteriów; powinny funkcjonowaæ na zasadach decen-
tralizacji, autonomii wobec pañstwa, spontanicznie organizowaæ siê i realizowaæ
okre�lone zadania i cele.

3. Zastêpowanie filozofii panowania ide¹ harmonijnego wspó³istnienia. D¹-
¿eniem polityków, jak te¿ dzia³aczy spo³ecznych i gospodarczych, a przede wszyst-
kim intelektualistów i szerokich krêgów spo³eczeñstw jest wy³¹czenie siê z po-
wi¹zañ hierarchicznych (pionowych) na rzecz rozwoju kontaktów poziomych
(horyzontalnych). Pionowa organizacja powoduje, ¿e wszelkie wy¿sze szczeble
organizacyjne uzurpuj¹ sobie rolê uprzywilejowan¹, wywieraj¹c¹ nacisk. Powi¹-
zania poziome upodmiotowiaj¹ poszczególne struktury ¿ycia spo³eczno-politycz-
nego i gospodarczego oraz jednostki. Sprawiaj¹, ¿e to one staj¹ siê bezpo�redni-
mi decydentami i partycypuj¹ w artyku³owaniu potrzeb, jak równie¿ zaspokajaj¹
je. Funkcjonowanie w strukturach poziomych wyzwala aktywno�æ subpodmio-
tów, ich wspó³pracê, wspó³dzia³anie, porozumienie oraz kszta³tuje postawy tole-
rancji, rozumienia, otwarto�ci itp. W realizacji tego zadania wa¿ne jest jednocze-
sne uwzglêdnianie spraw globalnych i lokalnych; umacniaj¹c wiêzy lokalne (okre-
�lonej przestrzeni, interesów gospodarczych, kulturalnych), bierze siê pod uwagê
wyzwania globalne, wi¹¿¹ce siê zw³aszcza z przestrzeganiem ³adu prawnego i ten-
dencjami rozwoju cywilizacyjnego.

W sferze stosunków spo³ecznych

1. Poszukiwanie znaków alternatywnych wobec tradycji. Obserwuje siê za-
stêpowanie porz¹dku emocjonalnego ³adem racjonalnym; nastêpuje odwrót od

28 A. King, B. Schneider, Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwaæ? Raport Rady Klubu
Rzymskiego. Warszawa 1992, s. 183.

29 M. Król, S³ownik demokracji. Kraków 1989, s. 93.

Wyzwania globalne dla Polski w procesie integracji europejskiej



20

zinstytucjonalizownego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, w tym w ¿yciu wy-
znaniowym. Obserwuje siê pod tym wzglêdem tak zwan¹ prywatyzacjê. Ludzie
na w³asn¹ rêkê poszukuj¹ znaków, warto�ci, punktów oparcia. W ¿yciu religij-
nym do g³osu dochodz¹ parareligie, sekty, co jest znakiem atomizacji i indywidu-
alizmu spo³ecznego. Alternatywno�æ to tak¿e znak ¿ycia spo³eczno-gospodar-
czego i politycznego. Cech¹ tego zjawiska jest zmienno�æ i ró¿norodno�æ wybo-
rów. Charakterystyczna jest krótkotrwa³o�æ kontaktów spo³ecznych; ludzie ³¹cz¹
siê spontanicznie na zasadach autonomii wobec tradycyjnych struktur organiza-
cyjnych. Alternatywno�æ sta³a siê znakiem konkurencyjno�ci, co ujawnia siê
zw³aszcza na rynku, gdzie producenci �prze�cigaj¹ siê� w pomys³owo�ci, pro-
dukty cechuje jednak krótkotrwa³o�æ. �Nowe� produkty zastêpuje siê jeszcze
�nowszymi�. Znaki alternatywno�ci zmieniaj¹ tradycyjne struktury spo³eczne,
w tym rodzinê. Do g³osu dochodz¹ takie zjawiska jak rodzina z jednym rodzi-
cem, rodzina bezdzietna, model ¿ycia samotnego.

2. Permanentna edukacja. Wiedzê i zwi¹zan¹ z ni¹ informacjê uznaje siê za
najdro¿szy �towar� i podstawowy czynnik rozwoju. Coraz powszechniejsze staje
siê wy¿sze wykszta³cenie. Zauwa¿a siê, ¿e wykszta³cenie staje siê jednym z pod-
stawowych kryteriów stratyfikacji spo³ecznej, zwraca siê uwagê na konieczno�æ
ci¹g³ego dokszta³cania i aktualizacjê wiadomo�ci z okre�lonej dziedziny. Odcho-
dzi siê od edukacji w¹skospecjalistycznej na rzecz kszta³cenia interdyscyplinar-
nego, humanistycznego, ono bowiem jest gwarancj¹ rozwoju inteligencji, umie-
jêtno�ci i innowacyjno�ci. Postêp informatyczny sprawia, ¿e nastêpuje indywi-
dualizacja nauczania. Ujawniaj¹ siê alternatywne modele kszta³cenia, dostoso-
wane do potrzeb i zainteresowañ poszczególnych jednostek. Ich organizatorami
s¹ ró¿ne podmioty: uczelnie, szko³y, organizatorzy kursów, szkoleñ, instytucje
wyznaniowe, subkulturowe itp. Dziêki systemowi informatycznemu, którym siê
pos³ugujemy, istnieje mo¿liwo�æ pozyskiwania wiedzy z rozproszonych w prze-
strzeni �róde³, miejsc jej gromadzenia i przechowywania; istnieje mo¿liwo�æ kon-
sultacji u wybitnych specjalistów z danej dyscypliny. Zauwa¿a siê, ¿e im ludzie
s¹ staranniej wykszta³ceni, tym ³atwiej dostosowuj¹ siê do nowej rzeczywisto�ci,
tym te¿ ³atwiej przyzwyczajaj¹ siê do odmienno�ci i ³atwiej j¹ akceptuj¹, ulegaj¹
kompromisom, koegzystencjom, konwergencjom.

3. Tolerancja wobec ró¿nych systemów warto�ci. Ci¹g³e wybory ekonomicz-
ne kszta³tuj¹ nowy typ kontaktów spo³ecznych, wyra¿aj¹cy siê w zmianach: miej-
sca zamieszkania, profesji, �rodowiska oraz grona znajomych i przyjació³. Powo-
duje to narastanie anonimowo�ci ¿ycia spo³ecznego, przy czym anonimowo�æ ta
rodzi z kolei otwarto�æ na ró¿norodno�æ postaw, zachowañ, ocen. Tolerancja, jako
idea wolno�ciowa, demokratyczna, w rzeczywisto�ci wielkich przemian cywili-
zacyjnych okazuje siê jednak has³em pragnieniowym. W zachowaniach ludzi,
zw³aszcza spo³eczno�ci lokalnych, ujawnia siê powszechnie nietolerancja. Jej
przyczyn¹ jest zwykle trudna sytuacja gospodarcza. Win¹ za recesjê oraz towa-
rzysz¹ce jej inflacjê, bezrobocie, obni¿enie poziomu ¿ycia obci¹¿a siê czêsto spo-
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30 Por. Kultura polityczna w Polsce. Przesz³o�æ i tera�niejszo�æ. Pod red. M. Kosmana. Poznañ
1996; Kultura polityczna w Polsce. Mity i fakty. Pod red. M. Kosmana. Poznañ 1999.

31 F. Koneczny, dz. cyt., s. 51.

³eczno�ci �nap³ywowe� (np. mniejszo�ci narodowe i etniczne). Tolerancja w po-
wi¹zaniu z rozwi¹zaniami prawnymi w skali miêdzynarodowej (prawa cz³owie-
ka i obywatela) powoduje rozwój ró¿norodno�ci kultur i subkultur, aktywno�æ
ró¿nych podmiotów ¿ycia spo³eczno-politycznego, akceptacjê ró¿nych systemów
warto�ci czy zachowañ okre�lanych mianem �inno�ci�, sprzyja samoorganizo-
waniu siê i tworzeniu grup nieformalnych.

4. Uznanie migracji za zjawisko cywilizacyjne. Zak³ada siê, ¿e ruchy migra-
cyjne s¹ praktyczn¹ szko³¹ dostosowywania siê jednostek i spo³eczno�ci do no-
wych rzeczywisto�ci kulturowo-cywilizacyjnych, wyzwalaj¹ przy tym przedsiê-
biorczo�æ, aktywno�æ ludzi, kszta³tuj¹ postawy tolerancji wobec ró¿nych kultur
i systemów warto�ci. W zjawisku migracji dostrzega siê realizacjê i przewarto-
�ciowywanie postaw, zachowañ, aspiracji i d¹¿eñ. Imigranci musz¹ orientowaæ
siê w rzeczywisto�ci normatywnoprawnej, broniæ swoich interesów, musz¹ byæ
otwarci na wyzwania edukacyjne; musz¹ dostosowaæ siê do nowych ról spo³ecz-
nych, politycznych i gospodarczych, przy czym uzewnêtrzniaj¹ warto�ci indywi-
dualizmu, alternatywno�ci.

Konfrontacja wyzwañ cywilizacyjnych ze wspó³czesn¹ rzeczywisto�ci¹ spo-
³eczno-polityczn¹ i gospodarcz¹ pozwala zauwa¿yæ, ¿e Polacy z jednej strony s¹
otwarci na przemiany globalne �wiata, z drugiej za� mo¿liwo�ci ekonomiczne,
rozwój spo³eczno-gospodarczy oraz warto�ci kulturowe nie pozwalaj¹ na to, by
w pe³ni sprostaæ tym wyzwaniom. Charakterystyczna jest w tym wzglêdzie wiel-
ka dychotomia. Wa¿nym czynnikiem urzeczywistniania idei cywilizacyjnych, jak
te¿ w³¹czania siê w proces integracji europejskiej, jest polska kultura politycz-
na30. Do jej najwa¿niejszych sk³adników nale¿¹ te postrzegane w formie stereoty-
pów, mianowicie: katolicyzm, romantyzm, demokratyzm, anarchizm, apologe-
tyzm postêpu; s¹ to warto�ci zarówno sprzyjaj¹ce, jak i przeciwdzia³aj¹ce proce-
sowi urzeczywistniania integracji europejskiej; zawieraj¹ siê w tym i wa¿ne czyn-
niki postêpu, otwarto�ci na znaki przysz³o�ci, i wysokiego stopnia konserwatyzm,
�zapó�nienie� cywilizacyjne.

* * *

Przy rozpoznawaniu warto�ci kulturowych Polski w kontek�cie integracji eu-
ropejskiej wydaje siê zasadne przywo³anie my�li dydaktycznej Feliksa Konecz-
nego: �Nie mo¿na byæ cywilizowanym na dwa sposoby; która� z cywilizacji musi
byæ panuj¹ca, bo inaczej upadek niezawodny�31. Polska od zarania swoich dzie-
jów politycznych jest krajem zorientowanym na przyjmowanie wzorów cywili-
zacji zachodnioeuropejskiej. W to¿samo�ci kulturowej zawiera jednak elementy
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wielu kultur, w tym s³owiañskich, bizantyjskich, orientalnych. Wypracowa³a wa¿ne
elementy ustrojowe, do których zalicza siê przede wszystkim idea wolno�ci poli-
tycznej, samorz¹dno�ci i unijno�ci. Elementy te s¹ istotnym wk³adem Polski do
to¿samo�ci europejskiej.

Ujawnianie wyzwañ cywilizacyjnych dla Polski w warunkach funkcjonowa-
nia w strukturach Unii Europejskiej przekonuje, ¿e zachowania, postawy, dzia³a-
nia polityczne w du¿ej mierze zale¿¹ od stopnia u�wiadomienia zachodz¹cych
jednocze�nie procesów unifikuj¹cych i dezintegruj¹cych �wiat. Wa¿nym wyzwa-
niem edukacyjnym jest kszta³towanie rozumienia tre�ci kategorii: globalizm, to¿-
samo�æ europejska, polska to¿samo�æ kulturowa, przemiany kulturowo-cywili-
zacyjne.
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