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WST P 

Refleksja nad rozwojem cywilizacji naukowo-technicznej oraz spo ecznymi i kulturo-
wymi skutkami wprowadzania nowych technologii jest istotn  cz ci  my li spo ecznej od 
pocz tków rewolucji przemys owej. Szereg kwestii spo ecznych, etycznych i antropolo-
gicznych stawianych przez filozofów i socjologów przez ostatnich dwie cie lat zachowuje 
wci  sw  aktualno , a w coraz szybciej zmieniaj cym si  wiecie nabieraj  one zgo a no-
wego znaczenia. 

Ksi ka niniejsza powsta a jako efekt wieloletnich zainteresowa  problematyk  cywi-
lizacyjnego rozwoju i ekologii oraz dziesi ciu lat bada  i publikacji w tym zakresie. 
Stanowi prób  omówienia wybranych problemów wspó czesnej cywilizacji pocz wszy od 
kwestii akceleracji post pu technicznego i pyta  historiozoficznych o jego skutki dla przy-
sz ego rozwoju cywilizacyjnego. Zawiera równie  w tki dotycz ce szeregu zagro e  wy-
st puj cych powszechnie w cywilizacji techniki i masowej konsumpcji — mi dzy innymi 
wszechobecnego ryzyka oraz cywilizacyjnego stresu powodowanego rosn cym tempem 
ycia i coraz szybszymi przemianami struktur spo ecznych. Ko cowe partie ksi ki odno-

sz  si  do kwestii ekologicznych, pocz wszy od genezy my li i ruchów ekologicznych, 
a sko czywszy na niebezpiecze stwach narodzin nowego fundamentalizmu. 

Czytelnik mo e odczuwa  po lekturze Cywilizacji – Techniki – Ekologii pewien 
niedosyt spowodowany ograniczeniem ram tematycznych pracy (w ksi ce pomini to na 
przyk ad zagadnienia in ynierii genetycznej), jednak wynika to zarówno z zainteresowa  
i tematyki prac badawczych samego autora, jak i przyj tego uk adu tre ci zwi zanych 
z prac  dydaktyczn  w Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Wyrazy wdzi czno ci nale  si  tym wszystkim, którzy przyczynili si  do powstania 
niniejszej ksi ki poprzez inspiracj  autora oraz nadanie impulsu do wielu prac badaw-
czych. Szczególne podzi kowania chcia bym z o y  profesorowi Lechowi W. Zacherowi 
za zaproszenia na rozliczne konferencje oraz umo liwienie publikacji od 993 roku szeregu 
artyku ów na amach wydawanego przez niego pisma „Transformacje”, a tak e s owa 
aprobaty i zach ty do pisania kolejnych tekstów. Wdzi czno  za jak e yczliw  pomoc, 
w tym mo liwo  publikacji w miesi czniku „Problemy Ekologii” jestem winien profeso-
rowi Andrzejowi Kiepasowi, który zawsze du o uwagi po wi ca analizie artyku ów 
m odszych adeptów nauki s u c im rad  i wsparciem, a w tym przypadku podj  si  trudu 
recenzowania pracy. 
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W Cywilizacji – Technice – Ekologii prezentuj  równie  szereg w tków, które 
wchodzi y w zakres tematyki wyk adów, jakie w ramach Technicznego Uniwersytetu 
Otwartego wyg asza em w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 996–99, spotykaj c si  
z yczliwym zainteresowaniem i poparciem dla problematyki spo ecznych aspektów roz-
woju techniki ze strony profesora Aleksandra Garlickiego. To wówczas powsta  pomys  
cyklu wyk adów po wi conych ró nym aspektom rozwoju pt. „Cywilizacja...”. Ostatecznie 
do realizacji owego cyklu w formie ksi kowej przekona  mnie profesor Ignacy Fiut, 
umo liwiaj c mi równie  publikacje tekstów o tematyce ekologicznej w pi mie „Koniec 
wieku”. Swe poparcie dla idei ksi ki, której lektura pos u y  mo e w procesie dydak-
tycznym zarówno dla in ynierów, jak i humanistów, wyrazili równie  profesor Tadeusz 
S omka oraz profesor Les aw Haber. Mam nadziej , e lektura Cywilizacji – Techniki – 
Ekologii nie zawiedzie oczekiwa  wszystkich, którzy przyczynili si  do powstania 
niniejszej pracy. 
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ROZDZIA  PIERWSZY 

CYWILIZACJA  INNOWACJI 
Spo eczne aspekty post pu technicznego 

Cz owiek staje si  narz dziem 
w asnych narz dzi... 

H. D. Thoreau 

Cywilizacja post pu 

Rozwój nauki i techniki jest zasadniczym czynnikiem istnienia cywilizacji, co szcze-
gólnie wyrazi cie odczuwamy, yj c w wysoko rozwini tej cywilizacji naukowo-technicz-
nej pocz tku XXI wieku. Skok technologiczny drugiej po owy minionego stulecia 
wynikaj cy z pojawienia si  czterech nowych dziedzin techniki i gospodarki (energetyka 
j drowa, loty kosmiczne, mikroelektronika oraz biotechnologia i in ynieria genetyczna) 
przeobrazi  wiat, ca kowicie zmieniaj c warunki ycia dla wszystkich nast pnych pokole . 
Mówi si  wr cz, e zmiany wywo ane kolejn  rewolucj  techniczn , czyli wkroczeniem 
ludzko ci w er  informatyczn , oznaczaj  prze om porównywalny w d ugofalowych, cywi-
lizacyjnych skutkach z rewolucj  neolityczn  (pojawienie si  rolnictwa, które da o pocz tek 
wielkim cywilizacjom i wynalazkom pisma oraz kalendarza) oraz rewolucj  przemys ow  
(urbanizacja i powstanie spo ecze stwa masowego). 

Ludzko  wkroczy a obecnie w now  faz  rozwoju cywilizacyjnego charakteryzuj c  
si  mi dzy innymi zmian  sposobu produkcji, zmniejszeniem roli tradycyjnego przemys u 
na rzecz wysoko rozwini tych technologii i sektora us ug oraz wzrostem roli wiedzy i kwa-
lifikacji. Po epoce agrarnej (przedprzemys owej) trwaj cej od neolitu oraz industrialnej 
(przemys owej), najbardziej rozwini te kraje wiata wkroczy y w okres rozwoju postin-
dustrialnego (poprzemys owego), który Alvin Toffler ) okre li  mianem cywilizacji trzeciej 
fali. Zakres przemian (zachodz cych i mo liwych do zaistnienia) pod wp ywem trzeciej 
rewolucji technologicznej jest nieporównanie wi kszy ni  konsekwencje dwóch poprzed-
nich. Rozwój telekomunikacji wraz z technik  komputerow  przyspieszy  procesy globali-
zacji i eliminuje ograniczenia, jakie dotychczas stwarza  czynnik geograficzny. Nowe, 

                                                           
) zob. A. Toffler: Trzecia fala. Warszawa, 987 oraz A. Toffler i H. Toffler: Budowa nowej 

cywilizacji. Polityka Trzeciej Fali. Pozna , 996 
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„naukoch onne” technologie charakteryzuj  si  mniejszym zapotrzebowaniem na surowce 
i energi , wobec automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych zmienia si  struktura 
zatrudnienia, a co za tym idzie – tak e struktura spo eczna. 

Kolejne fale cywilizacyjnego rozwoju charakteryzuj  si  wi c nast puj cymi cechami: 

– faza agrarna – po danym bogactwem epoki przedprzemys owej by y surowce 
w postaci zasobów ywno ci oraz artyku ów materialnych; dominuj c  technologi  
by o proste wydobycie a sposobem produkcji r kodzie o; obszarem dzia ania cz owie-
ka biosfera, w której rozgrywa a si  walka z si ami natury; spo ecze stwa tradycyjne; 
typ kultury postfiguratywnej; 

– faza industrialna – po danym bogactwem sta a si  energia; podstawow  technologi  
wytwarzanie poprzez produkcj  maszynow ; obszarem dzia ania sta a si  tak e te-
chnosfera, w której cz owiek zmaga  si  z si ami przetworzonej natury; spo ecze stwa 
masowe; typ kultury figuratywnej; 

– faza postindustrialna – najbardziej po danym bogactwem jest informacja, wiedza, 
intelekt; dominuj  wysoko rozwini te i energooszcz dne technologie przetwarzania; 
zasadniczym obszarem dzia ania staje si  noosfera (sfera dzia alno ci ludzkiego 
rozumu i techniki), a najwa niejsz  gr  relacje cz owiek – cz owiek; spo ecze stwa 
ponowoczesne; typ kultury prefiguratywnej. 

Technika jest dzi  najwa niejszym impulsem nap dowym cywilizacyjnych przemian2), 
a nauka g ówn  si  wytwórcz . Nowe wynalazki i nowe technologie mog  u atwia  (b d  
utrudnia ) nasze ycie, wp ywa  znacz co na stan bezpiecze stwa narodowego, narusza  
lub przywraca  równowag  ekologiczn  biosfery, a nade wszystko oddzia ywa  na kszta t 
ycia spo ecznego oraz zmienia  dotychczasowe wzory kultury. Nadzwyczaj szybki rozwój 

techniki, nauki i przemys u w drugiej po owie dwudziestego wieku sk ania do refleksji nad 
konsekwencjami eksplozywnego rozwoju cywilizacji innowacji3). Jedn  z zasadniczych 
cech kulturowego kr gu Zachodu jest bowiem bezustanna innowacyjno , wynalazczo , 
ch  poszukiwania nowych rozwi za  i d enie do wykraczania poza istniej ce ogranicze-
nia. Wspó czesnym cz owiekiem, którego nazwa  mo na zdaniem Józefa Ba ki4) mianem 
homo technologicus, ow adn o pragnienie nieograniczonego wzrostu innowacji, a wi c 
tworzenia rzeczy nowych, rozwi zywania problemów, których nie udaje si  rozwik a  
rodkami zrutynizowanymi. 

Od zarania dziejów filozofowie, a pó niej te  socjologowie i antropolodzy kulturowi, 
zadawali sobie pytanie, czy rozwojowi techniki i cywilizacyjnych osi gni  towarzyszy 
tak e kulturowe i moralne doskonalenie si  ludzko ci. Innymi s owy chodzi o to, czy nie-

                                                           
2) zob. np. L. W. Zacher: Filozofowie o technice. Interpretacje dawne i wspó czesne. Warszawa, 986 
3) por. R. Borkowski: Eksplozja innowacji. „Transformacje”, 993–94, nr 3–4 
4) zob. J. Ba ka: Cywilizacja – obawy i nadzieje. Warszawa, 979, s. 38 i nast pne 
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sko czony rozwój ludzkiej wiedzy i praktycznego jej zastosowania w postaci techno-
logicznego rozwoju naszej cywilizacji poci ga te  za sob  ewolucj  wiadomo ci i post p 
spo eczny i etyczny5). 

Zdaniem cz ci filozofów idea post pu jest równie stara jak cywilizacja i ludzkie my-
lenie i nie stanowi nic innego jak cz  refleksji nad przeznaczeniem ludzko ci. Idea 

post pu oznacza niesko czono  przysz o ci. Jej ród em jest wiara w niczym nieograni-
czone mo liwo ci ludzkiego umys u, który na przestrzeni dziejów rozwija i pomna a wie-
dz  naukow  i zdolny jest tworzy  coraz nowsze i coraz doskonalsze urz dzenia 
techniczne. Rozwój technologii i gospodarki powinien poci ga  wi c za sob  radykalne 
zmniejszanie cierpie , których przyczyn  jest nieujarzmiona przyroda i niesprawiedliwo ci 
ycia spo ecznego6). W osiemnastowiecznej filozofii historii podstawowym za o eniem idei 

post pu by o przekonanie, e ród em z a jest niewiedza, ludzka ignorancja i irracjonalne 
przes dy. Rozwój nauki i pomna anie wiedzy warunkowa  ma natomiast moraln  popraw  
ludzko ci. Z kolei w koncepcji Maxa Webera kultur  Zachodu cechowa  ma racjonalizm 
w tym sensie, e zarówno my l, sposób post powania jak i struktura spo eczna s  wza-
jemnie scalone. Wszystkie wi c dziedziny ycia i twórczo ci jak nauka, ekonomia, prawo, 
kultura s  w przewa aj cej mierze racjonalistyczne. Przejawia si  to mi dzy innymi w po-
st pie techniki i rozwoju poznania naukowego jako jedynej mo liwej drodze ku prawdziwej 
wizji wiata. 

W rozumieniu potocznym post p oznacza popraw  wcze niejszego stanu rzeczy, 
a wi c wszelk  zmian  na lepsze w przeciwie stwie do regresu. W filozofii spo ecznej 
poj cie to jest równoznaczne z historycznym procesem doskonalenia si  ludzko ci i d -
eniem do stanu idealnego ró nie okre lanego w ró nych koncepcjach filozoficznych (lik-

widacja niedostatku, usuni cie niesprawiedliwo ci, ujarzmienie si  przyrody, zapewnienie 
wszystkim ludziom mo liwo ci samorealizacji, zaspokojenia wszelkich potrzeb, itp.). ró-
de  post pu doszukiwano si  w Bo ej opatrzno ci ( w. Augustyn, Jacques Bossuet), sile 
ludzkiego rozumu (Wolter) lub w prawach rz dz cych przyrod  (Herbert Spencer, August 
Comte). Ten ostatni pogl d pojawia si  tak e wspó cze nie w krytycznych refleksjach nad 
ewolucj  cywilizacji technicznej, w której post p techniczny sta  si  procesem autono-
micznym, niejako wr cz przyrodniczym, gdy nauka i technika same sta y si  ywio em 
wymykaj c si  spod kontroli swych twórców. Prekursorzy idei post pu opierali swój histo-
riozoficzny optymizm na za o eniu, e cz owiek b d c istot  zdoln  do uczenia si  i ci -
g ego doskonalenia, mo e przez pokolenia gromadzi  wiedz , która czyni go coraz 
pot niejszym, lepszym i coraz bardziej szcz liwym. Idea ta oparta by a tak e na przeko-
naniu, e mo liwa jest radykalna i fundamentalna zmiana sytuacji cz owieka w wiecie. 
Historia my li spo ecznej jest pe na nierozstrzygni tych pyta  o genez  i charakter cywili-
zacyjnego rozwoju, a wi c o to, czy rozwój jest spraw  konieczno ci czy przypadku, ma 

                                                           
5) zob. np. P. Tobera: Kilka my li o post pie. [w:] Spo ecze stwo i socjologia. Ksi ga po wi cona 

profesorowi Janowi Szczepa skiemu. Warszawa, 985 
6) zob. Z. Krasnod bski: Upadek idei post pu. Warszawa, 99 , s. 7–20 
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charakter linearny czy skokowy, zdeterminowany jest si ami zewn trznymi wobec cz owie-
ka czy te  wyp ywaj cymi z ludzkiej natury. Jest to tak e pytanie o to, czy rozwój ma 
charakter globalny ukierunkowany na jeden uniwersalny wzorzec czy wr cz przeciwnie, 
ró nicuje si  ze wzgl du na kr gi kulturowe i etniczne. 

W odniesieniu do opisu i wyja niania przemian cywilizacyjnych mo na zastosowa  
nast puj ce kategorie poj ciowe: zmiana, rozwój, post p7). 

Pierwsza z nich oznacza jedynie ró nic , jaka zasz a w okre lonym przedziale czasu, 
bez jakiegokolwiek warto ciowania skutków zachodz cej zmiany. Poj cie to jest wi c naj-
szersze i najbardziej neutralne w przeciwie stwie do kolejnych terminów. 

Kategoria rozwoju okre la przede wszystkim materialny oraz ilo ciowy aspekt z o o-
no ci porównywanych stanów rzeczywisto ci (rozwój nast puje od mniej z o onego do 
bardziej z o onego stanu rzeczy, od mniej do bardziej skomplikowanego, od mniejszego do 
wi kszego itp.). 

Natomiast u ycie terminu „post p” implikuje aksjologiczny wymiar badanych ró nic, 
przypisuj c ró ne warto ci poszczególnym stanom zmieniaj cej si  rzeczywisto ci (od 
gorszego do lepszego, od mniej warto ciowego do bardziej warto ciowego, od mniej spra-
wiedliwego do bardziej sprawiedliwego itd.). Jest to wi c poj cie najw sze, zawieraj c 
bowiem w sobie znaczenie dwóch poprzednich terminów dodatkowo okre la moralny wy-
miar zachodz cych zmian. Oznacza to, e mianem post pu nazwa  mo na rozwój ukierun-
kowany na dzia anie zgodne z istniej cym w danym spo ecze stwie systemem warto ci 
b d  na tworzenie nowych warto ci spo ecznych. Mo na wi c mówi  o post pie w dzie-
dzinie nauk medycznych bior c pod uwag  wyd u anie ludzkiego ycia, trudno natomiast 
s owa post p u y  w odniesieniu do rozwoju rodków masowego ra enia, zwa ywszy ilo  
konfliktów zbrojnych oraz liczb  ich ofiar w ca ym dwudziestym stuleciu. 

Niew tpliwie na dominuj cej (nawet u jej krytyków) interpretacji idei post pu 
zaci y  pozytywistyczny paradygmat w my li spo ecznej, pocz wszy od Saint-Simona, 
Augusta Comte’a oraz Emila Durkheima, dla których wszelki porz dek stanowi  warunek 
sine qua non post pu, a wszelki post p prowadzi  mia  ostatecznie do wzmocnienia 
porz dku spo ecznego. Wed ug prekursorów idea ów progresji miar  post pu ma by  
arbitralnie pojmowane szcz cie spo ecze stwa jako ca o ci nawet kosztem cierpienia 
jednostek8). Takie rozumienie idei post pu leg o nast pnie u podstaw rewolucyjnych ideo-
logii i mitów o radykalnych tre ciach politycznych oraz wielu utopijnych projektów stwo-
rzenia idealnych spo ecze stw dobrobytu, sprawiedliwo ci spo ecznej i nieustaj cego 
post pu we wszelkich sferach gospodarki, techniki i ycia spo ecznego. Mo na uzna , e 
nie jest to nic innego jak forma poszukiwania to samo ci, któr  okre la  mo na poprzez 
odwo ywanie si  na przyk ad do przesz o ci (podkre laj c warto  tradycji, historii, religii) 

                                                           
7) zob. R. Borkowski: Spo eczne aspekty rozwoju techniki. [w:] Wp yw prawid owo ci i zjawisk glo-

balnych na rozwój wspó czesnych spo ecze stw (materia y pokonferencyjne). Kraków, 990, s. 28–33 
8) por. np. J. Szacki: Historia my li socjologicznej. Warszawa, 98 , s. 266–270 oraz 4 8–425; tego : 

Spotkania z utopi . Warszawa, 2000 
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przy czym najcz ciej w tym przypadku zachodz ce zmiany postrzegane s  jako regres ota-
czaj cego wiata. Z kolei samookre lanie si  w tera niejszo ci (eksponuj ce warto  rozu-
mu i racjonalno ci dzia a  zbiorowych) prowadzi zwykle do apoteozy stagnacji, wreszcie 
si ganie w przysz o  (projekcja marze , futurologia, fantastyka) jest równoznaczne z przy-
j ciem idei post pu. Jak e cz sto jednak projekty societas perfecta okazywa y si  przy 
próbach praktycznej realizacji totalitarnymi utopiami. 

Wed ug niektórych historyków genezy koncepcji post pu mo emy si  doszukiwa  do-
piero w nowo ytnej my li europejskiego O wiecenia. Idea ta towarzyszy a powstawaniu 
kapitalizmu, legitymizowa a wi c tak e rewolucj  przemys ow  i ekspansj  zachodniego 
kr gu cywilizacyjnego w epoce rozwoju industrialnego. 

Kult nowoczesno ci jest g boko osadzony w tradycji europejskiej od czasów rewolucji 
przemys owej. y  ni  ca y XIX wiek i pierwsze pokolenia XX stulecia. Ka dy nowy wynalazek 
i odkrycie nios y ze sob  co  dobrego. I cho  nie szcz dzi y rozczarowa  i dramatów, to jednak 
ros a wraz z nim wiara we wszechmoc nauki i techniki, i poznania, w stale rozszerzaj ce si  
perspektywy ludzko ci. Dzi  toruje sobie drog  przekonanie, e je li istota tego post pu mia aby 
si  nadal sprowadza  do obecnej skali przetwarzania przyrody, to cywilizacja osi gn a ju  
punkt szczytowy i nie sposób bezkarnie brn  po tej drodze. St d nieufno  do tradycyjnych 
miar post pu i postulaty ich zarzucenia 9). 

Zm czenie cywilizacj  

Naiwna wiara w post p techniczny jako antidotum na wszelkie bol czki ludzko ci 
ust pi a w drugiej po owie dwudziestego wieku nieco ostro niejszym pogl dom. Fascyna-
cja rozwojem nauki i przemys u zapewniaj cym bezustanny wzrost dobrobytu ust pi a 
przekonaniu, e post p techniczny nie jest do ko ca procesem kontrolowanym. Zagro enia 
i kl ski ekologiczne ukazuj , e cz owiek sam wykreowa  rodowisko techniczne, które nie 
jest do ko ca bezpieczne. 

Wedle twórcy cybernetyki Norberta Wienera 

(...) tak radykalnie zmienili my swoje otoczenie, e musimy teraz zmieni  samych siebie, 
eby w tym nowym otoczeniu móc egzystowa  (...), 

a Martin Heidegger uzna , e technika jest czym , czego cz owiek nie potrafi ju  sam kon-
trolowa . Niektórzy krytycy obecnych trendów rozwojowych stwierdzaj  wr cz, e dzi  
trzy czwarte osi gni  naukowych wi e si  z przezwyci aniem trudno ci, które powoduje 
pozosta a jedna czwarta. 

Wspó czesny homo technologicus odczuwa wi c coraz bardziej narastaj ce „zm cze-
nie industrialne” pot gowane charakterem pracy i sp dzania czasu wolnego. 

                                                           
9) zob. K. Krzysztofek: Cywilizacja – interpretacje i spory. „Transformacje”, 992, nr –2; tego : 

Cywilizacja. Dwie optyki. Warszawa, 99  
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W efekcie rozwoju technologii podnosi si  poziom bezrobocia w sytuacji, gdy 

(...) to nie maszyna jest substytutem energii ludzkiej, lecz cz owiek sta  si  substytutem 
maszyny. Jego prac  mo na okre li  jako wykonywanie czynno ci, których maszyny jeszcze nie 
potrafi  wykona . Wspó cze nie praca staje si  coraz bardziej powtarzalna i bezmy lna, czego 
nast pstwem jest apatia, destrukcja i regresja psychiczna. ycie cz owieka zale y od bezoso-
bowych form przedsi biorstwa, ogromna wi kszo  ludzi wykonuje prac  najemn , (tylko oko o 
20% aktywnych zawodowo to przedsi biorcy) bez adnej niemal szansy na rozwini cie jakiego-
kolwiek szczególnego talentu czy dokonania wybitnych osi gni  0). 

Konsekwencj  post pu technicznego jest wi c zdaniem krytyków wspó czesnej cywi-
lizacji alienacja cz owieka, który rozwin  sw  inteligencj  (a wi c branie rzeczy takimi 
jakie s  i rozwini cie umiej tno ci manipulowania nimi), przy degeneracji rozumu (którym 
móg by rozpozna  istot  otaczaj cej rzeczywisto ci). Post p techniczny doprowadzi  do 
niezwyk ego wzrostu produkcji i konsumpcji, za  – wed ug Fromma 

(...) idea konsumowania wi kszej ilo ci lepszych rzeczy mia a uczyni  ycie szcz liwym 
i bardziej satysfakcjonuj cym, teraz jednak sta a si  celem sama w sobie ). 

Konsumpcjonizm jest sposobem ucieczki od nudy i apatii powodowanej poczuciem 
bezsensu ycia, przybieraj c nie tylko form  nabywania towarów i us ug, ale i sp dzania 
czasu wolnego oraz rozrywki w wiecie mediów elektronicznych. Cz owiek cywilizacji 
technicznej przebywa przecie  codziennie po kilka godzin w fantastycznym wiecie te-
lewizji, komputera, muzyki, filmu, rzeczywisto ci wirtualnej, po wi caj c na to mniej 
wi cej tyle samo czasu co na prac  i odpoczynek. 

Doznawanie przez wi kszo  ludzi najsilniejszych wzrusze  emocjonalnych ma miejsce nie 
w prawdziwym yciu, ale w imaginacyjnym. Okazuje si , e rzeczywisto  w coraz mniejszym 
stopniu daje wsparcie emocjonalno ci, skutki bezustannego rozwoju techniki to mi dzy innymi 
rozk ad tradycyjnych form spo ecznych, destrukcja norm moralnych, upadek spo ecznych 
i religijnych tabu 2). 

Nasuwa si  refleksja, e wci  jeszcze dominuje my lenie o post pie wiedzy i techniki 
w oparciu o linearny i kwantytatywny model rozwoju cywilizacji. Zak ada on, e powi -
kszaj ca si  liczba odkry  naukowych wiedzie wprost do zwi kszania z o ono ci oraz 
ilo ci wytwarzanych produktów, a co za tym – idzie do wzrostu globalnego dobrobytu. 
W dzisiejszym wiecie nie wida  jednak tak prostych zale no ci, z o ono  procesów 
technicznych powoduje, e coraz trudniej sprawowa  nad nimi kontrol . Okazuje si , e 
rz dy wielu krajów zmuszone s  dokonywa  wyboru finansowanych dyscyplin i proble-
mów badawczych, z bardzo wielu rezygnuj c. Selekcja uzale niona jest od wzgl dów 
finansowych, ale te  etycznych, gdy chodzi na przyk ad o zaniechanie, moratoria czy ograni-
czanie pewnych programów badawczych (energetyka j drowa, in ynieria genetyczna, itp.). 
Od tego rodzaju ogranicze  wolne s  o rodki badawcze zwi zane z wielkimi korporacjami 
                                                           
0) zob. E. Fromm: Zdrowe spo ecze stwo. Warszawa, 996, s. 20– 35 
) tam e 

2) zob. G. Bohme: Antropologia filozoficzna. Warszawa, 998, s. 62 



�
�
��
�
�
�

 3 

transnarodowymi, które dysponuj  ogromnymi rodkami na finansowanie wybranych przez 
siebie bada  i nie kieruj  si  kryteriami etycznymi w wyborze programu prac naukowo- 
-badawczych, a jedynie kryterium zysku osi ganego dzi ki rozwojowi nowych technologii 
i wprowadzaniu na rynek nowych produktów. Od mniej wi cej trzydziestu lat po owa 
naukowych odkry  i narodzin wynalazków ma miejsce w elitarnych laboratoriach kilkuset 
najwi kszych korporacji. To, co dzieje si  w zaciszach owych laboratoriów, pozostaje poza 
wszelk  kontrol  spo eczn , a wiat staje wobec wielu kontrowersyjnych wyborów dopiero 
w chwili wprowadzenia nowych wynalazków w ycie, tak jak to ma miejsce w ostatnich 
latach w zwi zku z osi gni ciami in ynierii genetycznej. Korporacje ponadnarodowe skon-
centrowa y w swoich r kach ogromn  w adz  zwi zan  z gospodark , technik  i wiedz  
kontroluj c przesz o jedn  trzeci  globalnych zasobów (surowców, energii, informacji, 
rodków produkcji oraz dystrybucji). Po rednio wywieraj  powa ny wp yw na decyzje po-

lityczne i kierunki rozwoju gospodarczego wielu pa stw. 
W miar  jak systemy technologiczne staj  si  coraz bardziej skomplikowane, rozwój 

techniki zaczyna zale e  od osi gni  w bardzo ró nych dziedzinach i prosty, linearny 
model progresji nie opisuje ju  wiata w sposób wystarczaj cy. Z o ono  wielu procesów 
i szybko  zachodz cych zmian powoduj , e mo na raczej postrzega  rozwój nauki i te-
chnologii jako pole wype nione oddzia ywuj cymi na siebie obiektami, a post p wiedzy nie 
jest ju  prost  jej kumulacj , jak to by o przez ca e stulecia historii nauki. St d te  coraz 
wi ksze znaczenie nowych teorii znacznie lepiej wyja niaj cych z o ono  procesów 
i struktur wspó czesnego wiata (teorie uk adów z o onych, teoria chaosu, termodynamika 
nieliniowa itp.). Rol  najnowszej nauki jest wr cz dostarczanie argumentów uzasadniaj -
cych dlaczego nie mo emy w sposób pewny niczego wiedzie . 

Przywykli my do ycia w post pie arytmetycznym, a nie wyk adniczym (a w takim 
w a nie tempie rozwijaj  si  wspó cze nie nauka i technika). Zmiany zachodz ce w ostat-
niej dekadzie minionego wieku oraz na pocz tku nowego s  ju  odczuwane nie jako prosty 
wzrost ilo ciowy czy skoki jako ciowe, ale wr cz jako swego rodzaju kataklizmy. Ka de 
bowiem podwojenie (ilo ci danego produktu na rynku, ilo ci informacji, tempa produkcji 
itd.) oznacza zasadnicz  zmian  otoczenia cz owieka i warunków jego ycia, oznacza wi c 
ycie w wiecie „ci g ej nieci g ej zmiany”. Ju  przed stu laty wskazywano na narastaj ce 

przyspieszenie historii, kiedy to ówcze ni obserwatorzy przemian cywilizacyjnych stwier-
dzali, e pomi dzy rokiem 800 a 900 wiat przyspieszy  swój rozwój w tempie mo-
liwym do okre lenia jako tysi c razy wi ksze ni  sto lat wcze niej. Wcze niej zmiany 

zachodzi y w wolniejszym tempie, tak, e w przeci gu ycia jednej generacji nie docho-
dzi o do drastycznych przemian warunków ycia. 

Szybsze tempo ycia relatywnie skraca czas trwania wielu sytuacji, komplikuje ca  
struktur  ycia spo ecznego (mi dzy innymi poprzez zwi kszon  ilo  ról, jakie trzeba 
pe ni ), utrudnia adaptacj  do zmian, wywo uj c uczucie niepewno ci, nietrwa o ci i tym-
czasowo ci codziennego ycia. Skraca si  czas trwania zwi zków z innymi lud mi, 
instytucjami, miejscami w sensie geograficznym, a nawet odnosi si  to do sfery wiado-
mo ci (przep yw informacji oraz idei). 
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Zdaniem Stewarta Branda 3) prze ywamy „wyczerpanie temporalne”, maj c w cza-
sach gwa townych przemian i eksplozywnego rozwoju cywilizacji trudno ci z prognozo-
waniem przysz ego rozwoju. 

Niektórzy futurolodzy g osz  wr cz nadej cie „punktu osobliwego”, poza którym 
przysz o  sta aby si  dramatycznie nieprzewidywalna. 

Post p i modernizacja 

wiat nie rozwija si  równomiernie, istniej  w nim cywilizacyjne centra i obszary sta-
gnacji. Istotne okazuj  si  wi c pytania o to, na ile uwarunkowania kulturowe sprzyjaj  
b d  ograniczaj  cywilizacyjny rozwój poszczególnych krajów, a tak e na ile procesy glo-
balizacji, a wi c rozwoju gospodarczego w skali ponadnarodowej, wymuszaj  okre lony 
przebieg modernizacji pa stw opó nionych technologicznie i przyjmowanie wzorów kultu-
rowych z zewn trz. 

O ile koncepcje post pu zrodzone w okresie rewolucji przemys owej, a wi c doktryny 
osiemnasto- i dziewi tnastowiecznej my li spo ecznej, odmawia y cechy post powo ci nie-
którym okresom w dziejach ludzko ci (na przyk ad wiekom rednim uznawanym przez 
o wieceniowych my licieli za „ciemne”), o tyle wspó czesne teorie rozwoju spo ecznego 
czyni  to w odniesieniu do spo ecze stw wybieraj cych odmienn  opcj  rozwojow  ani eli 
t , która jest udzia em rozwini tych pa stw Zachodu). 

Modernizacj  pojmuje si  wi c najcz ciej jako ci g szybkich zmian polegaj cych na 
przyjmowaniu wzorców wyst puj cych w uprzemys owionych krajach Zachodu. Klasycz-
nymi wr cz przyk adami tego rodzaju szybkiej ewolucji w oparciu o zapo yczone wzorce 
by y w przesz o ci Japonia okresu Meiji (tworzenie japo skiego kapitalizmu), Turcja pod 
rz dami Kemala Ataturka (otwarcie Turcji na Zachód i laicyzacja pa stwa) czy wreszcie 
Iran czasów szacha Pahlaviego (modernizacja nieudana). Tak e przemiany zachodz ce 
w Polsce oraz innych krajach Europy rodkowej rozpatrywa  mo na jako przejaw global-
nych procesów modernizacji. Zwolennikiem takiej interpretacji jest ameryka ski historyk 
Francis Fukuyama g osz cy w 989 roku „koniec historii” 4), co oznacza  mia o, e wobec 
za amania si  komunizmu nie istnieje ju  dla ludzko ci alternatywa rozwojowa. Jedyn  
drog , jak  pod a  mo e wiat, by oby tworzenie systemów opartych o gospodark  wol-
norynkow  (w asno  prywatna, efektywny przemys , rozwini te technologie oparte o roz-
wój nauki) oraz zasady liberalnej demokracji parlamentarnej. Kraje obieraj ce t  drog  
w kierunku rozwoju postindustrialnego maj  szans  na modernizacj , czyli skopiowanie 
wzorców cywilizacyjnych najbardziej rozwini tych pa stw wiata. Natomiast kraje, które 
nie przyjm  powy szych wzorów, popadn  w stagnacj , a co bardziej prawdopodobne 
w cywilizacyjny regres (przyk ady Korei Pó nocnej i Kuby s  a  nadto wymowne). Trzeba 

                                                           
3) zob. S. Brand. D uga tera niejszo . Warszawa 2000, s. 30–48 
4) zob. F. Fukuyama: Koniec historii. Pozna , 996 
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jednak zauwa y , e w przeci gu kilku lat pojawi o si  wiele g osów krytycznych pod adre-
sem fukuyamowskiego „mesjanizmu”, podnosz cych po pierwsze nienaukowy charakter tej 
koncepcji (og oszenie, i  obecny system kapitalistyczny ma charakter finalny w dziejach 
wiata by oby przecie  marksizmem à rebours), po drugie szereg bol czek spo ecznych 

i ekonomicznych (bezrobocie) wspó czesnego turbokapitalizmu 5), a tak e kryzys demo-
kracji liberalnej (malej ca rola pa stwa narodowego, kryzys legitymizacji, wzrost fali 
przemocy we wspó czesnym wiecie) zdaj  si  takiej wersji nadmiernego optymizmu histo-
riozoficznego zaprzecza . 

Na bazie ró nych wariantów historiozoficznych koncepcji – zauwa a Kazimierz 
Krzysztofek: 

(...) powsta y w ostatnim czterdziestoleciu, g ównie w Stanach Zjednoczonych, dziesi tki 
teorii opatrzonych wspólnym szyldem teorii modernizacji spo ecznej (zwanych te  teoriami 
zacofania i rozwoju). Ich twórcy postawili sobie za cel wyja nienie fenomenu przekszta cania 
si  spo ecze stwa tradycyjnego w spo ecze stwo nowoczesnej cywilizacji. Teorie modernizacji 
dra ni  ich oponentów anachronicznym ju  optymizmem rozwojowym. Powstawa y w czasie, 
gdy o wewn trzne i zewn trzne czynniki rozwoju cywilizacyjnego by o wzgl dnie atwo, gdy 
nie by o barier ekologicznych, energetycznych, surowcowych i innych. Dzi  ekstrapolowanie 
trendów rozwoju cywilizacyjnego wiata bogatego na wiat ubogi jest ju  d u ej nie do przyj cia 6). 

We wspó czesnej my li spo ecznej mo na wyró ni , zdaniem Marka Szczepa skie-
go 7), trzy nurty teorii rozwoju: 

) teoria modernizacji – opiera si  na za o eniach ewolucyjnego, liniowego i konwer-
gentnego rozwoju oraz adaptacji wzorców wolnorynkowych oraz demoliberalnych 
zapewniaj cych post p techniczny i spo eczny; 

2) teoria zale no ci – stanowi krytyk  kopiowania zachodnich wzorców wskazuj c na-
rastanie nierówno ci i podzia  wiata na bogate centrum (kraje rozwini te) i pozosta-
j ce od niego w zale no ci peryferia (kraje zacofane); 

3) teorie rozwoju alternatywnego – wszelkie koncepcje tzw. „trzeciej drogi” bazuj ce 
na za o eniu o wewn trznej dynamice rozwojowej poszczególnych krajów i ich od-
mienno ci kulturowej (np. koncepcje ekorozwoju, nacjonalizm ekonomiczny). 
Szeroko rozumiana modernizacja oznacza nie tylko przemiany w wiecie techniki 

i przemys u, ale tak e szereg zmian spo ecznych, kulturowych oraz ewolucj  polityczn  
modernizuj cego si  kraju. Ta ostatnia polega na zmianie struktury autorytetów, instytucji 
oraz uczestnictwa politycznego. Gwa towne przemiany b d ce udzia em narodów naszej 
cz ci Europy na kilkana cie lat przed ich zaistnieniem wydawa y si  scenariuszem nie-
mo liwym do realizacji. W znacznej mierze zasz y pod wp ywem zmian globalnych, w tym 
mi dzy innymi pod wp ywem przep ywu informacji i rozwoju technik komunikowania. 
                                                           

5) zob. E. Luttwak: Turbokapitalizm – zwyci zcy i przegrani wiatowej gospodarki. Wroc aw, 2000 
6) zob. K. Krzysztofek: op. cit. 
7) zob. M. Szczepa ski: Modernizacja. Rozwój zale ny, rozwój endogenny, socjologiczne studium 

teorii rozwoju spo ecznego. Katowice, 989; tego : Teorie zmian spo ecznych. cz. I. Teorie moder-
nizacji. Katowice, 990 
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Era globalizacji 

Pytania o to, jaki b dzie wiat rozpoczynaj cego si  stulecia i jak y  b dzie ludzko  
za lat dwadzie cia czy pi dziesi t, stawiaj  zarówno futurolodzy, autorzy prognoz ekono-
micznych, jak i filozofowie techniki. Nie sposób jednoznacznie odpowiedzie , czy racj  
mog  mie  katastrofi ci przestrzegaj cy przed bomb  demograficzn , ekologicznymi kl s-
kami oraz eksplozj  nacjonalizmów czy te  prawdziwe s  pogl dy tzw. endystów z Fran-
cisem Fukuyam  na czele autorytatywnie g osz cych, i  poza liberaln  demokracj  i wolnym 
rynkiem historia si  ko czy nie pozostawiaj c alternatywy. Trudno jednak zdoby  si  na 
optymistyczne prognozy, czym b dzie wspó czesna gospodarka 8) i w jakim kierunku ewo-
luowa  b d  wspó czesne pa stwa w sytuacji wiata zglobalizowanego, w którym rynek 
zdominowany jest przez wielkie korporacje, najwi ksz  plag  spo eczn  jest zorganizo-
wana przest pczo , a spo ecze stwa wi kszo ci krajów cierpi  masowe frustracje powo-
dowane rosn cym bezrobociem. 

Wiek XXI to era geoekonomii, która zast pi a geopolityk  minionego stulecia. 
Miejsce rywalizacji politycznej i konfliktów zbrojnych pomi dzy blokami politycznymi 
i sojuszami wojskowymi zaj a konkurencja bloków handlowych, a wiat wkroczy  w er  
bez dominuj cego mocarstwa. W wyniku upadku komunizmu ustrój kapitalistyczny 
wch ania obecnie jedn  trzeci  ludzko ci, która wcze niej by a od niego odseparowana. 
Globalizacja nie jest jednak automatycznym procesem, którego fina em b dzie idealny 
i bezkonfliktowy wiat. Kryje ona w sobie zarówno wi ksze szanse, jak i wi ksze ryzyko, 
ni  procesy, które zachodzi y w poprzednich epokach. Jeszcze przed dziesi ciu laty wyda-
wa o si  mo liwe przyporz dkowanie struktur spo ecznych i systemów gospodarczych 
okre lonym obszarom geograficznym. Dzi  zró nicowanie zaciera si , a procesy globa-
lizacji dokonuj  si  na zró nicowanych p aszczyznach i w ró nych wymiarach. Przede 
wszystkim nast puje zanik gospodarek narodowych, zwi kszenie znaczenia wielkich kor-
poracji ponadnarodowych oraz rozwój regionalnych bloków handlowych. Trzeba jednak 
zauwa y , e znaczna cz  kategorii, standardów i norm pochodzi z kr gu Zachodu. 
Prawne, technologiczne i instytucjonalne ukszta towanie globalnej cywilizacji odbywa si  
wi c z uwzgl dnieniem potrzeb zachodniego wiata. Globalna kultura nie obejmuje jednak 
wszystkich sfer. Tworzy si  wiat, w którym strukturalnej globalizacji towarzyszy kulturo-
we rozdrobnienie. 

U progu XXI wieku yjemy bynajmniej nie w wiatowej spo eczno ci pozbawionej 
granic, lecz w wielu równoleg ych wiatach, które stykaj  si  ze sob  w niektórych 
punktach. Nie wiadomo jeszcze, jak te równoleg e kultury b d  prezentowa  si  w wiecie 
po czonym wspóln , coraz g stsz  sieci  wspó zale no ci. Ju  od dawna adne pa stwo 
nie jest w stanie odizolowa  si  od obcych wp ywów. W obecnej fazie globalizacji 
post puje uwolnienie si  rynku oraz ekonomiczne ubezw asnowolnienie pa stw. W epoce 
turbokapitalizmu, bo tak cz sto nazywa si  obecny ad wiatowy, demokratyczne pa stwa 

                                                           
8) por. np. D. Tapscott: Gospodarka cyfrowa. Warszawa, 998 
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trac  sw  suwerenno  na rzecz transnarodowych korporacji finansowych nazwanych przez 
Beniamina R. Barbera 9) postnarodowymi czy nawet antynarodowymi. Wspó czesne za  
spo ecze stwa zorganizowane s  zgodnie z formu  20 : 80, co oznacza 20% pracuj cych 
i 80% bezrobotnych. Nieustanny i dynamiczny rozwój techniki wed ug Hansa P. Martina 
i Haralda Schumana20) poci gnie wi c w efekcie zwi kszaj c  si  polaryzacj  spo ecze stw 
pod wzgl dem zamo no ci, ju  dzi  na przyk ad 20% obywateli Stanów Zjednoczonych 
posiada 80% zasobów tego kraju. 

Du o bardziej niebezpieczny dla spo ecznej i politycznej stabilno ci jest jednak wzrost 
bezrobocia. Wystarczy u wiadomi  sobie, jak szybko dosz o do redukcji zatrudnienia 
w rolnictwie w nast pstwie pierwszej rewolucji przemys owej (w przeci gu stulecia z 90% 
do 30%, a dzi  odsetek pracuj cych w sektorze agrarnym jest w najbardziej rozwini tych 
krajach niewielki i si ga kilku procent). Sceptycy oceniaj , e rewolucja informatyczna po-
ci gnie za sob  równie  drastyczn  redukcj  zatrudnienia w ogóle. Wobec presji globalnej 
konkurencji socjalne zaanga owanie przedsi biorców nie wchodzi w rachub , a w nadcho-
dz cym stuleciu wystarczy przecie  ledwie 20% zdolnej do pracy populacji, aby utrzyma  
wiatow  gospodark  w jej rozwoju. Tak oto g oszony przez F. Fukuyam  koniec historii 

zamienia si  w koniec pracy, a skutki obu procesów – globalizacji i post pu technicznego 
– s  takie same. 

Kolejn  pu apk , w jak  wpad  wiat wspó czesny, jest narastaj ca fala agresji i prze-
mocy. Ju  dawno nazwano wiek dwudziesty stuleciem konfliktów. Ze statystyk SIPRI 
(Sztokholmskiego Mi dzynarodowego Instytutu Bada  Pokojowych) wynika, e rocznie 
w wiecie ma miejsce przeci tnie 50 konfliktów zbrojnych, z czego jednak tylko bardzo 
nieliczne maj  charakter tradycyjnych star  mi dzy pa stwami. Na reszt  sk adaj  si  walki 
etniczne, konflikty wewn trzne, walka z przest pczymi kartelami oraz wojny domowe. 
Jako nader wymowny przyk ad przytoczy  mo na dane dotycz ce RPA, gdzie w rok po 
upadku apartheidu mier  ponios o wi cej ludzi ani eli przez szesna cie lat poprzedza-
j cych ustrojowe przemiany. 

Wed ug Samuela Huntingtona2 ) na pocz tku obecnego stulecia nale y spodziewa  si  
wzrostu napi  pomi dzy ró nymi obszarami kulturowymi, a wi c nadej cia wojny 
cywilizacji w miejsce tradycyjnych konfliktów mi dzypa stwowych. W erze geoekonomii 
i malej cej roli pa stw narodowych klasyczne konflikty mi dzynarodowe powinny sta  si  
czym  niezmiernie rzadkim, cho  nie mo na ich zupe nie wykluczy . W nadchodz cych 
dekadach zarzewiem konfliktów mi dzypa stwowych mo e sta  si  czynnik ekologiczny, 
w tym przede wszystkim narastaj cy w niektórych rejonach wiata deficyt wody. Przede 
wszystkim jednak b d  dominowa  we wspó czesnym wiecie starcia o pod o u etnicznym 
i religijnym (a wi c na tle ró nic kulturowych), a granice podzia ów pokrywaj  si  z trady-
cyjnymi liniami oddzielaj cymi od siebie ró ne kr gi kulturowe. 

                                                           
9) zob. B. R. Barber: D ihad kontra Mc wiat. Warszawa, 997 

20) zob. H. P. Martin, H. Schuman: Pu apki globalizacji. Atak na demokracj  i dobrobyt. Wroc aw, 999 
2 ) zob. S. Huntington: Wojna cywilizacji? „Res Publica Nova”, 994, nr 2 
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Przemoc, konflikty, zorganizowana przest pczo  i ochrona przed niebezpiecze -
stwem staj  si  dominuj cym rysem wspó czesnych, rozwini tych spo ecze stw. Era po-
st pu technicznego jest jednocze nie er  bezrobocia. Ocenia si , e w Europie Zachodniej 
od czasów kryzysu w 973 roku (szoku naftowego) nie powsta o adne nowe miejsce pracy 
netto, a strukturalne bezrobocie utrzymuje si  przez ca y okres ycia bezrobotnych, osi -
gaj c w niektórych rejonach Unii 30%. Bezrobocie wiedzie z kolei do spo ecznej desta-
bilizacji. Brzmi to jak realizacja antyutopijnych prognoz, ale jest niestety prawd , e zor-
ganizowana przest pczo  (produkcja i handel narkotykami, przemyt papierosów itp.) 
stanowi najszybciej rozwijaj c  si  dziedzin  gospodarki na wiecie. Dla szerokich rzesz 
niewykszta conych i bezrobotnych dzia alno  przest pcza jest niczym innym jak intratnym 
i racjonalnym wyborem „kariery zawodowej”. Z drugiej strony obywatele wydaj  na ochro-
n  coraz wi cej pieni dzy. 28 milionów Amerykanów yje w ufortyfikowanych osiedlach, 
a na prywatn  ochron  wydaje dwa razy wi cej ani eli pa stwo na policj . Okazuje si , e 
zgodnie z teoriami najszybciej rozwija si  sektor us ug, jednak e chyba nie ta jego cz , 
o jakiej my leli apologeci rozwoju spo ecze stwa postindustrialnego: Alvin Toffler, Daniel 
Bell czy Zbigniew Brzezi ski. Oto wed ug analiz i prognozowanego wzrostu w latach 

990–2005 najbardziej dynamicznie rozwija si  w USA zatrudnienie w sferze ochrony oso-
bistej oraz obiektów (24-procentowy wzrost, cho  niektórzy prognozuj  w najbli szej przy-
sz o ci nawet 40-procentowy)22). 

ycie w osiedlu Alphaville (jak w antyutopijnym filmie Jean-Luc Godarda) le cym 
w pobli u Sao Paulo, gdzie japo ski magnat budowlany w pe ni zrealizowa  koncepcj  
spo ecznej izolacji, polega na zapewnieniu mieszka com pe nego bezpiecze stwa za cen  
bezustannego nadzoru, inwigilacji i naruszania prywatno ci. Ca y szereg tego rodzaju 
enklaw bogactwa wskaza  mo na w krajach Europy, w USA czy w Azji. Je li Alphaville 
mia oby sta  si  wzorcowym modelem dla ca ego wiata, to nader obrazowe staje si  
przyrównanie naszych czasów do redniowiecza, z lokalnymi plemionami i ambitnymi 
w adcami oraz ufortyfikowanymi miastami, które pod koniec XX stulecia zacz y zmienia  
sw  funkcj . By  mo e tak w a nie wygl da  b dzie przysz o , w której wykszta cona 
i dobrze sytuowana mniejszo  y  b dzie za murami „u redniowiecznionych miast”, 
odgrodzona od niewykszta conych i bezrobotnych barbarzy ców, którzy coraz cz ciej 
wybiera  b d  przest pcz  drog  osi gania kalifornijskiego idea u ycia. 

Sukces disneyowskiej kolonizacji kultury globalnej w po czeniu z modelem 
konsumpcji, czyli wedle okre lenia George’a Ritzera23) makdonaldyzacja wiata, polega 
na ujednoliceniu gustów, upowszechnieniu wzorców konsumpcji opartych na racjonalizacji 
i standaryzacji, udost pnieniu tego co atwe, szybkie i proste, a co okre la si  mianem 
tittytainment. Termin ten oznacza  ma mieszank  odurzaj cej rozrywki i wystarczaj cej 
ilo ci po ywienia, by utrzyma  sfrustrowan  ludzko  w ryzach. By oby to wi c po prostu 
nowe okre lenie zasady panem et circenses. 

                                                           
22) por. H. McRae: wiat w roku 2020. Warszawa, 996, s. 276 i nast pne 
23) zob. G. Ritzer: McDonaldyzacja spo ecze stwa. Warszawa, 997 
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Z drugiej strony globalizacja oznacza tak e globalny rozpad, a raczej post puj ce 
rozdrobnienie w sferze ycia spo ecznego, fragmentacj , dezintegracj , oraz wzrost napi  
i agresji. Poniewa  ekonomiczne podzia y nadal si  pog biaj , zaniepokojeni ludzie coraz 
cz ciej szukaj  ratunku w izolacji oraz separatyzmie. Wystarczy uzmys owi  sobie, e po 
rozpadzie Jugos awii oraz Zwi zku Radzieckiego ju  oko o dwudziestu narodów uczest-
niczy w konfliktach o rozmaitym nat eniu. By oby wi c tak, jak okre li  obecne czasy 
Regis Debray, stwierdzaj c, e: 

(...) ameryka ska monokultura wró y wiatu przemian  naszej planety w jeden wielki super-
market, gdzie ludzie b d  musieli wybiera  albo lokalnego ajatollaha albo coca-col ? 

Kryzys demoliberalnego pa stwa bierze si  te  z jego malej cej efektywno ci. W klu-
czowych sprawach, takich jak zatrudnienie, ochrona rodowiska, ograniczanie pot gi me-
diów oraz zwalczanie mi dzynarodowej przest pczo ci, mo liwo ci pojedynczych pa stw 
okazuj  si  zgo a niewielkie, niepowodzeniami ko cz  si  te  próby mi dzynarodowego 
wspó dzia ania. A zatem wed ug niektórych futurologów polityka stanie si  kiepskim wido-
wiskiem bezsi y, a demokratyczne pa stwo straci swoj  legitymizacj . Reakcj  na spadek 
stopy wzrostu gospodarczego lat dziewi dziesi tych, rosn ce bezrobocie oraz geoekono-
miczne uwarunkowania wspó czesnego wiata jest populizm i coraz cz ciej wybuchaj ce 
protesty przeciwko globalizacyjnym przemianom (jak np. rozruchy w Seattle w 999 r., 
w Melbourne i Pradze w 2000 r.). Nie mog  wi c dziwi  spektakularne sukcesy polityków 
populistycznych w rodzaju Rossa Perota, Jean-Marie Le Pena czy Georga Haidera. Okazuje 
si  te , e w tpi  mo na w uniwersalizm zachodnich modeli ustrojowych. Trudno bowiem 
pogodzi  upowszechnienie swobód obywatelskich z realiami ekonomicznymi i demograficz-
nymi takich gigantycznych krajów, jak Indie, Chiny czy Indonezja. Wystarczy przytoczy  
rozmow  premiera Li Penga z niemieckim ministrem Toepferem, w której w odpowiedzi na 
postulaty przestrzegania praw cz owieka chi ski przywódca zapyta , czy Niemcy gotowe 
by yby przyjmowa  rocznie dziesi  milionów Chi czyków. 

Globalna unifikacja powoduje mi dzy innymi zwi kszaj c  si  fal  migracji. Unia 
Europejska stara si  nap yw imigrantów powstrzymywa , za  prognostycy z Klubu Rzym-
skiego z Bertrandem Schneiderem na czele oczekuj  jeszcze wi kszego ruchu migracyjne-
go z krajów arabskich. Niew tpliwie presja migracyjna b dzie obok polityki zatrudnienia, 
rolnictwa i wspólnej waluty najpowa niejszym wyzwaniem, przed jakim stoi Europa. 

Niezwykle powa nym wyzwaniem obecnych czasów jest te  cieranie si  interesów 
transnarodowych korporacji z racj  stanu pa stw narodowych. Analiza meksyka skiego 
kryzysu finansowego z prze omu 994/95 roku ukazuje, jak powa ne s  konsekwencje 
waha  gie dowych dla krajów, które gospodarczo mo e nic ze sob  nie czy . Z kolei gra 
na obni k  brytyjskiego funta i w oskiego lira doprowadzi a do wycofania si  obu pa stw 
z europejskiego systemu walutowego. Unaocznia to, jak cz sto rz dy wielu pa stw staj  si  
statystami w grze gie dowych spekulantów. 

Kolejn  cech  globalnego turbokapitalizmu jest naruszanie prawa pracy przez wielkie 
korporacje, jak na przyk ad w firmie Caterpillar, gdzie zatrzymano wzrost p ac, za  nowo 
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zatrudnionym pracownikom zaproponowano stawki poni ej obowi zuj cej taryfy. Jedno-
cze nie wyd u ono czas pracy, osi gaj c w ten sposób wzrost produkcji i sprzeda y. Strajk 
zorganizowany przez zwi zki zawodowe zosta  z amany. Podobnie by o w przypadku 
koncernu Boeinga w latach 992–96, gdy zwolniono 45 tysi cy pracowników. Gie da 
zareagowa a gwa townym wzrostem cen akcji i nikt nie bra  pod uwag , czy zwolnienie 
do wiadczonych pracowników nie zagrozi produkcji, a wi c w konsekwencji dochodom. 
W nast pnym roku koncern zanotowa  straty, nie mog c wywi za  si  z zamówie , zacz to 
wi c z powrotem przyjmowa  ludzi, lecz ju  na gorszych warunkach. Podobnie kszta to-
wa a si  w pierwszej po owie lat dziewi dziesi tych dzia alno  koncernu Pacific Bell 
zatrudniaj cego zwolnionych pracowników bez prawa do zasi ku chorobowego i sk adki 
emerytalnej. Przejawem tego rodzaju zmian we wspó czesnej gospodarce jest zmiana sta-
tusu zatrudnionych na tzw. „just in time worker”, czyli pracownika kontraktowego, a nie etato-
wego, czasami nawet wykonuj cego zlecenia dla kilku przedsi biorstw („portfolio working”). 

Polityka globalizacji nie ma przysz o ci – twierdz  autorytatywnie zwolennicy roz-
woju integracji europejskiej, widz c mo liwo ci ograniczania negatywnych skutków turbo-
kapitalizmu w pog bianiu jedno ci naszego kontynentu. Ich konkluzje maj  wyra nie 
antyameryka sk  wymow  i zawieraj  proeuropejskie postulaty zdemokratyzowania insty-
tucji Unii, likwidacji monetarnego rozdrobnienia Europy, rozszerzenia ustawodawstwa 
unijnego na opodatkowanie, podatku walutowego dla pozaeuropejskich banków, socjalnych 
i ekologicznych standardów minimalnych w handlu wiatowym, europejskiej reformy 
podatkowej (w tym tak e opodatkowanie ekologiczne) oraz stworzenia europejskich 
zwi zków zawodowych. Tylko zjednoczona Europa by aby zdolna do przeforsowania 
w ywio owym kapitalizmie globalnym nowych regu  spo ecznego kompromisu i ekolo-
gicznych przeobra e . 
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ROZDZIA  DRUGI 

CYWILIZACJA  RYZYKA 
Mi dzy niepewno ci  i zagro eniem 

Nie ryzykowa  – to rzecz rozs dna. A przecie  w a nie nie ryzykuj c 
tak atwo mo na przegra  i w dodatku przegra  to, co najtrudniej 

by oby straci , gdyby si  ryzykowa o, a czego by w ka dym razie 
nie przegra o si  tak atwo: mo na przegra  jak nic samego siebie. 

Søren Kierkegaard 

Spo ecze stwo ryzyka 

Wspó czesna technika bezustannie stawia cz owieka w sytuacji ryzyka towarzysz -
cego wszystkim naszym dzia aniom, w których pos ugujemy si  urz dzeniami technicz-
nymi. Przysz o nam y  w cywilizacji, której gwa towny rozwój technologiczny przynosi 
nie tylko korzy ci, ale i zagro enia w postaci awarii, katastrof i wypadków spowodowa-
nych wadliwo ci  wielu urz dze  i systemów. Otacza nas ha as oraz ska ona woda i at-
mosfera. Spo ecze stwa wi kszo ci krajów stosuj  truj ce i kancerogenne po ywienie. 
Efektem przyspieszenia rozwoju cywilizacji technicznej jest mi dzy innymi obecno  
bezu ytecznych obiektów i masowa produkcja wielu zb dnych towarów. Ryzyko, b d c 
jedn  z dominuj cych cech europejskiej cywilizacji, zawsze umo liwia o jej rozwój, cho  
jednocze nie sk onno  do ryzyka stawia obecnie nasz wiat w obliczu coraz powa niej-
szych zagro e . Tak e nieokie znany przyrost abstrakcyjnych systemów wiedzy w obr bie 
coraz w szych specjalno ci poci ga za sob  negatywne konsekwencje w postaci rosn cej 
niepewno ci poznawczej i ryzyka b dów w skali cywilizacyjnej. Problemem staje si  za-
równo ryzyko wielu bada  (np. w genetyce, technice wojskowej) jak i ryzyko zastosowa  
osi gni  nauki oraz nieoczekiwanych i wymykaj cych si  spod kontroli interakcji zacho-
dz cych pomi dzy skomplikowanymi systemami. 

Nic wi c dziwnego, e taki stan globalnej niepewno ci b d cej skutkiem przys-
pieszenia technologicznego zwany jest przez wielu socjologów i filozofów spo ecze stwem 
ryzyka. 
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Lech W. Zacher stwierdza: 

Oczywi cie – niepewno , zagro enia, wypadki – to rzeczy stare jak wiat, jak cz owiek 
i cywilizacja. Jednak e powstanie cywilizacji technicznej (...) globalizacja techniki, doprowa-
dzi o te  do umasowienia skutków techniki, równie  negatywnych, do umasowienia zagro e  
oraz ryzyka – spo ecze stwo techniczne sta o si  eo ipso spo ecze stwem ryzyka. Ryzyko jest 
jego cech  trwa , uwarunkowaniem bardzo oddzia uj cym na funkcjonowanie jednostek i grup 
ludzi, instytucji w adzy, nauki i techniki24). 

Spo ecze stwo ryzyka integruje strach i obawa ju  nie przed zagro eniem zewn -
trznym (tj. si ami przyrody), lecz przed niebezpiecze stwami, jakie tworzy sama cywilizacja. 
Andrzej Kiepas twierdzi wi c, e: 

Ryzyko przybiera obecnie wymiar globalny, a wspólnota tworzy si  tutaj nie tyle w wyniku 
d enia do czego , lecz raczej unikaniu i ucieczce przed ryzykiem i zagro eniami25).  

W przeciwie stwie do wcze niejszych faz rozwoju cywilizacyjnego, kiedy spo ecze -
stwo opiera o si  na za o eniu o znacznym stopniu pewno ci podejmowanych dzia a , 
obecnie ryzyko staje si  immanentnym, niezbywalnym oraz nader istotnym elementem. 

ycie ma charakter niekonieczno ci i przypadkowo ci, jest a cuchem nieprzewidywalnych 
zdarze , które staj  si  nast pnie sensowne, a cuchem zamierze  i straconych szans. Cz owiek 
nie wynajduje niczego, czego nie odkrywa i nic nie jest dla niego ustalone, póki nie zostanie 
ustalone przez niego samego, ka da za  pewno  wywalczona jest z niepewno ci i tworzy now  
niepewno 26). 

Sytuacja cz owieka nosi bowiem charakter ryzyka i zagro enia, z którymi styka si  
w ka dej niemal chwili i w ka dej sferze ycia. Mitologicznym obrazem tej sytuacji by y 
dla staro ytnych Greków boginie Mojry, Nemezis, Tyche i Ananke. Zakre la y granice 
losu, przeznaczenia, niepewno ci i ryzyka przypadaj ce ka demu w udziale. 

Cz owiek bezustannie poszukuje „drogowskazów sensu”, by po o y  kres napi ciu 
wywo ywanemu przez niepewno  oraz trwodze wynikaj cej z dezorientacji. Od prapo-
cz tków kultury celem zachowa  rytualnych by a redukcja niepewno ci, opanowanie 
chaosu i eliminacja przypadkowo ci. Tak e nauka wspó czesna poprzez swe w asne rytua y 
teorii i procedur post powania badawczego stanowi rodek pomniejszania sytuacji nie-
pewno ci, w jakiej egzystuje cz owiek (insecuritas humana). Umys owi trudno bowiem po-
godzi  si  z ide , e wiat móg by by  chaotyczny i rz dzony przypadkiem. My l, e 
                                                           
24) zob. L. W. Zacher: Socjologia ryzyka. Próba nowej subdyscypliny. [w:] L. W. Zacher, A. Kiepas: 

Spo ecze stwo a ryzyko. Multidyscyplinarne studia o cz owieku i spo ecze stwie w sytuacji nie-
pewno ci i zagro enia. Warszawa – Katowice, 994, s. 24 

25) zob. A. Kiepas: Etyka w zinformatyzowanym spo ecze stwie – nowe problemy i wyzwania. [w:] 
L. W. Zacher (red.): Rewolucja informacyjna i spo ecze stwo. Warszawa, 997, s. 64– 66; 
tego : Moralne uwarunkowania akceptacji ryzyka w technice. [w:] Spo ecze stwo a ryzyko. 
Warszawa, 997, s. 93 i nast pne 

26) zob. H. Plessner: W adza a natura ludzka. Esej o antropologii wiatopogl du historycznego. 
Warszawa, 994, s. 78 
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nieprzewidywalno  zdarze  w z o onych uk adach jest zasadnicz  cech  wiata, e wiat 
jest „aleatoryczny” (od ac. aleatorius = dotycz cy gry), by aby trudna do przyj cia. Cz o-
wiek ze swej natury jest po prostu istot  niepewn  (animal insecurum), u której brak pe-
wno ci jutra i brak bezpiecze stwa s  wrodzone i przenikaj ce ca e jego jestestwo. yj c 
w stanie niepewno ci, która obejmuje rozmaite sfery (niepewno  poznawcza, niepewno  
codziennego losu, niepewno  w sensie metafizycznym), unika skrajnego sceptycyzmu 
wiod cego do powstawania wra enia kapry nego braku jakichkolwiek prawid owo ci.  

Definiowanie ryzyka 

W filozoficznej analizie ryzyka Peter Wust stwierdzi : 

Z dysonansem ludzkiego istnienia jest nierozerwalnie zwi zana niesta o  wszystkich 
wytworzonych przez nas porz dków, co napawa cz owieka l kiem przed losowym charakterem 
naszego ycia, a zdecydowan  wi kszo  ludzi spostrzegamy w stale ponawianych próbach 
ucieczki przed losem27). 

W niektórych koncepcjach ponowoczesno ci ca y wiat jest interpretowany jako zbiór 
gier28), w których uczestniczymy bezustannie, a których istot  jest przecie  ryzyko. Rozsze-
rzaj cy si  obszar zagro e  i niepewno ci jakich wspó czesna cywilizacja techniczna wci  
dostarcza, powoduje, e okre lenie „cywilizacja ryzyka” dobrze oddaje charakter naszej eg-
zystencji. W ró nych okresach historycznych i w ró nych kr gach kulturowych pojawiaj  
si  odmienne pogl dy na temat ryzyka oraz ró ne systemy warto ci. Tak e w ró nych dzie-
dzinach nauki ryzyko jest rozmaicie pojmowane i definiowane. W niektórych koncepcjach 
teoretycznych istot  ryzyka jest niepewno  („ryzyko jest przecie  korelatem niepewno ci, 
jak tylko pojawia si  pewno , ustaje ryzyko” – powiada Kierkegaard). W innych najistot-
niejsze jest prawdopodobie stwo zachodzenia zdarze , a w jeszcze innych rozró nia si  
niepewno  jako kategori  poznawcz  od ryzyka jako kategorii odnosz cej si  do sfery 
woli cz owieka. 

Najcz ciej ryzyko interpretuje si  nast puj co: 
– ryzyko jako przeciwie stwo szansy (prawdopodobie stwo zaj cia zdarzenia oceniane-

go negatywnie), 
– ryzyko jako miara niepowodzenia (stopie  okropno ci zdarzenia), 
– ryzyko jako iloczyn prawdopodobie stwa pora ki i jej wielko ci, 
– ryzyko jako samo podejmowanie dzia ania o niewiadomym rezultacie (akt woli). 

Ciekawe, e znacznie cz ciej problematyka ryzyka stanowi przedmiot bada  i prak-
tycznych zastosowa  w naukach szczegó owych ani eli w filozofii. I tak na przyk ad 
w psychologii ryzyko jest analizowane w teoriach podejmowania decyzji, badaniach per-

                                                           
27) zob. P. Wust: Niepewno  i ryzyko. Warszawa, 995, s. 0 
28) zob. R. Caillois: Gry i ludzie. Warszawa, 997 
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cepcji ryzyka i sk onno ci do ryzyka oraz ostro no ci. W naukach prawnych znane jest 
poj cie ryzyka dopuszczalnego, normatywnego, faktycznego. W naukach ekonomicznych 
okre lanie wielko ci ryzyka wi e si  z rynkiem gie dowym, ubezpieczeniami oraz plano-
waniem inwestycji. Kategoria ryzyka pojawia si  te  w medycynie i naukach biologicznych 
(poziomy ryzyka w in ynierii genetycznej, ryzyko epidemiologiczne, skutki dzia ania no-
wych specyfików itp.) oraz w ekologii (ryzyko ska e  rodowiska), a tak e w naukach 
technicznych (teoria systemów, teoria katastrof). Badania nad ryzykiem podejmuje si  tak-
e w naukach o kulturze fizycznej (ryzyko sportowe) oraz w naukach politycznych (ryzyko 

w decyzjach politycznych, ryzyko w konfliktach mi dzynarodowych, teoria gier w politologii). 
W europejskiej humanistyce naszego stulecia refleksja nad niepewno ci  i ryzykiem 

pojawi a si  w my li Ludwika Wittgensteina (filozofia nauki), Ernesta Blocha, Petera 
Wusta (wymiar religijny ryzyka) oraz Leszka Ko akowskiego (rozwa ania o wspó czesnej 
cywilizacji). 

Samo poj cie ryzyka pojawi o si  w my li europejskiej dopiero oko o 500 roku 
i zwi zane by o z nastaniem epoki wielkich odkry  geograficznych i eksploracj  nowych 
wiatów, a wi c podejmowaniem ryzykownych przedsi wzi . W oskie s owo risico 

oznacza o zagro enie i przeciwie stwo pewno ci, jak równie  odwa enie si  na krok 
wiod cy do niepewnego b d  zupe nie nieznanego wyniku. Tak jak i dzisiaj, t em refleksji 
nad wszechobecnym ryzykiem i szans , niepewno ci  i nadziej  by o „odczarowanie” 
niezmiennego wcze niej (przed wypraw  Kolumba) wiata. 

By o wi c wyrazem tego, i  – jak powiada Leszek Ko akowski: 

(...) dwie dusze mamy, jedna chce bezpiecze stwa i spokoju, druga szuka ekscytacji tym co 
nieznajome i niebezpieczne. Z jednej strony chcieliby my znie  przypadkowo  i znale  sens 
ju  obecny, nie przez nas nadany, w chaosie zdarze . Z drugiej strony ryzyko nas wabi, bardzo 
cz sto mamy sk onno  do tego, by wyzywa  los i zapuszcza  si  w nieznane, próbowa  rzeczy, 
których skutki s  niewiadome. Bez tej sk onno ci nie powsta aby pewnie wi kszo  wielkich 
osi gni  ludzkiego rodzaju29). 

Bez podejmowania ryzyka niemo liwy by by zapewne rozwój cywilizacji naukowo- 
-technicznej w kr gu kultury europejskiej. 

Wraz z powstaniem rachunku prawdopodobie stwa Pascala i Fermata zacz to poj cie 
ryzyka wi za  ze stopniem prawdopodobie stwa osi gania postawionego celu, mo liwo -
ci  podj cia ró nych decyzji oraz ró norodno ci  celów okre laj cych dokonywanie wybo-
rów. W konsekwencji refleksja nad ryzykiem jest zwi zana z problemem determinizmu 
oraz racjonalno ci ludzkich dzia a . Element przypadku i nieokre lono ci wprowadza 
bowiem napi cie poznawcze, które jest nie do zniesienia. 

Cz owiek w ostateczno ci niczego nie pragnie bardziej jak pewno ci – pewno ci mani-
festuj cej si  w absolutnym pojmowaniu porz dku bytu, w pewno ci dotycz cej ostatecznego 
charakteru wybawienia od nietrwa o ci swojego w asnego niedoskona ego bycia30). 

                                                           
29) zob. L. Ko akowski: O kole fortuny. „Gazeta Wyborcza”, 8. . 996 
30) por. P. Wust: op. cit., s.  
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Cz owiek chce i d y do tego, by wszystko by o proste, nawet je li zarazem mia oby 
by  tajemnicze, szukaj c niejednokrotnie prawid owo ci nawet tam, gdzie ich nie ma. 
Chcieliby my znie  przypadkowo  i znale  sens zdarze , broni c si  przed ide  przy-
padku i chaosu rz dz cych wiatem. 

Od zarania dziejów umys  ludzki jest wr cz op tany przeciwstawieniem destrukcja 
albo kreacja. Alternatyw  t  znale  mo na u podstaw wszystkich kultur. Pojawia si  
zarówno w najstarszych mitach kosmogonicznych, kreacyjnych legendach, podstawach 
religijnych kultów, jak i w powsta ej kilkadziesi t tysi cy lat pó niej nauce. 

Stanis aw Lem zauwa y: 

Zarówno wiara jak i nauka obdarza y wiat w asno ciami usuwaj cymi ze  lepy, nieobli-
czalny traf jako sprawc  wszelkich zdarze , cho  wiat jest zbiorem losowych katastrof3 ). 

S owa „przypadek” nie ma w adnych wi tych Ksi gach wszystkich religii, bowiem 
przypadkowo  traktowano zawsze jako efekt niedostatecznej wiedzy, a wi c jako chwi-
low  ignorancj  cz owieka. Nie ma te  w j zykach religii poj cia ryzyka, a przecie  jest 
ono w yciu ludzkim zjawiskiem naturalnym i towarzysz cym ka demu aktowi ludzkiej 
woli. Wola jest natomiast, wed ug Hannah Arendt32), „umys owym organem wolno ci” 
kszta tuj cym cz owiecze stwo. Wolnemu aktowi woli towarzyszy wiadomo , e tego, 
co w a nie czynimy, mogliby my równie dobrze nie czyni . Wybór dokonywany jest wedle 
woli, lecz woli nie wybieramy, zatem wola determinuje cz owieka. 

Ryzyko nieod cznie zwi zane jest wi c z wolno ci  i dokonywaniem wyboru. Towa-
rzyszy tzw. dzia aniom transgresyjnym, czyli przekraczaniu istniej cych granic mate-
rialnych, spo ecznych i symbolicznych. Ka da transgresja to wychodzenie poza to czym 
jednostka (lub spo eczno ) dotychczas by a33). 

Søren Kierkegaard powie: 

Ryzyko jest wi c tym, co przes dza o niesko czono ci jednostki, która zanim podejmie 
ryzyko, widzi w nim tylko szale stwo je eli za  zaryzykuje, nie b dzie tym samym 
cz owiekiem. Natomiast unikanie ryzyka jest równie niebezpieczne jak unikanie opatrzno ci34). 

Podj cie ryzyka umo liwia przej cie kierkegaardowskiej szczeliny, której rozs dek nie 
mo e przeskoczy , czyli doj cie do nieznanego, a wi c do granicy, do której si  nieustannie 
dochodzi. Ka de przekroczenie owej ostatecznej granicy (limes infinitus) powoduje ch  jej 
ponownego przesuni cia. Ka da osi gni ta pewno  tworzy nowe obszary niepewno ci, 
a ka de podj te ryzyko rozszerza sfery jego wyst powania. Wraz z si gni ciem w nieznane 
domagamy si  zabezpieczenia przed nieznanym, a wraz z przekroczeniem kolejnej granicy 
chcemy jej przesuni cia. 

                                                           
3 ) zob. S. Lem: Biblioteka XXI wieku. Kraków, 986, s. 38–4  
32) zob. H. Arendt: Wola. Warszawa, 997 
33) zob. J. Kozielecki: Transgresja i kultura. Warszawa, 997 
34) zob. S. Kierkegaard: Ryzyko, prawda subiektywna i dialektyka komunikacji. „Spo ecze stwo Ot-

warte”, 996, nr 7–8 
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Podejmowanie dzia a , których wynik jest nieznany b d  niepewny, wi e si  z wy-
st pieniem zjawiska ryzyka, okre lanego najcz ciej jako prawdopodobie stwo zaj cia 
zdarzenia ocenianego negatywnie (zagro enia, pora ki, straty). Ryzyko jest najcz ciej 
uto samiane z przeciwie stwem szansy (wygranej, sukcesu), czyli zdarzenia, któremu 
przypisuje si  ocen  pozytywn . Trzeba zauwa y , e szacowanie ryzyka (risk assessment) 
oraz kontrola zagro e  (risk management, risk engineering) jest spraw  wyboru warto ci, 
a badanie zwi zku mi dzy procesami zagro e , a ich skutkami obci one jest znaczn  doz  
niepewno ci. Pojawia si  pytanie, czy nauka zbli a nas do prawdy, daj c spójny obraz rze-
czywisto ci, czy jedynie tworzy nader cz stkowe wizje. Wielu filozofów XX wieku kwe-
stionuje wr cz samo poj cie prawdy naukowej. 

Karl R. Popper g osi  pogl d, e teorie naukowe s  jedynie tworami inwencji, rodza-
jem aktów twórczych wynikaj cych z intuicji uczonego. wiat podlega wi c poznaniu 
w sposób zasadniczo nieprzewidywalny, a przekonanie o pewno ci stanów opisywanych 
w teorii musi ust powa  miejsca kategorii prawdopodobie stwa stanów. Wed ug Poppera 
wiat jest chaotyczny, a zatem procesy poznawcze odwzorowuj ce nader skomplikowane 

struktury ontyczne nie mog  doprowadzi  nas do wiedzy zawieraj cej twierdzenia ogólne. 
Niesie to szereg istotnych konsekwencji dla zagadnienia przewidywalno ci zjawisk, a tym 
samym tak e dla okre lania szansy i ryzyka zdarze . 

wiat, jaki poznajemy, jest nasz  interpretacj  obserwowalnych faktów w wietle teo-
rii, które sami tworzymy. Matematyka dlatego jest tak efektywna, gdy  jej „j zyk” repre-
zentuje by  mo e podstawowy j zyk ludzkiego mózgu, jednak e równie dobrze mo na 
zada  pytanie, czy jej sukcesy nie s  u ud . Je li nie istniej  rzeczywiste struktury, a jedy-
nie te, które tworzymy czynno ciami poznawczymi, to wiara w okre lony (deterministy-
czny) porz dek przyrody stanowi szczególny przypadek wiary o charakterze ogólniejszym. 
Problem ontycznej racjonalno ci przyrody wi e si  z wiedz  zmieniaj c  wiat poprzez 
wprowadzenie do  elementu nieokre lono ci35). 

Rozwój nauki opiera si  zasadniczo na za o eniu, e zawsze jest mo liwe takie wyod-
r bnienie uk adu badanego, by zachodz ce w nim zdarzenia by y jednoznacznie przewi-
dywalne. Trafno  prognozowania naukowego sprowadza aby si  zatem do spe nienia 
stabilno ci warunków (albo te  stabilno ci ich rozk adów statystycznych), niezmienno ci 
praw w czasie oraz na niezale no ci procesu prognozowanego od samego zabiegu progno-
stycznego. Uk ad spe niaj cy takie warunki nale y jednak do rzadko ci. Przysz o  uk a-
dów niezdeterminowanych by aby wi c nieprzewidywalna jednoznacznie (w kategoriach: 
mo liwo  – prawdopodobie stwo). 

Fakt podj cia danej czynno ci determinuj  wobec tego subiektywne, a raczej inter-
subiektywne (czyli spo ecznie) weryfikowane stany rzeczy jakimi s  wiedza i warto ci. 
W wi kszym lub mniejszym stopniu rezultat podj tych czynno ci odbiega od prognozo-
wanego. ród em trudno ci jest relatywno  poj cia prawdopodobie stwa, zale y ono prze-

                                                           
35) por. M. Heller, M. Luba ski, Sz. laga: Zagadnienia filozoficzne wspó czesnej nauki. Warszawa, 

992, s. 64; I. Stewart: Czy Bóg gra w ko ci? Nowa matematyka chaosu. Warszawa, 994, s. 2 



�
�
��
�
�
�

 27 

cie  od „zbioru odniesienia”, dla którego zostaje wyliczone. W miar  post powania ku 
coraz wy szym poziomom z o ono ci (tak uk adów w wiecie przyrody, jak i spo ecznych 
oraz technicznych) odkrywa si  w asno ci, które nie daj  si  przewidzie  na podstawie 
znajomo ci w asno ci cz ci sk adowych tych e uk adów. Przypadek staje si  teraz 
kategori  centraln  rozumian  wedle znaczenia nadanego mu przez empiri , która bada 
procesy stochastyczne i ergodyczne, a wi c rozwój bardzo wielkich i z o onych uk adów. 

Esencj  teorii chaosu jest my l Henri Poincarego, e je li dany uk ad sk ada si  z nie-
wyobra alnie wielkiej liczby elementów silnie ze sob  oddzia ywuj cych, to jako ca o  
mo e si  zachowa  w sposób nieprzewidywalny. Dopóki elementy uk adu s  identyczne, 
a oddzia ywanie s abe – mo na przewidzie  statystycznie zachowanie uk adu z o onego. 
Przewidywanie statystyczne tego rodzaju to prawa termodynamiki liniowej. 

Poszukiwanie teorii z o ono ci, czyli ogólnych prawid owo ci funkcjonowania uk a-
dów sk adaj cych si  z wielu elementów oddzia ywuj cych na siebie wzajemnie i charakte-
ryzuj cych si  skomplikowanymi zachowaniami, przywiod o do sformu owania teorii, 
w której chaos jest traktowany jako swoista forma samoorganizacji adaptuj cych si  uk a-
dów. Okazuje si , e gdy si a oddzia ywania mi dzy wspó zale nymi elementami ro nie – 
uk ad przechodzi od stanu uporz dkowania do stanu chaotycznego. W uk adzie niechao-
tycznym b dy wzrastaj  powoli, w chaotycznym natomiast bardzo szybko, prowadz c do 
utraty mo liwo ci przewidywania dalszych zdarze . Nie mo na wi c prognozowa , jak za-
chowa si  uk ad chaotyczny w d u szym przedziale czasu. 

Ryzyko ekologiczne albo epidemiologiczne czy te  jakiekolwiek inne zwi zane z za-
gro eniami wyst puj cymi w wielkich uk adach z o onych jest wi c wielko ci  zasadniczo 
nieprzewidywaln . Wi kszo  wyst puj cych w przyrodzie uk adów ma charakter nielinio-
wy. Oznacza to, e zmiana w zachowaniu uk adu nie jest prost  funkcj  zmiany warunków 
pocz tkowych. Przypadkowe fluktuacje przes dzaj  o wyborze drogi ewolucji uk adu z o-
onego. Badanie tego rodzaju uk adów dynamicznych polega  mo e na przewidywaniu 

punktów krytycznych fluktuacji (tzw. stany bifurkacji), bez przewidywania przebiegu i kie-
runku samej fluktuacji. Warto pami ta  te  o pewnej w asno ci z o onych uk adów nie-
liniowych. W a ciwo  szybkiej zmiany stanu uk adu powoduje, e niezwykle bliskie 
warunki pocz tkowe dwóch ró nych uk adów prowadz  ostatecznie do ca kowicie nieza-
le nych przebiegów. Dwa zbli one do siebie uk ady zachowaj  si  ca kowicie odmiennie 
pod wp ywem bardzo niewielkiej ró nicy warunków pocz tkowych. 

Matematyczne analizy ryzyka dostarczaj  racjonalnych metod jego szacowania, nie 
oznacza to jednak, e oszacowania takie s  do ko ca poprawne. Wyliczenia tego rodzaju 
zale  bowiem od przyj tych wcze niej za o e  (tak ontologicznych jak i aksjologicznych) 
maj c jedynie aproksymatywny charakter. 

Rachunek prawdopodobie stwa jest sposobem wyra ania ryzyka w sensie matema-
tycznym, a przecie  zgodnie z interpretacj  Karla R. Poppera adna sko czona liczba 
obserwacji nie falsyfikuje w sposób pewny twierdzenia probabilistycznego36). Ograniczenia 
                                                           
36) zob. I. Stewart: Risky Business. „New Scientist”, 9.05. 990 oraz K. R. Popper: Status poznawczy 

nauki i metafizyki. „Znak”, 978, nr 3 
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mo liwo ci prognozowania maj  wi c charakter obiektywny, gdy  wysoki stopie  skom-
plikowania struktury przyczynowej wiata pozwala jedynie na okre lanie tendencji zdarze . 

Typologie ryzyka 
Cz owiek wci  d y do redukcji niepewno ci, tworz c mechanizmy zapobiegaj ce 

dezintegracji struktury osobowo ci, opieraj c je o koncepcj  przyczynowo ci i wiar  
w przewidywalno  zdarze . Wyodr bnianie rodzajów ryzyka ze wzgl du na sfery w jakich 
si  pojawia (ryzyko ekologiczne, epidemiologiczne, ryzyko konfliktu w stosunkach mi -
dzynarodowych itp.) ma niestety niewielk  warto  heurystyczn . Mo na jednak dokony-
wa  systematyzacji ryzyka pos uguj c si  b d  to kryterium ród a jego generowania, b d  
sytuacji podmiotu podejmuj cego ryzyko, co mo e inspirowa  do konstruowania teorii 
szerszego zasi gu. Bior c pod uwag  czynnik genetyczny za zasad  podzia u, mo na 
wskaza  poni sze typy ryzyka. 

Ryzyko statystyczne to immanentna cecha wiata z o onego z wielkich i skom-
plikowanych uk adów. Niepewno  w prognozowaniu stanów przysz ych ma charakter 
ontologicznej konieczno ci i wynika z tego, e wielkie systemy dynamiczne zmieniaj  
swoje stany w sposób stochastyczny. Wyrazem poszukiwa  we wspó czesnej nauce adek-
watnych do stopnia skomplikowania zjawisk teorii s  mi dzy innymi teorie z o ono ci, 
termodynamika nieliniowa, logika wielowarto ciowa, teorie chaosu itp. 

Ryzyko technogenne wyst puje w technosferze kreowanej za pomoc  „racjonalnych” 
projektów. Rosn ca z o ono  systemów technicznych i nieprzewidywalne konsekwencje 
wprowadzania nowych technologii pozwalaj  na przypisanie nieokre lono ci równie  
uk adom tworzonym przez cz owieka pos uguj cego si  technik . Losowo  zdarze  
(uszkodzenia systemów, b dy operatorów, wp yw rodowiska) nie pozwala na pe n  kon-
trol  wykreowanych systemów i ca kowit  eliminacj  ryzyka. Ryzyko tego rodzaju to sytu-
acja cz owieka zmagaj cego si  z przyrod  (np. kataklizmy), a tak e stworzonym przez 
siebie wiatem skomplikowanych urz dze  technicznych. ród em ryzyka technogennego 
(wymuszonego cywilizacyjnie) jest bowiem wspó czesna cywilizacja z mnogo ci  techno-
logii doprowadzaj cych do ekspozycji na ryzyko w masowej skali. Katastrofy j drowe 
i degradacja rodowiska, ska ona i niezdrowa ywno , terroryzm – to tylko niektóre 
z przyk adów poddania si  tego rodzaju ryzyku. 

Ryzyko antropogenne okre laj  czynniki natury psychologicznej, spo ecznej i kultu-
rowej. Sk onno  do podejmowania dzia ania ryzykownego oraz percepcja ryzyka ró ni-
cuj  si  ze wzgl du na sytuacj  w jakiej cz owiek dzia a, warstw  spo eczn  do jakiej 
przynale y, wreszcie kr g kulturowy z którym jest zwi zany. Dyspozycje do ryzyka to 
wyra nie ukszta towane wzorce kulturowe, wi  si  bowiem z dokonywaniem wyborów 
determinowanych okre lonymi warto ciami. Wybór sposobu dzia ania i podj cie decyzji 
uzale nione jest od woli jednostki. Cz owiek poszukuje stanu optymalnego pomi dzy ry-
zykiem i szans , pomi dzy mo liwo ci  pora ki a mo liwo ci  sukcesu, cho  jednocze nie 
(jak potwierdzaj  to wyniki wielu bada  psychologicznych) przecenia warto  wybranych 
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przez siebie celów. Sk onno  do podj cia ryzyka zdeterminowana jest kulturowo, a tak e 
zale y od indywidualnych preferencji. Istniej  jednak e pewne uniwersalne mechanizmy 
okre laj ce dyspozycje do podj cia ryzyka. Badania empiryczne ukazuj , e wi kszo  
z nas sk onna jest zaakceptowa  nawet tysi ckrotnie wy szy poziom ryzyka je li wi za oby 
si  to z dzia aniem po danym. Innymi s owy, przy równej stracie i wygranej, ta pierwsza 
postrzegana jest w sposób wyolbrzymiony, ta druga natomiast jest niedoceniana. Jedno-
cze nie poziom ryzyka jest odwrotnie proporcjonalny do liczby osób podejmuj cych dany 
rodzaj aktywno ci, co potwierdza oby tez  o naturalnych sk onno ciach rodzaju ludzkiego 
do indywidualizmu oraz antyegalitaryzmu. 

W innej z kolei typologii mo na wzi  pod uwag  stopie  przewidywalno ci zdarze  
(wiedza i niewiedza o zagro eniach), a wi c ocen  cz sto ci ryzykownych sytuacji, mo na 
zatem wskaza  dwa rodzaje ryzyka37). 

) Ryzyko zwyk e – jest wymierne i przewidywalne, gdy  zwi zane z codziennymi sy-
tuacjami, a przez to normalnymi i typowymi. Traktowane jako nieuchronny i koniecz-
ny element ludzkiego losu. Powtarzalno  zjawisk pozwala ca kiem trafnie szacowa  
prawdopodobie stwo jako cz sto  zachodzenia zdarze . Mo na wi c formu owa  
prognozy ze spor  doz  pewno ci i w oparciu o nie podejmowa  strategie minima-
lizacji ryzyka. Osi gni cie pewno ci jest jednak niemo liwe. Nawet znaj c prawdopo-
dobie stwo awarii pojedynczego urz dzenia technicznego (prom, reaktor, instalacja 
gazowa w wie owcu itp.), nie b dziemy w stanie przewidzie  awarii w ca ym systemie. 

2) Ryzyko nadzwyczajne – wi e si  z „ciemnymi plamami” naszej wiedzy. W tym 
przypadku nie jeste my w stanie oszacowa  ani prawdopodobie stwa zaj cia zdarze-
nia, ani jego „stopnia okropno ci”, ani te  mo liwych skutków. Chodzi zatem o ryzy-
ko niekontrolowane, trudne do zredukowania i zwi zane z zagro eniami niezale nymi 
od woli dzia aj cego podmiotu, a tak e niedost pne obserwacji i nauce nieznane. 
Obok zjawisk o charakterze katastroficznym stykamy si  te  z ryzykiem nowatorstwa 
wynikaj cym z podj cia dzia a  eksperymentalnych, a wi c rozwojem samej nauki 
i techniki. Bez ryzyka tego rodzaju niemo liwy by by cywilizacyjny rozwój. Przyj-
muje si  jednak, e ryzyko takie musi wi za  si  z tworzeniem nowych warto ci spo-
ecznych a nie tylko ze zwi kszaniem samego pu apu ryzyka. Istot  rzeczy staje si  

wi c kwestia dotycz ca nie tylko tego, jak ryzykowa , ale po co ryzykowa , co poci -
ga za sob  okre lone konsekwencje etyczne. Odpowiedzialno  ex post za stworzenie 
nowych technologii zdaje si  ju  niewystarczaj ca, nieodzowna staje si  natomiast 
odpowiedzialno  prewencyjna (za to, co mo e by )38). 

                                                           
37) problem jest nader z o ony, niewiedza mo e mie  bowiem ró ny charakter i dlatego te  wiedza 

niewiedzy jest elementem ryzyka, zob. np. G. Banse: Uwagi o teorii nauk technicznych. [w:] 
A. Kiepas (red.): Cz owiek – Technika – rodowisko. Cz owiek wspó czesny wobec wyzwa  
ko ca wieku. Katowice, 999 

38) zob. A. Kiepas: Dylematy etyki in ynierskiej. [w:] S. Jedynak: Technika w wiecie warto ci. Kielce, 
996, s. –2  
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Sytuacje i konteksty 

Przytoczone w poprzednim podrozdziale rozró nienia nie pozwalaj  jeszcze na stworze-
nie spójnej teorii ryzyka umo liwiaj cej opisywanie, wyja nianie i przewidywanie z o onych 
zjawisk w ró nych obszarach badawczych. Z teorii optymalizacji oraz teorii gier bierze si  
nader u yteczny dla dalszych rozwa a  podzia  „stanów natury” ze wzgl du na charakter 
danych, czyli zakres wiedzy o mo liwych nast pstwach podj cia ryzyka. Inaczej mówi c, jest 
to rozró nienie mo liwych sytuacji podejmowania decyzji (pewno , ryzyko, niepewno ). 

Wed ug Jerzego Kmity39) s  to poni sze mo liwo ci. 
– Sytuacja pewno ci (deterministyczna) – ma miejsce wy cznie wtedy kiedy podmiot 

dzia aj cy, wie czego jest pewien. Jest to wi c relacja przyporz dkowania ka dej czyn-
no ci jednego tylko wyniku. Sytuacja pewno ci traktowana jest jako szczególny przypa-
dek sytuacji ryzyka, a mianowicie jako relacja przyporz dkowania ka dej czynno ci 
tylko jednego wyniku o prawdopodobie stwie równym ,0 (zdarzenie pewne). Zak ada si , 
e wszystkie dane s  dostatecznie cis e i jednoznacznie okre lone oraz e s  sta e i nie-

zmienne w czasie. Sytuacj  tego rodzaju okre la si  w psychologii mianem zamkni tej. 
– Sytuacja ryzyka (probabilistyczna) – zdarza si  wtedy, gdy dzia aj cy podmiot jest 

pewien, e wie czego nie wie. Jest to przypadek probabilistyczny, w którym zak ada 
si , e cz  danych o sytuacji ma charakter losowy o znanym rozk adzie prawdo-
podobie stw. Mo na wi c oszacowa  wynik, a wi c prognozowa  przysz e zdarzenia. 
Jest to sytuacja o pewnym zakresie niepewno ci co do aktualizacji mo liwych zdarze  
(niepewno  p ytka). Podmiot dzia aj cy wybiera jedn  z czynno ci wzajemnie wyklu-
czaj cych si , kieruj c si  w swym dzia aniu strategi  u yteczno ci oczekiwanej (tzw. 
strategia SEU – Subjectively Expected Utility; rys. ). Decyzje racjonalne osi ga si  
przez maksymalizacj  sumy wszystkich iloczynów u yteczno ci danego wyniku przez 
ich prawdopodobie stwa. Racjonalno  pojmowana jest wi c jako podejmowanie 
czynno ci prowadz cych do rezultatu maksymalnie preferowanego. Obrazuje taki stan 
normalna kostka do gry o okre lonej liczbie cian i okre lonych warto ciach wyników. 

– Sytuacja niepewno ci (statystyczna oraz strategiczna) – pojawia si  wówczas, gdy 
podmiot podejmuj cy decyzj , nie wie czego nie wie. Tego rodzaju sytuacje, w któ-
rych dzia ania ryzykowne nie s  okre lone, zwane s  sytuacjami otwartymi. Przypadek 
taki ma charakter statystyczny, gdy jeden z nieznanych parametrów jest zmienn  losow , 
a w modelu strategicznym wiemy tylko, jakie warto ci mo e przyjmowa  jeden z para-
metrów i do tego nasza wiedza si  ogranicza (niepewno  g boka). Uto samienie 
sytuacji niepewno ci z sytuacj  ryzyka wiedzie cz sto do przekonania, e dzia aj cy 
podmiot wie dostatecznie du o (tak jest np. w przyjmowaniu tzw. kryterium opty-
mizmu w psychologicznej teorii ryzyka). Katastrofalna by aby sytuacja, w której 
dzia aj cy podmiot nie wie, e wierzy, ale wierzy, e wie. Zobrazowaniem sytuacji nie-

                                                           
39) zob. J. Kmita: Wyk ady z logiki i metodologii nauk. Warszawa, 976, s. 5–2 ; zob. te . W. Bojarski: 

Podstawy analizy i in ynierii systemów. Warszawa, 984 
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pewno ci by aby paradoksalna kostka do gry z niewiadom  ilo ci  cian i z niewiadomy-
mi warto ciami rezultatów rzutu (lub z co najwy ej wiadomym jednym z wyników). 

 

Rys. 1. Sekwencja decyzji ryzykownych (tzw. dendryt dwudecyzyjny). 
Oznaczenia: decyzje – d1, ..., dn; SEU = u1 p1 + u2 p2 + ...+ un pn; 

u yteczno  wyniku – u1, ..., un; prawdopodobie stwo wyników – p1, ..., pn 

Je eli za o ymy, e na podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka wp yw maj  dwie zmienne: 
) u yteczno  wyników, 

2) subiektywne prawdopodobie stwo otrzymania okre lonego wyniku, 
to okazuje si , e uprawniony jest wniosek, e ryzyko jest swoist  warto ci  kulturow . 
Pomimo bowiem formu owania ró nych teorii ryzykowno ci i wyznaczania kryteriów ry-
zyka oraz strategii jego minimalizacji – trudno naprawd  jednoznacznie odpowiedzie  na 
pytanie, jakie kryteria ludzie naprawd  stosuj . Wybór strategii jest uzale niony od czyn-
ników indywidualnych i rodowiskowych. U yteczno  ryzyka (zob. rys. 2) zale y od jego 
wielko ci szacowanej zarówno pod wzgl dem rodzaju czynno ci, jak i ze wzgl du na nor-
my podejmowania ryzyka obecne w okre lonej kulturze (np. ró nice poziomu kultury tech-
nicznej w ró nych krajach, ró ne podej cie do kwestii bezpiecze stwa itp.). 

 

Rys. 2. Idealny poziom ryzyka: U – u yteczno , R – ryzyko, 
I – idealny poziom ryzyka 

Mo na wyznacza  wielko  ryzyka (jak np. w strategii SEU), lecz „pewno ” wyniku 
zale y od „pewno ci” okre lenia jego u yteczno ci (skutku) oraz jego prawdopodo-
bie stwa, te natomiast s  funkcj  czynników psychologicznych, spo ecznych i kulturo-
wych, a wi c zwi zane s  z ocen  i warto ciowaniem. 
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Element warto ciowania dotyczy: 
– u yteczno ci wyniku, 
– za o e  okre laj cych prawdopodobie stwo wyniku, 
– samej czynno ci ryzykownej. 

Je li nawet szacowanie ryzyka dokonuje si  przy u yciu ca kiem racjonalnych metod, 
to wybór kryteriów podejmowania decyzji dotycz cych np. zagro e  nigdy nie b dzie jed-
noznaczny. Zale y przecie  od przyj tego systemu za o e  etycznych, tak na poziomie 
indywidualnym, jak i spo ecznym. 

D enie do redukcji niepewno ci poznawczej mo e wie  do rozumowania opartego 
o zupe nie aracjonalne za o enia, jak to ma miejsce w wielu metodach szacowania ryzyka. 
I tak na przyk ad w sytuacjach otwartych, gdy prawdopodobie stwa przysz ych zdarze  s  
nieznane, przyjmuje si  zasad  Bernoulliego–Laplace’a nakazuj c  traktowa  nieznane 
prawdopodobie stwa jako równe i wybiera  alternatyw  najbardziej u yteczn . Bardzo 
wiele regu  heurystycznych opiera si  na intuicyjnych czy zgo a irracjonalnych za o eniach, 
jak chocia by wspomniane wcze niej kryterium optymizmu pozwalaj ce porusza  si  na 
granicy pomi dzy wiedz  a jej brakiem. 

Znaczne niebezpiecze stwo mo e pojawi  si , gdy nast pi uto samienie sytuacji ot-
wartej z zamkni t  lub sytuacji niepewno ci z sytuacj  ryzyka. Nawet bowiem znany 
rozk ad prawdopodobie stw niektórych zmiennych nie stanowi podstawy do stawiania 
prognoz, o których mo na by twierdzi , e s  pewne. Historia techniki, zw aszcza w na-
szym stuleciu, pe na jest przyk adów ilustruj cych mit Ikara. Niewielki b d wiedzie 
cz stokro  do tragedii. Nauka podejmuje próby rozwi zania problemu nieokre lono ci 
i nieprzewidywalno ci zdarze  w wielkich uk adach, czego wyrazem jest chocia by teoria 
chaosu czy teoria z o ono ci. Ju  od czasów Henri Poincarego wiemy, e je li dany uk ad 
sk ada si  z wielkiej liczby elementów silnie ze sob  oddzia ywuj cych, to jako ca o  
uk ad mo e si  zachowa  w sposób nieprzewidywalny. Dopóki jednak sk ada si  z iden-
tycznych elementów, a oddzia ywania mi dzy nimi s  s abe – mo na przewidywa  sta-
tystycznie zachowania tego  uk adu. W przypadku wi kszej z o ono ci uk adu 
przewidywalno  i determinizm okazuj  si  iluzj . Jeszcze Einstein broni  swej wersji 
mechanicystycznego spojrzenia na natur , utrzymuj c, e Bóg nie gra z nami w ko ci, 
bowiem nie jest z o liwy. W wiecie rz dz cym si  zasad  nieoznaczono ci Heisenberga 
czy zasad  ignorancji (przypadku) Stephena Hawkinga wydaje si  jednak, e Bóg gra 
w ko ci czasami rozrzucaj c je poza horyzont dost pny obserwacjom, a czasami pos uguj c 
si  kostk  paradoksaln 40). 

Przy ocenie niepewno ci, ryzyka czy zagro enia ludzie pod wiadomie stosuj  pewne 
regu y obci one uprzedzeniami, istotnego znaczenia nabieraj  wi c czynniki natury 
psychologicznej i kulturowej zwi zane z percepcj  i rozumieniem ryzyka. W spo ecznej 
ocenie ryzyka wa na jest zrozumia o  danego zjawiska czy zagro enia, rozk ad niebezpie-

                                                           
40) zob. I. Stewart: op. cit. 
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cze stwa w czasie, jak równie  i to, czy pojedynczy cz owiek ma wp yw na stopie  
zagro enia oraz czy podj cie ryzyka jest dobrowolne. Na tej podstawie wyznaczy  mo na 
tzw. przestrze  ryzyka4 ) (rys. 3), co umo liwia dokonywanie porówna  ró nych zjawisk. 

 

Rys. 3. Przestrze  ryzyka 

Trzy czynniki wyznaczaj  obszar ryzyka: 
) „stopie  okropno ci”, czyli mo liwe skutki oraz stopie  niebezpiecze stwa; 

2) stopie  zrozumienia; 
3) liczba osób, których ryzyko dotyczy. 

Reakcja na zagro enie uzale niona jest od miejsca w przestrzeni ryzyka, w jakim znaj-
duje si  dany typ sytuacji, to po o enie okre la natomiast kontinuum zawarte mi dzy poni -
szymi rodzajami ryzyka: 

– ryzyko kontrolowane – nieprzera liwe, przy braku cech katastrofizmu, malej ce, at-
we do zredukowania, pozostawiaj ce niewielkie zagro enie w przysz o ci, wyst puje 
dobrowolno  ekspozycji na ryzyko; 

– ryzyko niekontrolowane – przera liwe, znaczny stopie  okropno ci, katastroficzny 
charakter, pozostaj ce zagro eniem dla przysz ych pokole , trudne do zredukowania, 
narastaj ce, wymuszone; 

– ryzyko obserwowalne – znane i dost pne obserwacjom naukowym, skutki natychmia-
stowe, konsekwencje mo liwe do przewidzenia, wielko  ryzyka mo liwa do oszaco-
wania; 

– ryzyko nieobserwowalne – nieznane nara onym na ekspozycj , skutki pojawi  si  
z opó nieniem, pojawiaj  si  nowe i nieznane dot d nauce zagro enia, sytuacja otwarta. 

                                                           
4 ) zob. M. G. Morgan: Ryzyko skalkulowane. „ wiat Nauki” 993, nr 9 oraz R. Borkowski: Teore-

tyczno-metodologiczne problemy rozwa a  nad ryzykiem. [w:] L. W. Zacher, A. Kiepas (red.): 
Spo ecze stwo a Ryzyko. Multidyscyplinarne studia o cz owieku w sytuacji niepewno ci i zagro-
enia. Warszawa – Katowice, 994, s. 2– 0 
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Bior c pod uwag  przeanalizowane rodzaje ryzyka, mo na opracowywa  rozmaite 
strategie jego minimalizowania. I tak na przyk ad, wed ug ekspertów Transamerica Corpo-
ration specjalizuj cej si  w zarz dzaniu ryzykiem, mo na mie  do wyboru nast puj ce 
metody: 

– unikanie ryzyka – czyli ca kowita rezygnacja z podj cia ryzykownego zadania; 
– zmniejszenie podejmowania ryzyka – dba o  o bezpiecze stwo, ograniczenie nie-

których czynno ci, odpowiednia organizacja dzia a ; 
– redukcja ryzyka – stosowanie odpowiedniego sprz tu, zabezpiecze , wysoki poziom 

przygotowa  do wykonywania ryzykownych zada ; 
– przenoszenie ryzyka – ubezpieczenia od nast pstw wypadków, transfer ryzyka nie 

eliminuje zagro e , a jedynie pozwala unika  niektórych skutków materialnych zaist-
nia ych wypadków, awarii itp. 
Zanim podejmiemy jakiekolwiek dzia anie, przysz o  ukszta towana w jego wyniku 

wydawa  si  b dzie ryzykowna, a zatem przera aj ca, chocia  mo e tak e fascynuj ca. 
Podj cie ryzyka lub jego unikanie, zwi kszanie albo pomniejszanie zale ne s  zarówno od 
czynników psychologicznych, jak i kulturowych. Cz owiek dostosowuje bowiem w asn  
sk onno  do ryzyka tak, by pozostawa a w zgodzie z dominuj cym stereotypem ukierun-
kowuj cym na ryzyko lub ostro no . Stereotypy takie tworzy ca e spo ecze stwo, grupa 
spo eczna, zawarte mog  by  we wzorcach ról zawodowych, a nawet wzorcach osobowo ci 
przekazywanych w tradycji rodzinnej. Jednocze nie silne jest d enie do zniesienia niepew-
no ci poprzez poszukiwanie prawid owo ci nawet tam, gdzie ich mo e w ogóle nie by . 
„B ogos aw to co jest, gdy  jest” – napisa  William H. Auden. Dzia ania greckiego Przez-
naczenia czy chrze cija skiego Losu dla filozofów wydawa y si  mie  swój sens, nawet 
je li by  on ukryty. Wspó cze nie Przypadek wydaje si  natomiast dzia a  bez logiki, 
zamys u i sensu. 

William James twierdzi : 

Nie ma jednak e nic irracjonalnego w poj ciu przypadku – rozs dniej jest przyj  
indeterministyczn  ani eli deterministyczn  wizj  wiata42). 

wiat, w którym rz dzi przypadek, nie musi by  wiatem irracjonalno ci, co najwy ej 
jego struktura przyczynowa jest nader z o ona i skomplikowana. 

yj c w stanie niepewno ci, w wiecie aleatorycznym, w którym nieustannie podej-
mujemy dzia ania transgresyjne, ryzykuj c u wiadamiamy sobie w asne „ja”. Niepewno  
poznawcza, nieokre lono  codziennego losu i niewiadoma losu zbiorowego wyznaczaj  
horyzont naszej insecuritas. Poruszamy si  w jego kr gu mi dzy ostro no ci  i zuch-
walstwem, nadziej  i zw tpieniem, rozpacz  i absurdem, wolnym wyborem i niebezpie-
cze stwem. Wszystko, co min o w przesz o ci – nie by o niemo liwe. Wszystko, co 
b dzie w przysz o ci – b dzie niepewne. 

                                                           
42) cyt. za: K. Nielsen: Wprowadzenie do filozofii. Warszawa, 988, s. 45 
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ROZDZIA  TRZECI 

MODELE  CZASU  SPO ECZNEGO 
Wybrane koncepcje historiozoficzne43) 

...wszystko co by o, ju  nie jest, 
 wszystko co b dzie, jeszcze nie jest... 

Alfred de Musset 

wiat prze omu stuleci 

Prze om wieków ma zawsze symboliczne znaczenie. Granica pomi dzy starym a no-
wym staje si  wówczas bardziej wyrazista, a symbolika ko ca i pocz tku zawarta w okr g-
ych datach cz sto przes ania historyczne realia. Ludzko  wkracza obecnie nie tylko w kolejny 

wiek, ale i w nowe tysi clecie. Ka demu prze omowi towarzysz  zarówno nadzieje, jak 
i obawy. Nic wi c dziwnego, e obok optymistycznych prognoz cywilizacyjnego post pu, 
silnie zaznaczaj  si  pesymistyczne wizje globalnych katastrof i schy ku ca ej ludzko ci. 
Ró ne bywaj  wersje ko ca wiata, pocz wszy od wojny nuklearnej poprzez powszechny 
kataklizm ekologiczny a  po parali uj c  ca  cywilizacj  awari  systemów kompute-
rowych. Skomplikowana rzeczywisto  pocz tku nowego stulecia dostarcza mnóstwa oka-
zji do snucia najrozmaitszych prognoz, po ród których religijnie zabarwione wizje ko ca 
dotychczasowej cywilizacji bynajmniej nie nale  do rzadko ci44). 

Pocz tek XX wieku up yn  w atmosferze ufno ci w dobrodziejstwa post pu nauki 
i techniki, które mia y zapewni  ludzko ci coraz wy szy poziom ycia i w konsekwencji 
udoskonali  moralnie ca e spo ecze stwa. Jednak kataklizmy obu wojen wiatowych, czasy 
terroru i dyktatur, ludobójstwa i obozów koncentracyjnych oraz eksplozji nacjonalizmów 
i terroryzmu pozwalaj  mniema , e dwudzieste stulecie nie nale a o do najpi kniejszych 
w dziejach. Z drugiej jednak strony znaczna cz  ludzko ci yje dzi  w ustrojach demo-
kratycznych, za  standard ycia na wiecie podniós  si  jak nigdy dot d. Nie wsz dzie 
obraz przemian cywilizacyjnych jest tak optymistyczny jak w kr gu kultury zachodniej, ale 
przynajmniej dla po owy ludzi yj cych na Ziemi wiat zmieni  si  na lepsze w porównaniu 
                                                           
43) skrócona wersja niniejszego rozdzia u znalaz a si  w ksi ce pod red. autora – Konflikty 

wspó czesnego wiata. Kraków, 200  
44) zob. D. Thompson: Koniec czasu. Wiara i l k w cieniu millennium. Warszawa, 999 oraz 

A. Voldben: Nostradamus i inni. Jaki b dzie koniec XX wieku? Warszawa, 994 
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z pocz tkiem naszego wieku. Pomimo widocznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego 
nastroje katastrofizmu, apokalipsy i schy kowo ci uwidacznia y si  coraz wyra niej, im 
bli ej by o ko ca tysi clecia. Szacuje si , e w ostatnich latach dwudziestego wieku rok-
rocznie pojawia o si  na wiecie oko o 200 pozycji ksi kowych, które w swoich tytu ach 
zawiera y s owo „koniec” (np. koniec historii, koniec ery ideologii, koniec sztuki), w naz-
wach za  wielu produktów pojawia a si  liczba „2000”. 

Narastaj ca tendencja do podejmowania problemu ko ca jest po prostu rodzajem intele-
ktualnej mody w doskona y sposób wykorzystywanej przez mass media, producentów filmo-
wych, rynek ksi garski oraz religijne sekty. Na oznaczenie sposobu my lenia w kategoriach 
ko ca i zwi zane z nim teorie przyj to nawet termin endyzm (od ang. end = koniec). 

Poczucie schy kowo ci powtarza o si  w dziejach ludzko ci niejeden raz, towarzyszy-
o np. magicznej dacie roku 000, kiedy to wedle niektórych my licieli chrze cija skich 

nast pi  mia  koniec ówczesnego wiata. Wówczas nast pi a w Europie istna eksplozja ru-
chów i sekt religijnych odwo uj cych si  do idei millenarystycznych zwanych te  chilia-
stycznymi45). Pogl dy te g oszone przez teoretyków pierwotnego chrze cija stwa opiera y 
si  na wierze w tysi cletnie panowanie Chrystusa na Ziemi, które poprzedza  mia o koniec 
wiata. Dzi  do tego rodzaju apokaliptycznych wizji odwo uj  si  niektóre sekty religijne. 

Podobnie schy kowe i pesymistyczne nastroje pojawia y si  wcze niej w czasach, gdy 
Imperium Rzymskie chyli o si  ku upadkowi, pó niej w chwili kl ski Królestwa Jerozolim-
skiego i fiaska wypraw krzy owych, a tak e po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa 
Kolumba, kiedy to w krótkim czasie dosz o do ogromnej zmiany wyobra e  o wiecie. 
W okresach niepokojów, konfliktów, wojen, niepewno ci i gwa townych zmian nast puje 
zwykle przebudzenie religijne. Nie powinna nas dziwi  zatem ca a fala nacjonalistycznych 
i fundamentalistycznych ruchów religijnych (zw aszcza w krajach islamskich), popularno  
sekt proponuj cych swym wyznawcom prost  i zrozumia  wizj  wiata oraz rozwój poza-
racjonalnych sposobów my lenia cznie z ideami filozofii New Age46). Ta ostatnia zak ada 
nadej cie nowej epoki, któr  cechowa  b dzie ogólnoplanetarna jedno  i osi gni cie przez 
ludzko  zgo a odmiennego stanu zbiorowej wiadomo ci. 

W wielu ideach filozoficznych, spo ecznych i religijnych kluczow  rol  odgrywa spo-
sób rozumienia takich kategorii, jak czas i historia47). Ludzie zawsze stawiali bowiem py-
tania o to, czy pewne zjawiska i procesy powtarzaj  si  na przestrzeni dziejów (a wi c, czy 
prawdziwe jest popularne powiedzenie „historia ko em si  toczy”?), czy te  mo na dostrzec 
pewne prawid owo ci i regularno  przebiegu procesów historycznych (a wi c, czy istniej  
jakie  „nieub agane prawa rozwoju historycznego”?), czy mo e jest zupe nie inaczej i wy-
darzenia historyczne s  w znacznej mierze dzie em przypadku (mo na zatem potraktowa  

                                                           
45) zob. J. Kracik: Trwogi i nadzieje ko ca wieków. Kraków, 999 
46) zob. J. W. Sire: wiaty wokó  nas. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji wiatopogl dowych. 

Katowice, 99 , s. 66–232 
47) zob. G. Clark: Przestrze , czas i cz owiek. Warszawa, 998; M. Heller: Wieczno , czas, kosmos. 

Kraków, 995; zob. te . J. Szczepa ski: Fantazje na temat czasu. Lublin, 999 
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procesy spo eczne jako uk ady z o one i chaotyczne). W konsekwencji powstaje problem 
trafno ci prognozowania przysz ych procesów spo ecznych, a wi c kwestia, czy próbowa  
przewidywa  przysz o , czy te  trzeba si  ograniczy  jedynie do rejestracji zdarze  minio-
nych. Innymi s owy, postawi  mo na zasadnicze pytanie o sens historii. 

Jeden z najwybitniejszych filozofów XX wieku Karl R. Popper uwa a , e ani nauka, 
ani jakakolwiek inna metoda nie pozwoli przewidywa  biegu nadchodz cej historii. 

W N dzy historycyzmu48) argumentowa  wi c w sposób nast puj cy: 
– bieg dziejów ludzkich w znacznym stopniu zale y od rozwoju wiedzy; 
– przysz ego rozwoju wiedzy nie da si  przewidzie  adnymi racjonalnymi czy naukowymi 

metodami; 
– nie mo emy zatem przewidzie  przysz ego biegu historii ludzko ci, nie jest wi c mo liwa 

teoria rozwoju historycznego mog ca stanowi  podstaw  przewidywa . 

Powy szy wywód nie wyklucza rzecz jasna mo liwo ci wszelkich prognoz spo ecz-
nych czy gospodarczych. Popperowi chodzi o przede wszystkim o to, e nieprawdziwe 
i niebezpieczne s  teorie zak adaj ce, e o przysz o ci wiemy wi cej ni  wiedzie  mo emy. 
Wedle filozofa s  to argumenty, które prowadz  do terroryzmu, s  to straszne ideologie. 
Popper uczy  te , e jedynym s usznym zachowaniem jest spojrzenie na przesz o  ca kiem 
inaczej ni  na przysz o . Fakty z przesz o ci powinni my ocenia  historycznie i moralnie, 
by uczy  si , co jest mo liwe i co s uszne pod wzgl dem etycznym. I nie powinni my si  
nawet stara  dostrzega  w przesz o ci kierunków i tendencji do przewidywania przysz o ci. 
Bowiem przysz o  jest otwarta i wszystko mo e si  wydarzy . Jeste my jednak odpowie-
dzialni za to, by uczyni  co w naszej mocy, aby ukszta towa  j  jeszcze lepsz  ni  jest tera-
niejszo . Tego rodzaju odpowiedzialno  jest za  mo liwa tylko w warunkach wolno ci, 

bowiem w warunkach despotyzmu, dyktatury czy terroru ludzie staj  si  niewolnikami, 
a niewolnicy nie s  w pe ni odpowiedzialni za to, co czyni . Wolno  oznacza wi c jedno-
cze nie odpowiedzialno . Wolno  od despotyzmu jest najwa niejsz  ze wszystkich 
politycznych warto ci, o któr  musimy by  zawsze gotowi walczy  i któr  zawsze mo na 
utraci . 

I chocia  wspó czesny wiat pe en jest konfliktów, wojen, przemocy i zbrodni, to 
jednak zdaniem Karla R. Poppera: 

(...) yjemy obecnie na Zachodzie w najlepszym ze wiatów i to pomimo zdrady wi kszo ci 
intelektualistów, którzy g osz  now  i pe n  pesymizmu religi , wed ug której egzystujemy 
w moralnym piekle i zginiemy z powodu fizycznego i moralnego brudu49). 

Natomiast filozofia historii nie mo e by  wedle Poppera zbiorem proroctw. Cz owiek 
uczy si  wprawdzie historii, ale przecie  jest to wiedza o przesz o ci, a historia ko czy si  
na dniu dzisiejszym. 

                                                           
48) zob. K. R. Popper: N dza historycyzmu. Warszawa, 989, s. 2 i nast pne 
49) tam e 



�
�
��
�
�
�

 38 

Czas i jego rodzaje 

Czas jest miar  zmian i jedn  z podstawowych wielko ci fizycznych. Jest te  parame-
trem procesów technologicznych, wielko ci  ekonomiczn  oraz miar  pr dko ci procesów 
komunikowania i informowania. W kosmologii okre la istnienie i trwanie Wszech wiata 
(czas jest nieograniczony – uzna  w teorii wzgl dno ci Albert Einstein), w geologii pozwala zro-
zumie  ewolucj  ziemskiego globu, a w biologii stanowi miar  zmian w rozwoju organizmów. 

Ze wzgl du na wielko ci interwa ów mo emy wyró ni  ró ne jego rodzaje: 
– czas kosmiczny (astronomiczny) – b d cy czym  wewn trznym dla Wszech wiata 

i istniej cy razem z nim; 
– czas ziemski (geobiologiczny) – zwi zany z genez  i rozwojem globu ziemskiego 

i ycia organicznego; 
– czas historyczny (spo eczny) – jest wymiarem trwania zbiorowo ci ludzkiej i abstrak-

cyjn  ram  spo ecznej egzystencji; 
– czas osobowy (indywidualny) – jest wymiarem istnienia ka dego cz owieka, bywa 

tak e nazywany „czasem psychologicznym”. 
W historii czas pe ni funkcj  czynnika porz dkuj cego przebieg zdarze . Kategoria 

czasu nale y do podstawowych form, w których cz owiek postrzega wiat, swoje ycie 
i funkcjonowanie ca ego spo ecze stwa, w którym yje. Przyj ty sposób rozumienia czasu 
jest jednocze nie modelem trwania wiata, modelem celów spo ecznych oraz modelem 
ludzkiego szcz cia. Czas jest zatem sk adnikiem konstytutywnym ka dej kultury, obejmu-
j c ycie ca ej zbiorowo ci w abstrakcyjn  ram  istnienia w porz dku chronologicznym. 
Sposób postrzegania up ywu czasu jest natomiast jednym z najwa niejszych elementów 
kszta tuj cych to samo  zbiorow  ka dej spo eczno ci. wiadomo  czasu to czynnik ró -
ni cy cz owieka od wszystkich ywych istot, wyznaczaj cy postawy wobec ycia i mierci 
oraz trwania i przemijania. Zdolno  postrzegania czasu jako wymiaru, spogl dania wstecz 
oraz widzenia tera niejszo ci jako rezultatu minionych zdarze , a jednocze nie jako podstawy 
do planowania przysz o ci to jeden z g ównych czynników samo wiadomo ci istot ludzkich. 

W ró nych kulturach, ró nych religiach, systemach filozoficznych oraz ideologiach 
politycznych, a nawet u ró nych nie tak znów odleg ych od siebie narodów sposób 
postrzegania i traktowania czasu oraz pojmowania roli historii mo e by  ca kiem 
odmienny50). O ile bowiem do wiadczenie czasu charakteryzuje ludzi jako gatunek, o tyle 
ró nice w jego rozumieniu jednocz  ludzi w grupy i przeciwstawiaj  ich sobie. W yciu 
spo ecznym czas ka dej zbiorowo ci sk ada si  z wydarze  tworz cych jej histori . Jest 
relatywny i zmienny, niejednolity i nieci g y. Mo e ulega  przyspieszeniu albo spowol-
nieniu lub zatrzyma  si  w miejscu. Pojawiaj  si  w nim nieci g o ci wielkich i skokowych 
przemian, a jego up yw mo e by  ró nie odbierany przez ró ne warstwy i grupy spo eczne. 

                                                           
50) zob. np. A. Flis, S. Kapralski: Czas spo eczny: mi dzy zmian  a nie miertelno ci . „Studia Socjo-

logiczne”, 988, nr 2 
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Czym wi c jest czas? Dla Arystotelesa by  w a ciwo ci  bytu oraz miar  ruchu 
wed ug zasady „przedtem i potem”. 

Stagiryta uzna : 

Czas jest ilo ci  ruchu ze wzgl du na „wcze niej” i „pó niej” i jest ci g o ci . 

Stoicy nauczali z kolei, e czas nie istnieje realnie i jest wy cznie wytworem naszej 
my li. Tera niejszo , któr  pojmujemy jako trwanie, to miejsce spotkania si  przesz o ci, 
której ju  nie ma, i przysz o ci, której jeszcze nie ma. T  pierwsz  bada historia oraz 
archeologia i paleontologia, tej drugiej nie sposób bada  metod  naukow . Trzeba jednak 
odró ni  formu owanie prognoz i uprawianie futurologii, czyli rozwa a  dotycz cych przy-
sz o ci za pomoc  racjonalnych metod my lenia, od fantastyki i tworzenia utopii, a wi c 
koncepcji idealnej i doskona ej przysz o ci oraz magicznego lub religijnego tworzenia wizji 
przysz ych czasów. 

wi ty Augustyn na pytanie o natur  czasu odpowiedzia  natomiast: 

(...) je eli mnie nikt o to nie pyta – wiem, gdy za  chc  wyja ni  pytaj cemu – nie wiem. 

Chocia  nie mo emy mierzy  ani tego, czego ju  nie ma, ani tego, czego jeszcze nie 
ma, ani tego, co nie ma adnej rozci g o ci, ani tego, co jest bez pocz tku i bez kresu – to 
jednak mierzymy czas. Wydaje si , e Augustyn wykazywa  niemo no  udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie o istot  czasu, akcentuj c wyra nie sprzeczno  mi dzy tym, co jest 
(tera niejszo  – byt), a tym, czego nie ma (przesz o  – nico ; przysz o  – niebyt). 
Jednocze nie wskazywa  na nieprzewidywalny charakter przysz o ci, nawi zuj c do staro-
testamentowej my li: 

(...) bo czas i przypadek rz dzi wszystkim. 

Wspó cze nie natomiast Kazimierz Ajdukiewicz5 ) zaproponowa  przyj cie nast pu-
j cych czterech znacze  poj cia czasu: 

) chwila – punkt czasowy, dok adna data; 
2) okres – odcinek, interwa  czasowy (zbiór chwil po o onych pomi dzy dwoma okre lo-

nymi chwilami); 
3) trwanie – d ugo  okresu czasu (dwa ró ne okresy czasu mog  mie  to samo trwanie 

podobnie jak dwa odcinki prostej mog  mie  t  sam  d ugo ); 
4) nieograniczona linia czasowa – wszechobejmuj cy okres czasu, wszechogarniaj ce 

trwanie rzeczywisto ci (zbiór wszystkich chwil czasowych lub inaczej – taki okres 
czasu, którego cz ci  jest ka dy interwa  czasowy). 
Wynalazki urz dze  do pomiaru czasu, czyli zegara i kalendarza, nie by y wcale naj-

wcze niejszymi w dziejach techniki. Pocz tkowo cz owiek ogranicza  si  do obserwacji 
zjawisk przyrody i rejestrowa  nast pstwo dnia i nocy oraz pór roku. Czas nie dzieli  si  

                                                           
5 ) zob. K. Ajdukiewicz: J zyk i poznanie. T II. Warszawa, 988, s. 384; tak e A. N. Whitehead: 

Nauka i wiat wspó czesny. Warszawa, 988, s. 27– 35 
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wówczas na drobne cz ci, a wi c na godziny i minuty, które nale y oszcz dza  i z których 
nale y si  wyliczy . Przesz o  zlewa a si  z tera niejszo ci , a ludzie wyobra ali sobie, e 
yj  w otoczeniu zmar ych przodków i mitycznych bohaterów, którzy wydawali im si  tak 

samo obecni na wiecie jak yj cy. Cz sto sami nie wiedzieli nawet, ile dok adnie maj  lat. 
Potrzeba stworzenia precyzyjnego  kalendarza pojawi a si  w wielkich cywilizacjach rol-
niczych (Chiny, Egipt, Ameryka rodkowa). Od rozwoju astronomii, geometrii i geografii 
zale a a dok adno  dzia a  i przewidywanie zjawisk meteorologicznych, a w konsekwen-
cji obfito  plonów, a wi c i pomy lno  ca ych ludów i bogactwo pa stw. 

ycie w naturalnym rytmie zmian wiata przyrody spowodowa o, i  zgodnie z regular-
nym nast pstwem zjawisk przyrodniczych wyobra ano sobie czas cykliczny. Oznacza o to, 
e szereg procesów lub zjawisk tworz cych zamkni t  ca o  rozwojow  dzieje si  w pew-

nym odcinku czasu i okresowo si  powtarza. Cykle oznaczaj  te  okresy, w których powta-
rzaj  si  serie zjawisk nast puj cych po sobie w okre lonym porz dku. Takie rozumienie 
czasu oraz przebiegu dziejów cechowa o staro ytnych Babilo czyków, Greków i Hindusów. 

Greccy filozofowie przekonani byli, e wszystko powtarza si  cyklicznie, st d te  
Arystoteles powie, i  

(...) potoczne powiedzenie, e sprawy ludzkie „tocz  si  ko em” stosuje si  równie  i do 
innych rzeczy maj cych ruch naturalny, do powstawania i gini cia (...) wszystkie rzeczy 
mierzone s  miar  czasu, a ich pocz tek i koniec tworzy jakby ko o, bo nawet sam czas wydaje 
si  jakim  ko em. 

Ju  u Homera wyst powa o poj cie „powracaj cych lat”, które biegn  po okr gu, za  
pitagorejczycy wierzyli (podobnie jak w religiach Indii) w reinkarnacj . Idea metem-
psychozy (w drówki dusz) wynika a z przekonania o tym, i  rzeczy powracaj  do nas 
w takiej postaci, w jakiej istnia y wcze niej. Z cyklicznej koncepcji czasu bierze si  tak e 
pogl d o powtarzalno ci wydarze  i procesów historycznych, jak na przyk ad idea „Wiel-
kiego Roku”52) (Annus Magnus), czyli okresu, w którym cia a niebieskie powracaj  na 
swoje pierwotne pozycje, przy czym – jak s dzono – wydarzenia na Ziemi b d  si  roz-
grywa  w dawnej kolejno ci i historia potoczy si  od nowa. Wedle Platona cykl ten mia  
trwa  26 tysi cy lat, tj. tyle, ile zajmuje zakre lenie przez o  Ziemi pe nego sto ka prece-
syjnego. St d te  w greckiej i rzymskiej my li historiozoficznej pojawia si  koncepcja 
czterech faz historii wiata. W poezji Hezjoda oraz Owidiusza znajdziemy podzia  dziejów 
ludzko ci na wiek z oty, srebrny, spi owy i elazny (obecny), z których ka dy nast pny jest 
gorszy od poprzedniego. Pojawia si  tam równie  cykliczne ujmowanie dziejów ludzko ci, 
czego wyrazem jest przekonanie o powrocie lepszych czasów z okresu wieku z otego. 

Podobne idee cechuj  systemy religijne i filozoficzne Wschodu, jak np. hinduskie 
poj cie cyklu Manwantara (25 920 lat) podzielonego na 2 okresów. To ostatnie le y 
u podstaw new age’owskiej filozofii dziejów zak adaj cej, i  wiat wkracza w nowy okres 
dziejów, za  jedna z dwunastu cz ci cyklu (licz cych 2 60 lat) w a nie dobiega ko ca. 
W ten sposób usi uje si  t umaczy  burzliwo  procesów zachodz cych wspó cze nie jako 
                                                           
52) zob. G. Mitrowski: Kosmos, Bóg, Czas. Katowice, 993, s. 25–33 oraz 44, 66–68 
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typowe dla przej cia w „Now  Er ” (New Age zwan  Er  Wodnika), która obejmie ca  
ludzko , a jej punkt kulminacyjny wypadnie w epoce zwanej z otym wiekiem, kiedy to 
cz owiek nie zazna ju  wojny ani przemocy, g odu, zapomni o rasizmie i gro bie mierci. 
Wizja ogólnoplanetarnej idylli oparta jest o niejasne i utopijne za o enia doskonalenia si  
ca ego rodzaju ludzkiego (irracjonalizm, wschodnie praktyki religijne, okultyzm itp.). Oto 
jest wi c millenaryzm roku 2000 nie b d cy zreszt  niczym oryginalnym ani nowym 
w dziejach ludzkiej my li. 

O ile staro ytno  cechowa o pojmowanie czasu jako cykli b d cych pod wp ywem 
ruchu astronomicznego, o tyle chrze cija stwo da o now  wizj  czasu rozwijaj cego si  
jednokierunkowo, od niepowtarzalnego pocz tku ku niepowtarzalnemu celowi, od prze-
sz o ci do przysz o ci. W koncepcji chrze cija skiej historia ma swój pocz tek i swój 
koniec (od stworzenia wiata po S d Ostateczny). Pojawi  si  wi c nowy rodzaj czasu – 
czas linearny, w którym bieg zdarze  uk ada si  w liniowy ci g. Przyj cie ery chrze ci-
ja skiej oznacza o nowy sposób mierzenia czasu historycznego, kiedy to rzymski zakonnik 
Dionizy Ma y (ok. roku 550) zaproponowa  liczenie dat historycznych od narodzin Chrys-
tusa, co wprowadzi  w ycie mnich Beda Czcigodny (673–735), natomiast liczenie czasu 
przed narodzeniem Chrystusa przyj o si  dopiero od 68  r. pod wp ywem Jacquesa 
Bossueta ( 627– 704). Wcze niej brak osi czasowej by  wielk  niedogodno ci  dla 
historyków. Herodot odwo ywa  si  przecie  do panowania kolejnych królów perskich, 
pó niejsi dziejopisarze Hellady wprowadzili datowanie na podstawie chronologii olimpiad, 
które odpowiednio numerowano. Historycy rzymscy natomiast liczyli up yw lat od legen-
darnego roku za o enia Rzymu (ab urbe condita – od za o enia miasta), co wed ug 
Liwiusza mia o mie  miejsce w roku 753 p.n.e. 

W wiekach rednich53) cz owiek yj cy w warunkach cywilizacji miejskiej w wi k-
szym stopniu podlega  ju  porz dkowi stworzonemu przez siebie ani eli rytmom przyrody. 
Miasto sta o si  miejscem nowego stosunku do wiata oraz czasu. Zainstalowane w mias-
tach zegary zacz y odmierza  coraz krótsze odcinki czasu i wed ug nich regulowa  ycie 
cz owieka. redniowieczne klasztory przypisa y do ka dej godziny dnia i nocy sta e zaj -
cia, by uwolni  ludzi od rozterki, co ze sob  pocz , oraz od pokusy pró nowania. W mias-
tach natomiast powsta o rodowisko, którego stosunek do czasu by  zupe nie inny. Dla 
kupców i rzemie lników czas oznacza  warto  ekonomiczn  oraz miernik pracy. Od po o-
wy XIV stulecia obserwujemy przemiany obyczajów, ludzie przestali my le  o minutach 
i godzinach jako o d ugo ci prze ywanych zdarze , a zacz li odmierza  minutami w asne 
odczucia i podporz dkowywa  si  tyranii czasu mechanicznego. Ju  wi c pod koniec owego 
wieku Nicolas Cresinus, biskup Lisieux, pos u y  si  metafor  przyrównuj c  Wszech wiat 
do wielkiego mechanicznego zegara, skonstruowanego i puszczonego w ruch przez Boga. 

Najprawdopodobniej wi c to zegar, a nie maszyna parowa, okaza  si  kluczowym 
mechanizmem nowo ytno ci, bowiem nowe uj cie czasu stworzy o ludziom odmienne 
warunki egzystencji. Podporz dkowano mu nawet funkcje organiczne: cz owiek nowo ytny 

                                                           
53) zob. A. Guriewicz: Kategorie kultury redniowiecznej. Warszawa, 976 
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posi ek spo ywa nie wtedy, gdy jest g odny, lecz gdy nadchodzi godzina posi ku, a k adzie 
si  spa  w godzinie wskazanej przez zegar. Mierzenie czasu nabra o wi kszego znaczenia 
w wieku XVIII i XIX, gdy tempo ycia w okresie rewolucji przemys owej sta o si  coraz 
wi ksze, a wiele technologii przemys owych wymaga o precyzji w pomiarze up ywu czasu. 
Czas sta  si  towarem, pojawi o si  sta e zatrudnienie i podzia  czasu spo ecznego na czas 
pracy i czas wolny. Wcze niej, tj. przed rozwojem industrializacji, ludzie znali wy cznie 
„dorywczy” charakter pracy, po wi caj c wytwarzaniu dóbr materialnych tylko tyle czasu, 
by starczy o na zaspokojenie istotnych i podstawowych potrzeb. 

Zwi kszaj ca si  precyzja zegarów ukazuje, jak cz owiek Zachodu ogarni ty jest obse-
sj  czasu i szybko ci. Czas komputerowy jest szczytowym osi gni ciem, najbardziej ab-
strakcyjnym poj ciem czasu, jakie kiedykolwiek zosta o wcielone w maszyn . W ka dej 
technologii preelektronicznej czas pozostawa  zewn trznym probierzem, w komputerze 
natomiast czas jest zarówno zewn trzn  miar  post pu, surowcem zu ywanym przez proce-
sor, jak i produktem. Urz dzenia, które pracuj  coraz szybciej, w coraz wi kszym stopniu 
absorbuj  swoich u ytkowników, a wspó czesny cz owiek pracuje d u ej ani eli w epo-
kach, w których pomiar czasu nie pe ni  szczególnie wa nej roli. Jednocze nie wszystko, co 
pracuje wolniej ani eli komputer, budzi zniecierpliwienie. Kultura cybercywilizacji jest 
wi c neurotyczna i czyni ludzi nieszcz liwymi i zagubionymi, nie eliminuj c egzysten-
cjalnych l ków, a wr cz przeciwnie – bezustannie je powi kszaj c. Trudno si  wi c dziwi , 
e znu eni i przera eni monotoni  uciekaj cego czasu oraz pe n  stresów codzienno ci  

ludzie instynktownie zwracaj  si  ku formom czasu odmiennym od industrialnego czasu 
linearnego. St d te  tak du a popularno  ró nych form pozaracjonalnego my lenia w po-
szukiwaniu bezpiecze stwa, trwa o ci i ponadczasowego sensu. Po d u szym okresie racjo-
nalizmu wyst puje w ostatnich latach nawrót do irracjonalno ci, w modzie jest my lenie 
w kategoriach magii (sekty, praktyki ezoteryczne, techniki medytacji itp.). Stan taki wynika 
mi dzy innymi z os abienia autorytetu nauki i uczonych. Wspó czesna nauka popad a 
w sprzeczno  mi dzy d eniem do prawdy a gromadzeniem zasobów informacji. Plato ski 
schemat fakty – wiedza – s dy ust puje dzi  interaktywnemu systemowi wielo ci idei, 
opinii i szkó  my lenia. Wspó cze nie nauka w ponowoczesnej rzeczywisto ci przestaje 
wi c spe nia  funkcj  „drogowskazu sensu”. Zamiast poj cia prawdy zaczyna si  u ywa  
poj cia „wielu prawd”, z których ka da ma by  jednakowo uprawniona. 

Filozofia dziejów 

Poj cie historii jest wieloznaczne i wielowarstwowe. Niemal ka dy teoretyk powie 
przecie  o przedmiocie swych zainteresowa  nieco inaczej. 

Samo s owo „historia” (gr. historeo = badam, poznaj , wracam umys em do prze-
sz o ci) ma znaczenie podmiotowe i przedmiotowe. Po pierwsze oznacza przebieg wyda-
rze  w przesz o ci, procesy ycia spo ecznego, dzieje. Po drugie, jako nauka o dziejach 
cz owieka w czasie i przestrzeni, pojawia si  w czasach nowo ytnych na prze omie XVIII 
i XIX wieku. 
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Wed ug ameryka skiego historyka z pocz tku XX wieku Jamesa Harveya Robinsona 
(...) histori  jest wszystko co wiemy o wszystkim cokolwiek cz owiek kiedykolwiek zrobi , 

my la , oczekiwa  albo odczuwa . 

wiadomo  czasu umo liwi a wykszta ci  ludziom taki sposób ycia, w którym 
dominuj c  rol  odgrywa kultura, a nie zwyk y instynkt. To mia  na my li Ortega y Gasset, 
gdy stwierdzi , e „cz owiek nie ma Natury, ma Histori ”. Ludzie u wiadomili sobie, e 
zawdzi czaj  istnienie kulturze odziedziczonej po przodkach. W krajach cywilizowanych 
dokumenty pisane zacz y pe ni  t  sam  funkcj  co w spo eczno ciach przedpi miennych 
mity i pami  o przodkach. Oko o pi ciu tysi cy lat temu w cywilizacjach rolniczych 
pojawi  si  wynalazek pisma. Odt d te  ma miejsce prowadzenie zapisków kronikarskich, 
jednak dopiero Grecy okazali si  pionierami krytycznego podej cia do historii, szukaj c 
odpowiedzi nie tylko na pytanie, jak wygl da  przebieg wydarze , ale i dlaczego sprawy 
potoczy y si  tak, a nie inaczej. 

Za ojca historii powszechnie uwa a si  Herodota, autora Dziejów, który jako pierwszy 
u y  tego s owa, mówi c, e zamiarem jego jest zachowanie tego, co zawdzi cza swe 
istnienie ludziom oraz zapewnienie czynom Greków pami ci u potomno ci. 

Inny wielki grecki historyk Tukidydes w dziele Wojna peloponeska napisa , e celem 
jego dzie a jest, by 

(...) uznali je za po yteczne ci, którzy b d  chcieli pozna  dok adnie przesz o  i wyrobi  
sobie s d o takich samych lub podobnych wydarzeniach, jakie zgodnie ze zwyk  kolej  spraw 
ludzkich mog  zaj  w przysz o ci. 

Greccy i rzymscy dziejopisarze przypisywali historii trzy cele: 
) upami tnienie zdarze , by nie zosta y zapomniane; 

2) usprawiedliwiane czynów pope nianych przez swych wodzów i w adców; 
3) pouczanie wspó czesnych i potomnych. 

St d s ynne powiedzenie Cycerona historia est magistra vitae (historia nauczycielk  
ycia) oraz, e „nie zna  historii, to by  zawsze dzieckiem”. Rzymski historyk Polibiusz 

stwierdza  za , e „wiedza historyczna przygotowuje nas do rz dzenia pa stwem” i Rzy-
mianie konsekwentnie pos ugiwali si  histori  jako rodkiem do wzmocnienia lojalno ci 
wobec pa stwa i dumy z jego ekspansji54). 

Johann Wolfgang Goethe uzna  natomiast, e „pisanie historii jest sposobem na uwol-
nienie si  od przesz o ci”, e je li ludzie poznaj  dobrze dzieje, to historia przestanie si  
powtarza . Nauka historii by aby wi c jednym z podstawowych elementów dobrego wy-
chowania obywatelskiego. Cz owiek jako istota rozumna i uwik ana w histori  zapytuje 
o jej sens, bo chce samego siebie umiejscowi  w czasie, bo bez historii nie ma kultury, bez 
znajomo ci historii nie sposób zrozumie  losów spo ecze stw i narodów, a zw aszcza dzie-
jów w asnego narodu. 
                                                           
54) zob. J. Topolski: Od Achillesa do Beatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii. Warszawa, 

998 
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Przesz o  istnieje wówczas, gdy jest przedmiotem my li o niej, na co z o y  si  mo e: 

– pami  indywidualna i zbiorowa tego, co by o; 
– wiadomo  historyczna (kszta towana przez tradycj , czyli co , co przesz o  nam 

„przekaza a”); 
– historiografia. 

Ta ostatnia oznacza pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotycz ce przesz o -
ci, dziejopisarstwo, a tak e pi miennictwo odtwarzaj ce przesz o  na podstawie róde  
ustnych i pisanych, wykopalisk archeologicznych i zabytków. Pocz tkowo historiografia 
mia a charakter wy cznie kronikarski, w redniowiecznej Europie odgrywa a rol  s u ebn  
wobec teologii b d c g ównie histori  Ko cio a, dopiero wraz z upowszechnieniem druku 
w wi kszym stopniu przedmiotem historiografii sta y si  tre ci wieckie. Historiografia 
owego okresu mia a charakter erudycyjny, gromadzi a bowiem ogromne zasoby wiedzy 
o przesz o ci, rozwijaj c zarazem metody jej badania. W czasach nowo ytnych ca kowicie 
zmieni  si  warsztat historyka. Znaczenia nabra  materia  ród owy, racjonalizm my lenia, 
krytycyzm i szersza refleksja humanistyczna. Historycy zaj li si  wielkimi problemami 
dziejowymi (jak np. upadek Rzymu). W XX wieku pojawi y si  nowe próby uprawiania 
historii, nast pi o odej cie od metody „zdarzeniowej” (odtwarzanie ci gów wydarze ) na 
rzecz historiografii strukturalnej (historia mentalno ci i przemiany wiadomo ci, historia 
ycia codziennego w ró nych jego dziedzinach, historia my li i idei itp.). 

Obok przyj cia osi czasowej, co historiografia wiata zachodniego zawdzi cza my li 
chrze cija skiej, pojawi a si  tak e kwestia periodyzacji dziejów, czyli dokonania podzia u 
przesz o ci na wyodr bnione okresy celem lepszego zrozumienia procesów dziejowych. 
W ka dej dyscyplinie nauki badacze d  do systematyzacji i klasyfikacji badanych 
zjawisk, nie inaczej jest wi c w naukach historycznych. O ile historia w rozumieniu biegu 
dziejów to czas rzeczywisty, o tyle w historii jako nauce pojawia si  czas historyków, 
a wi c czas konwencjonalny (umowny), powsta y przez selekcj  faktów, zdarze  i zjawisk. 
Trzeba wi c zdawa  sobie spraw , e wszelkie daty spe niaj  jedynie funkcje porz dkowe, 
adna bowiem epoka nie zaczyna si  i nie ko czy nagle. 

Obowi zuj ca periodyzacja (staro ytno , redniowiecze, czasy nowo ytne) jest dzie-
em niemieckiego historyka Krzysztofa Kellera, który w opublikowanym w roku 688 

dziele Historia medii aevi (historia wieków rednich) zaproponowa  podzia  czasu history-
cznego obowi zuj cy po dzi  dzie  (wspó cze nie wydzielamy jeszcze dzieje najnowsze). 
Cz owiek chc c zrozumie  i wyja ni  skomplikowany przebieg dziejów, stara si  porz d-
kowa  zdarzenia i procesy rozwojowe w pewnych ramach czasowych, przywi zuj c wag  
do magii liczb. W wielu koncepcjach filozoficznych i socjologicznych dzieli si  histori  
ludzko ci na pewne epoki (fazy, formacje itp.) zale nie od przyj tej koncepcji rozwoju wiata. 

Nie zawsze granice wyznaczane „okr g ymi” datami zgodne s  z refleksj  co do cezur 
czasowych wynikaj cych z charakteru danej epoki. Leszek Ko akowski stwierdzi  w je-
dnym ze swych esejów na po y artobliwie, e stulecia przewa nie ko cz  si  oko o pi tna-
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stu lat po nominalnym zako czeniu wieku. I tak na przyk ad reformacja (której pocz tek 
przypad  na rok 5 7) zdominowa a histori  XVI stulecia w Europie, wojna 30-letnia roz-
pocz a si  w roku 6 8, kszta tuj c oblicze XVII stulecia, Kongres Wiede ski 8 5 roku 
rozpocz  now  epok  w Europie, a kulturoznawcy zgodnie przyznaj , e prawdziwy ko-
niec XIX stulecia mia  miejsce dopiero z chwil  wybuchu I wojny wiatowej w 9 4 roku. 

Historia zaspokaja ch  poznania naszej rzeczywisto ci, albowiem sprawia, e ro-
zumiemy nie tylko przesz o , ale i czasy, w których yjemy. W spo ecze stwach pier-
wotnych pochodzenie i to samo  grupy (plemienia, ludu) okre la  mit, czyli opowie  
o nadnaturalnych wydarzeniach próbuj ca wyja ni  pochodzenie i natur  danej spo eczno -
ci. Mity, jakie tworzono na temat czynów przodków, mia y za zadanie stworzy  odpowiedni 
klimat spo eczny, w którym dana grupa czu a si  „u siebie”. Istniej  wi c mity za o y-
cielskie (powstanie jakiego  miasta lub narodu czy te  pa stwa), mity uprawomacniaj ce 
w adz  pewnych jednostek lub grup czy te  mity uzasadniaj ce okre lone obyczaje, insty-
tucje i wzory kultury. My lenie mityczne dotyczy nie tylko genezy, ale i przeznaczenia 
wiata i cz owieka. Mit jest niezmienny i niepodwa alny, poniewa  nie jest elementem 

racjonalnego my lenia, nie mo na podwa y  go w sposób naukowy. Funkcja, jak  dawniej 
spe nia y mity (a cz ciowo spe niaj  i dzisiaj), w spo ecze stwach nowo ytnych realizo-
wana jest przez historiozofi  zwan  w niektórych krajach tak e filozofi  historii. 

Historiozofia jest filozofi  dziejów, a wi c rozwa aniami nad przebiegiem, celo-
wo ci  oraz istot  procesów historycznych. Odpowiada na pytania o sposoby rozumienia 
historii i czynniki jej rozwoju (warunki geograficzne i klimat, pop dy i nami tno ci 
ludzkie, ewolucja i rozwój techniki) oraz idee i wyzwania spowodowane zagro eniami. 
Powstaj  wreszcie teorie  porz dkuj ce bieg dziejów, doszukuj ce si  w nim prawid owo ci 
a tak e sensu historii55). Cz stokro  idee historiozoficzne zwi zane s  z religijnymi, ka da 
bowiem religia posiada w asn  wizj  czasu i przestrzeni oraz przysz ych losów rodzaju 
ludzkiego. W zwi zku z tym na przestrzeni tysi cleci powsta y ró ne schematy historyczne, 
ró ne wyobra enia kszta tu dziejów cz owieka i ró norodne modele czasu historycznego. 

Czes aw Bartnik wskazuje wi c56), e mo liwe s  nast puj ce wyobra enia up ywu 
czasu i przebiegu wydarze  historycznych: 

– amorficzny (bezkszta tny potok zmian) – histori  jednostek, spo eczno ci i wiata 
stanowi  lu ne zdarzenia, dowolnie osadzone w momentach czasu i punktach prze-
strzeni; jedne z nich maj  wi ksze znaczenie, a inne mniejsze, ale adne nie jest decy-
duj ce; historia nie stanowi adnej zorganizowanej ca o ci; nie istniej  adne prawa 
rozwoju – to tylko ludzie sami wymy laj  teorie, które maj  im zapewni  poczucie 
adu i oczywisto ci w wiecie rz dzonym prawami chaosu; 

                                                           
55) zob. np. E. H. Carr: Historia – czym jest. Pozna , 999 oraz K. Pomian: Przesz o  jako przedmiot 

wiedzy. Warszawa, 992 
56) zob. Cz. Bartnik: Historia ludzka i Chrystus. Katowice, 987; tego : Chrystus jako sens historii. 

Wroc aw, 997 
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– stacjonarny (powierzchnia piaszczystej pustyni) – w dziejach wiata i ludzko ci nic 
si  w gruncie rzeczy nie zmienia; wszystko pozostaje zawsze takie samo, zachodz  
jedynie zmiany powierzchniowe lub pozorne; czas jest niesko czony; historia jest 
pewn  ca o ci  nie do ogarni cia – przypomina wielk , bezkresn  pustyni , na której 
w sposób przypadkowy wiatr przesypuje piasek z miejsca na miejsce, ale która zawsze 
wygl da tak samo; 

– cykliczny (wieczny ko owrót) – wiat mia by si  wci  powtarza , b d  jako ten sam 
b d  jako istotnie podobny; istnienie ludzko ci mia oby by  rytmicznym pulsowaniem 
dziejów ludów, cywilizacji, pa stw, religii i kultur; histori  postrzega si  jako powra-
caj c  wiecznie po tej samej orbicie ko a; adna idea nie jest wi c niczym nowym, bo 
wszystko ju  by o; 

– spiralny (spirala historii) – historia ewoluuje, lecz nie po linii prostej, ale po spiral-
nej; zdarzaj  si  okresy b dzenia, regresu i powtórze ; niemniej jednak punkt ostatni 
jest nieporównywalnie wy szy od punktu wyj cia; historia nie powtarza si  w sposób 
prosty; mo e zaistnie  pewne podobie stwo zdarze , jednak e w zupe nie odmien-
nych realiach; 

– linearny (odcinek linii prostej) – historia, a wraz z ni  czas i przestrze  maj  absolut-
ny pocz tek (stworzenie wiata, punkt protologiczny) i absolutny kres (koniec wiata, 
punkt eschatyczny); punkty te czy odcinek czasu w postaci dziejów tego wiata; 
w chrze cija stwie na osi dziejów wyró nia si  „ rodek czasu”, czyli histori  Jezusa 
Chrystusa; 

– linearny ewolucyjny (linia prosta wznosz ca si  w gór ) – historia jest ruchem 
jednostajnym okre lonym w sposób pozytywny; wed ug niektórych my licieli chrze -
cija skich jest to prosta od nico ci ku Bogu; wed ug my licieli pozytywistycznych 
i cz ci marksistów w historii realizuje si  idea post pu, który gatunek homo sapiens 
zawdzi cza samemu sobie, a wi c mo liwo ciom ludzkiego umys u; „z oty wiek” ludz-
ko  ma przed sob ; 

– linearny degradacyjny (linia prosta opadaj ca w dó ) – historia ma by  bezustan-
nym staczaniem si  ludzko ci z pewnego szczytu ku upadkowi, rozpadowi, degenera-
cji fizycznej i materialnej i duchowej; w tej pesymistycznej koncepcji wyra na jest 
inspiracja mitem „z otego wieku”, który ludzko  ma ju  za sob ; 

– autokreacyjny (wielokszta tno ) – historia mia aby ci gle stwarza  sam  siebie, 
czyli by  poddan  dzia aniom twórczym cz owieka, który nadawa by jej ró ne kszta ty 
zale nie od swych mo liwo ci; ludzkie dzieje cechowa aby plastyczno  auto-
twórcz ; historia jest wi c taka, jak  j  uczynimy; wszystkie zdarzenia maj  znaczenie 
jedynie takie, jakie nadaj  im ludzie, kiedy decyduj  si  dzia a  lub kiedy patrz  na nie 
wstecz. 
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Wybrane koncepcje historiozoficzne 

W oparciu o wymienione w poprzednim podrozdziale koncepcje czasu spo ecznego, 
które zwi zane s  z teoriami kosmogonicznymi, w historiozofii pojawiaj  si  rozmaite 
wizje przebiegu dziejów cywilizacji. 

Otwarto  dziejów – koncepcja zgodna z autokreacyjnym modelem czasu historycz-
nego; wedle K. R. Poppera przysz o  jest otwarta i niezdeterminowana, a je li nawet 
wyst puje w dziejach podobie stwo mi dzy ró nymi wydarzeniami historycznymi (np. 
powstawanie tyranii w staro ytnej Grecji i wspó czesnych dyktatur), to ma ono znaczenie 
dla socjologa i politologa, natomiast podobnym zdarzeniom za ka dym razem towarzysz  
odmienne okoliczno ci i ta w a nie odmienno  mo e przes dzi  o dalszym biegu wy-
padków. Je li natomiast uwierzymy w prawo powtarzalnych cykli, to na pewno b dziemy 
si  doszukiwa  i znajdowa  jego potwierdzenie, nie b dzie to ju  jednak nauka, tylko 
 – zdaniem Poppera – „truj ca choroba intelektualna naszych czasów”, któr  nazwa  mo na 
filozofi  prorocz . Wszelkie ideologie zak adaj ce, i  wiat rozwija si  wed ug okre lonych 
praw, uwa a  Popper za nienaukowe i niebezpieczne historyczne proroctwa rozpoczyna-
j ce w istocie totalitarne próby naginania rzeczywisto ci do zaprojektowanych sztucznie, 
utopijnych schematów. 

Pesymizm historiozoficzny – czyli mit zmierzchu; wiara w nadej cie schy ku lub zu-
pe nego upadku cywilizacji wyst puje, b d  w wersji stopniowej degradacji b d  w apoka-
liptycznej wizji ko ca wiata (ta ostatnia stanowi raczej domen  my li religijnej). Idee 
schy ku cz sto towarzysz  chwilom upadku struktur pa stwowych i pogl dy historiozofów 
s  wówczas wiernym odzwierciedleniem panuj cych powszechnie nastrojów. Pesymizm 
i katastrofizm pojawi  si  w filozofii stoików, np. u Seneki szerz cego wizj  upadku 
grecko-rzymskiej kultury. Wspó cze nie pogl dy tego rodzaju znajdziemy w pismach hisz-
pa skiego filozofa Ortegi y Gasseta, który krytykowa  wspó czesn  cywilizacj  techniczn  
i wskazywa  na mo liwo  nadej cia nowej ery barbarzy stwa, a tak e w dzie ach Fryde-
ryka Nietzschego. W formie literackiej mit zmierzchu wyst puje w powie ciach Józefa 
Conrada. Przekonanie o nadchodz cym „zmierzchu Zachodu” cechuje wielu anglosaskich 
historiozofów: Oswalda Spenglera, Arnolda Toynbee’ego, Paula Kennedy’ego g osz cych 
teori  powstawania – rozwoju – upadku57) w odniesieniu do historii wiatowych 
mocarstw i kultur. 

Mesjanizm – dos ownie oznacza pogl d religijno-spo eczny g osz cy wiar  w nadej-
cie wybawiciela (hebr. Masziach = pomazaniec), który przyniesie lepsz  przysz o  

i dokona dzie a wybawienia; w sensie natomiast pogl du historiozoficznego oraz poli-
tycznej ideologii stanowi mistyczn  wiar  w pos annictwo w asnego narodu lub ruchu poli-
tycznego, którego dzia alno  przyniesie wyzwolenie, zmieni oblicze wiata i rozpocznie 
                                                           
57) por. np. O. Spengler: Historia, kultura, polityka. Warszawa, 990; A. Toynbee: Cywilizacja 

w czasie próby. Warszawa, 99 ; por. tak e Z. J. Czarnecki: Arnold Toynbee – apokalipsa 
i nadzieja. „Akcent”, 990, nr 3 
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now  er ; ród em tego rodzaju pogl dów by a ydowska koncepcja Mesjasza, w pó -
niejszym okresie idee mesjanistyczne wyst powa y w chrze cija skich ruchach chilia-
stycznych, a tak e w islamie; z czasem pojawi y si  wieckie formy, jak np. w ideologii 
s owianofilstwa, panslawizmu rosyjskiego i d e  do ci g ych podbojów wyros ych z idei 
Moskwy jako „Trzeciego Rzymu” g oszonej w XVI stuleciu przez mnicha Filoteusza. 
Cz sto pojawia si  u narodów, które utraci y niepodleg o  (np. mesjanizm polski XIX wie-
ku jako reakcja na kl sk  powstania listopadowego; filozofia Józefa Hoene-Wro skiego, 
Augusta Cieszkowskiego i Andrzeja Towia skiego; utwory Adama Mickiewicza Dziady, 
Juliusza S owackiego Król-Duch, Zygmunta Krasi skiego Przed wit). Równie  ideologie 
ruchów terrorystycznych i rewolucyjnych zawieraj  cz stokro  w tki mesjanistyczne 
(terroryzm jako czyn przyspieszaj cy moment wyzwolenia i uszcz liwienia w asnego na-
rodu lub nawet ca ej ludzko ci, rewolucja jako moment zbawienia, czyli punkt eschatyczny, 
i zapocz tkowania nowej epoki w dziejach, oczyszczaj ca funkcja przemocy i terroru). 

Cykliczno  dziejów – koncepcja powtarzalno ci wydarze  cechuje nie tylko my l 
staro ytn  i filozofie Wschodu, ale i wiele nowo ytnych teorii historiozoficznych. Wed ug 
nich wszystko powstaje i zanika, ginie i odradza si , jedynie ruiny s  milcz cymi wiad-
kami obrotu kó  historii. Ju  u Platona znajdziemy pogl d o cyklicznych nawrotach 
dziejów, tak e u rzymskiego historyka Polibiusza pojawia si  teza o cyklicznym rozwoju 
ustrojów pa stw (tyrania – arystokracja – oligarchia – demokracja – tyrania...). Teoria 
powrotów historii pojawia si  w pracach Giambattisty Vico („spirala historii”, pogl d 
o nawrotach barbarzy stwa). W ostatnich latach koncepcja cykliczno ci prze ywa swoisty 
renesans, czego wyrazem jest ogromna popularno  wizji nadchodz cego „nowego rednio-
wiecza” (np. ksi ki Barbary Tuchman Odleg e zwierciad o czy Roberta Vacco rednio-
wiecze puka do naszych wrót)58). Tak e w pesymistycznych wizjach „zmierzchu Zachodu” 
widoczny jest motyw cykliczno ci biegu historii, kiedy to wskazuje si  na dominacj  
i przemijanie pot gi kolejnych mocarstw (np. XIX wiek supremacja Anglii, XX wiek 
hegemonia USA, XXI wiek – stuleciem Dalekiego Wschodu?). 

Historiozoficzny optymizm – wynika z przekonania o tym, e umys  ludzki gwaran-
tuje sta y post p w historii ludzko ci. Twórcze mo liwo ci rodzaju ludzkiego realizuj  si  
wi c w nieustaj cym rozwoju wiedzy, techniki, moralno ci i yciu spo ecze stw. Schemat 
triadyczny (trójelementowy) wydaje si  pojawia  w koncepcjach historiozoficznych 
najcz ciej – ju  w pocz tkach chrze cija stwa ukszta towa  si  podzia  na epok  Starego 
Testamentu (Boga Gniewu) i epok  Nowego Testamentu (Boga Mi o ci); opat Joachim 
z Fiore ( 30– 202) doda  do tego schematu kolejny element, czyli epok  Ducha wi tego; 
wed ug Joachima Trójca wi ta stanowi zasad  historii, ka da epoka posiada w asn  
specyfik , a przej cia mi dzy epokami maj  gwa towny charakter; pogl dy te przyj o 
wiele ruchów millenarystycznych, sta y si  te  podstaw  dyktatury Coli di Rienzo w 347 r.; do 
schematu tego nawi za  polski filozof August Cieszkowski ( 8 4– 894) Nowo ytna idea 
post pu pojawia a si  w pismach wielu filozofów, mi dzy innymi u Jeana Bodina, który 
                                                           
58) zob. U. Eco: Semiologia ycia codziennego. Warszawa, 996 
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uwa a , e dzieje ludzkie s  realizacj  idei post pu w formie linearnej. Jako jeden z g ów-
nych motywów znajdzie si  w my li francuskiego O wiecenia (np. u Jeana Condorceta), w fi-
lozofii pozytywistycznej (np. u Augusta Comte’a) oraz w marksizmie i my li nowej lewicy. 

Levis H. Morgan wyró ni  trzy stadia dziejów ludzko ci: 
) dziko , 

2) barbarzy stwo, 
3) cywilizacj . 

U Karola Marksa historia dzieli a si  na nast puj ce formacje: 
– wspólnota pierwotna, 
– niewolnictwo, 
– feudalizm, 
– kapitalizm, 
– socjalizm, 
– komunizm. 

Neomarksista Jurgen Habermas wyró ni  za  cztery formacje dziejowe: 
) pierwotn , 

2) tradycyjn , 
3) kapitalistyczn , 
4) postkapitalistyczn . 

Wspó cze nie schemat triadyczny (magia liczby „trzy”) znajdziemy w najnowszych 
koncepcjach podzia u historii wiata na fazy: 

– agrarn  (cywilizacje rolnicze), 
– industrialn  (od rewolucji przemys owej), 
– postindustrialn  (ponowoczesno , spo ecze stwo informacyjne). 

Pogl d taki reprezentowany jest szczególnie przez socjologów i historiozofów amery-
ka skich (Daniel Bell – koncepcja spo ecze stwa postprzemys owego, Zbigniew Brzezi ski – 
poj cie ery technotronicznej, Alvin Toeffler – idea „trzeciej fali” rozwoju cywilizacyjnego, 
Francis Fukuyama – teza o „ko cu historii”, czyli osi gni ciu przez kraje rozwini te epoki 
liberalnej demokracji i gospodarki postindustrialnej, co stanowi  ma najwy sz  faz  
rozwoju cywilizacji). W wielu teoriach antropologicznych i kulturoznawczych operuje si  
tak e poj ciami kultur tradycyjnych (przedprzemys owych), nowoczesnych (modernizm) 
i ponowoczesnych (postmodernizm). 
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ROZDZIA  CZWARTY 

CYWILIZACJA  STRESU 
Spo ecze stwo i czas 

W ka dym okresie historycznym istnieje centralny idea , 
który zaprz ta imaginacj  ludzi. W praktycznej realizacji tego 
idea u geniusz ludzki znajduje najpe niejsze zastosowanie. 
W redniowieczu takim idea em by a wiekuista szcz liwo  na 
tamtym wiecie, bo tu, na ziemi deptanej przez Czterech Je d -
ców Apokalipsy, ycie by o nie do zniesienia. Dzi  centralnym 
idea em – centraln  mani  ludzko ci – jest przypuszczalnie 
szybko  i na jej us ugach stoj  konstruktorzy, in ynierowie, fi-
zycy atomowi, specjali ci od komputerów... 

Marek u awski 

Niedobór czasu 

Profetyczne wizje wi kszo ci futurologów i ekonomistów jeszcze w po owie XX 
wieku zak ada y, e wraz z post pem techniki czas pracy ulegnie wydatnemu skróceniu do 
czterech dni w tygodniu, wiek emerytalny obni y si  do czterdziestu lat, panowa  b dzie 
powszechny dobrobyt, a zasadniczym problemem ludzko ci w kolejnych stuleciach b dzie 
nadmiar wolnego czasu. 

Rzeczywisto  ró ni si  jednak od oczekiwa  optymistycznie nastawionych autorów 
prognoz post pu technicznego. Nowoczesne technologie, dzi ki którym wkraczamy w epok  
spo ecze stwa informatycznego, wcale nie okaza y si  dla swych u ytkowników askawe. 
Sp dzamy dzi  w pracy tyle samo czasu co pokolenia, którym dobrodziejstwa informatyki 
nie by y znane. Zjawisko mody na przepracowanie sta o si  w przeci gu kilku lat udzia em 
spo ecze stw transformuj cych si  krajów Europy rodkowej. Na horyzoncie nowego stu-
lecia pojawi o si  widmo cywilizacyjnego niewolnictwa. Marzenia o pracy i sukcesie s  
dzi  nieod cznie zwi zane z wysokimi kosztami w postaci po wi cenia swego czasu 
pracodawcy (tzw. dyspozycyjno ), nadmiar wolnego czasu jest natomiast udzia em bezro-
botnych, a wi c tych, którzy s  wy czeni z rynku pracy oraz maj  ograniczone mo liwo ci 
udzia u w konsumpcji. W wielu krajach nast puje wr cz powrót do XIX-wiecznego rytmu 
pracy, krytykowanego niegdy  przez Fryderyka Engelsa, a w literaturze tak celnie opisane-
go przez Charlesa Dickensa. Ludzie pracuj  coraz d u ej ulegaj c mitom konsumpcji i wpa-
daj c w spiral  ch ci posiadania coraz wi kszej ilo ci rzeczy, które cz sto okazuj  si  
ca kowicie bezu yteczne. Obok obszaru biedy i bezrobocia wyst puj cych w ka dym kraju, 
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istniej  strefy nadmiernej pracy i niepotrzebnej konsumpcji. Podstawowe cele gospodarki 
kapitalistycznej, takie jak wzrost gospodarczy, pe ne zatrudnienie, stabilno  finansowa 
i rosn ce p ace realne, zdaj  si  by  przesz o ci . Koniec dwudziestego wieku przebiega 
natomiast wedle Lestera C. Thurowa59) „pod znakiem gwa townej transformacji rozk adu 
dochodów i bogactwa oraz ekonomicznej nierównowagi”. Rozwój gospodarki Chin i regres 
Japonii, za amanie gospodarki meksyka skiej, spadek p ac realnych wi kszo ci Ameryka-
nów, wzrost stopy bezrobocia i niezdolno  krajów europejskich do tworzenia nowych 
miejsc pracy, a wreszcie spowolnienie wzrostu gospodarczego wiata na niespotykan  
przez ca e stulecie skal  – sk adaj  si  na obraz globalnej sytuacji. 

wiat znalaz  si  w stanie naruszonej równowagi, co spowodowane jest mi dzy 
innymi upadkiem systemu komunistycznego i pe nym w czeniem krajów by ego RWPG 
w system kapitalistyczny oraz malej cym znaczeniem pot gi gospodarczej Stanów Zjedno-
czonych, a wi c wkroczeniem w er  bez dominuj cego politycznie i ekonomicznie mocar-
stwa. Zmienia si  równie  demograficzny obraz wiata, w którym nasilaj  si  migracje, 
ro nie liczba ludno ci krajów najbiedniejszych i nast puje proces starzenia si  spo e-
cze stw krajów najbogatszych. Gospodarka wiatowa staje si  gospodark  globaln  
zdominowan  przez wielkie korporacje przy malej cym znaczeniu instytucji pa stwa 
narodowego. Nast puje wreszcie (a w wielu krajach ju  nast pi o) technologiczne przej cie 
w epok  zdominowan  przez ga zie produkcji oparte na potencjale intelektualnym, a wi c 
er  postindustrialn  (cywilizacja „trzeciej fali”, spo ecze stwo informacyjne). Co za tym 
idzie, czynniki takie jak przestrze  i czas straci y na znaczeniu. Umiejscowienie produkcji 
jest niezale ne od warunków geograficznych (przestaj  si  liczy  takie czynniki, jak z o a 
surowców, warunki komunikacyjne, poziom rozwoju kraju itp.), a czas wprowadzenia no-
wych produktów na rynek, opracowania nowych technologii, projektowania nowych wyro-
bów uleg  skróceniu wraz z post pami rewolucji informacyjnej. 

Wzrost gospodarczy spowodowany rozwojem nowoczesnych technologii i zwi ksze-
niem wydajno ci poci ga za sob  niedobór czasu. Paradoksalnie, w nowoczesnej gospo-
darce czas staje si  najbardziej deficytowym elementem, istotnym zarówno w procesie 
produkcji, jak i konsumpcji. W systemach gospodarczych o niskiej wydajno ci czas jest 
stosunkowo ma o istotnym kosztem produkcji, tak wi c w gospodarce niedoboru tylko 
jednego nigdy nie brakowa o – czasu. Natomiast w systemach charakteryzuj cych si  wy-
sok  wydajno ci  czas staje si  coraz dro szym elementem procesów gospodarczych. 
W przesz o ci brak czasu charakteryzowa  „do y” spo eczne, niegdy  bowiem niskie wy-
kszta cenie sz o w parze z brakiem pieni dzy i czasu. Obecnie sytuacja uleg a odwróceniu, 
bardzo ma o czasu maj  dzi  warstwy wy sze, obowi zuj ca sta a si  bowiem zasada 
g osz ca, e cz owiekiem sukcesu nie jest ten, kto ma wolny czas, ale ten, kto wi cej 
pracuje i wi cej konsumuje. Dostatkiem czasu mog  natomiast pochwali  si  ci, którzy s  
poza rynkiem pracy, a wi c bezrobotni, emeryci i renci ci. 

                                                           
59) zob. L. C. Thurow: Przysz o  kapitalizmu. Wroc aw, 999, s. 32 
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Cz owiek wspó czesny pracuje o wiele wi cej i o wiele d u ej ani eli jego przodkowie 
w minionych stuleciach, podczas gdy w wizjach futurologicznych obraz przysz o ci ryso-
wa  si  zupe nie inaczej. Niepowstrzymany post p cywilizacyjny mia  zapewnia  wszyst-
kim coraz l ejsz  i mniej czasoch onn  prac . Cywilizacja przemys owa, która mia a sta  
si  cywilizacj  nudy spowodowanej nadmiarem wolnego czasu dzi ki powszechnemu 
rozwojowi techniki i zast powaniu cz owieka zautomatyzowan  prac  maszyn, sta a si  
jednak cywilizacj  notorycznego braku czasu. 

Ka da cywilizacja oraz ka da wielka kultura podlega okre lonemu imperatywowi roz-
wojowemu. Oznacza to istnienie pewnego wzorca warto ci i podstawowej zasady, wokó  
której ogniskuj  si  g ówne procesy trwania i cywilizacyjnego rozwoju. W cywilizacji 
Pa stwa rodka  najistotniejsze jest niezmienne trwanie w czasie, stabilno  i si a wzorców 
tysi cletniej tradycji maj  dla Chi czyków najwa niejsze znaczenie. Chocia  wi c Chi -
czycy wynale li wszystkie technologie konieczne do dokonania rewolucji przemys owej na 
setki lat przed Europejczykami, to jednak innowacyjno  i d enie do zmian nigdy nie sta y 
si  warto ciami uznawanymi w tej kulturze. Nowe technologie postrzegane by y jako za-
gro enie tradycyjnego adu, a nie jako szansa lepszej przysz o ci. W staro ytnej Grecji 
idea em by a z kolei m dro  rozumiana mi dzy innymi jako d enie do harmonii 
i równowagi, co znajdywa o swój wyraz zarówno w filozofii, my li politycznej, jak rów-
nie  odwzorowywane by o w kanonach estetycznych greckiej sztuki. Drugim z kolei 
imperatywem wp ywaj cym na kszta t ycia spo ecznego i kultur  Hellady by o obsesyjne 
pragnienie nie miertelno ci symbolicznie wyra one w mitach, a praktycznie realizowane 
w d eniu do s awy i powszechnej aprobacie odwagi, bohaterstwa i podejmowania dzia a  
ryzykownych. Dla Rzymian najwa niejsze by o poczucie przynale no ci do wspólnoty 
nigdy nie ko cz cego si  cesarstwa. Praktycznie przybra o to form  doskona ej organizacji 
pa stwa, prawa, spo ecze stwa, armii, podejmowanych przedsi wzi  budowlanych itp., 
daleko w mniejszym stopniu technicznej innowacyjno ci. Histori  polityczn  Rosji oraz 
wielu agresywnych imperiów zdominowa  z kolei nieustaj cy ekspansjonizm wynikaj cy 
z obsesji przestrzeni, której zdobywanie mia o zapewnia  narodowi bezpiecze stwo. 
W redniowiecznej Europie g ówn  ide  ycia publicznego by o d enie do civitas Dei, 
czemu podporz dkowane by y rozmaite sfery ycia – sztuka i architektura sakralna, co-
dzienna pobo no , etos rycerski i idea wypraw krzy owych itp. 

Obsesja szybko ci 

Podstawowym imperatywem cywilizacyjnym sta a si  w wieku dwudziestym obsesja 
szybko ci, a g ównym motywem cybercywilizacji jest ci g e zmaganie si  z czasem. Obok 
d enia do maksymalizacji wytwarzania i posiadania (wi ksza ilo  ma oznacza  dobro-
byt), to w a nie p d do osi gania coraz wi kszej szybko ci pracy, komunikacji, przep ywu 
informacji itp. (szybciej ma oznacza  nowocze nie) sta  si  dominuj cym wzorcem cywili-
zacyjnym ponowoczesno ci. Spo ecze stwa krajów rozwini tych cywilizacyjnie charakte-
ryzuje wyczerpanie temporalne polegaj ce na yciu tera niejszo ci . Przesz o  i wzorce 
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z niej czerpane straci y na znaczeniu, a wyobra enie sobie przysz o ci jest z uwagi na 
tempo zmian niemo liwe. Wspó cze nie zmiany odczuwa si  ju  nie jako ilo ciowe czy 
jako ciowe, ale ka de podwojenie (szybko ci jakiego  procesu, ilo ci itp.) tworzy zupe nie 
nowe warunki, do których trzeba si  na nowo adaptowa . Cz owiek przywyk  do ycia, 
którego zmiany cechuje post p arytmetyczny, a nie wyk adniczy, jednak wspó czesny 
wiat jawi si  jako ci g a nieci g a zmiana. Rozpowszechnienie techniki zrodzi o wi c 

w efekcie kultur  natychmiastowo ci, opart  o chronocentryzm60). 
Czas sta  si  ju  od pocz tku ery nowoczesnej towarem i jako taki jest sprzedawany 

i kupowany bez wzgl du na spo eczne czy ludzkie konsekwencje. Kiedy jednak Beniamin 
Franklin wypowiada  znamienne s owa: „czas to pieni dz”, mia  na my li przede wszyst-
kim to, e czas powinien by  wykorzystany w sposób produktywny i e nie wolno cz owie-
kowi marnowa  go na czynno ci zb dne, niepotrzebne i nierozwa ne. Dzi  wszystko, co 
pracuje zbyt wolno (a wi c wolniej od komputera), budzi niech , zniecierpliwienie i po-
gard  jako anachroniczne, nienowoczesne, a wi c z e. Czas odmierzany w coraz mniej-
szych jednostkach sprawia wra enie ci g ego kurczenia si . Obsesyjna pogo  za czasem 
dotyczy nie tylko czasu pracy (od którego odmierzania przez pracodawc  zale ne s  docho-
dy pracowników), ale równie  czasu wolnego (np. powszechno  informacji dotycz cych 
czasu wykonywania utworu muzycznego, czasu przebiegu gry komputerowej, pomiaru 
czasu w widowiskach sportowych itd.), zmuszaj c do ci g ego i nieprzerwanego skupiania 
uwagi na up ywie kolejnych godzin, minut, sekund i ich cz ci. 

Czy dzieje si  tak dlatego, e – jak powiada Roman Ingarden: 

(...) pogr ony w czasie, do siebie jako do istoty niepodleg ej czasowi wiecznie t skni cy, 
cz owiek czuje si  zagro ony przemijaniem i niewiadom  nico ci  jutra. Nie u wiadamiaj c 
sobie tego, chce uciec od siebie, o sobie samym zapomnie . (...) Zabija czas: wynajduje zaj cia, 
którymi by „wype ni ” czas i ca  uwag  sw  koncentruje na robocie, bez której móg by si  
obej . By nie czu  si  osamotniony i obcy na wiecie, stwarza sobie fikcje obowi zku wobec 
czego , czego w a ciwie nie ma, co jest niewa ne, ale co sam sobie wytworzy  i czemu – nie 
przyznaj c si  do tego – nadaje pozór donios o ci i istnienia6 ). 

Tyrania rozk adu czasu i ci g ego po piechu powoduje, e cz owiek ery informacyjnej 
z pewno ci  sp dza o wiele wi cej czasu na rozmy laniach o czasie ani eli czynili to ludzie 
we wcze niejszych epokach. Dodajmy te , e rozmy laniach dotycz cych wy cznie up y-
wu czasu i konieczno ci ycia w po piechu. Dla staro ytnych miara czasu by a nader 
subiektywnym odczuciem, bieg zdarze  cechowa a spontaniczno , a nie zegarowe odmie-
rzanie czasu. Przesz o  zlewa a si  z tera niejszo ci , gdy  ludzie wyobra ali sobie, e 
yj  w otoczeniu zmar ych przodków i mitycznych bohaterów, którzy wydawali im si  tak 

samo realni i obecni w tera niejszo ci jak oni sami. W redniowiecznej Europie pracowano 
tylko w wyznaczonych porach roku, reszt  czasu przeznaczaj c na wypoczynek i wi ta. 
W epoce, w której pracy nie chroni  ustawowy wymiar godzin ani nie istnia y urlopy, obo-

                                                           
60) zob. S. Brand: D uga tera niejszo . Warszawa, 2000, s. 30–35 
6 ) zob. R. Ingarden: Ksi eczka o cz owieku. Kraków, 987, s. 63 
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wi zywa  ledwo pi ciodniowy tydzie  roboczy. W Anglii pracowano przez oko o 2/3 roku, 
a w przedrewolucyjnej Francji poza niedzielami by o jeszcze 90 dni wolnych od pracy oraz 
38 wi t, natomiast w XVII-wiecznej Rzeczpospolitej wolnych by o 90 pe nych i 5 
niepe nych dni. Dopiero upowszechnienie zegara zmieni o odczuwanie up ywu czasu, a co 
za tym idzie – tak e sposób ycia. Wed ug Lewisa Mumforda to w a nie zegar okaza  si  
kluczowym wynalazkiem nowej ery, bowiem czas uj ty abstrakcyjnie stworzy  ludziom 
nowe warunki ycia62). Odwróceniu uleg a percepcja czasu, ludzie przestali my le  o jed-
nostkach czasu jako o d ugo ci swych do wiadcze , a zacz li mierzy  swe odczucia 
jednostkami czasu. Tempo ycia sta o si  w cywilizacji „drugiej fali” o wiele szybsze ni  
kiedykolwiek wcze niej w cywilizacji agrarnej. Procesy przemys owe (jak np. w metalurgii 
czy chemii) wymaga y coraz wi kszej precyzji w pomiarze up ywu czasu. Pogo  za zwi k-
szaniem produkcji oraz za osi ganiem coraz wi kszych zysków zaowocowa a wyd u aniem 
czasu pracy, w dodatku wiele technologii, na przyk ad w hutnictwie, wymaga o bezustannej 
obecno ci si y roboczej w procesach produkcyjnych. Sta e zatrudnienie przez ca y rok oraz 
sta y rytm pracy s  wi c stosunkowo nowymi wynalazkami. Wcze niej ludzie pracowali 
wy cznie w sposób „dorywczy”, wykonuj c jedynie prace na w asny u ytek lub dla po-
trzeb spo eczno ci, w których yli. Zwi kszaj ca si  precyzja zegarów, maszyn i urz dze  
technicznych oraz instrumentów naukowych w epoce industrialnej unaoczni a, jak wa ne 
dla cz owieka Zachodu sta y si  czas i szybko . Czas jako towar sta  si  podstaw  eko-
nomii pe nej po piechu, troski o punktualno  i wydajno . 

W cywilizacji „trzeciej fali”, a wi c w erze postindustrialnej, najwi kszym osi gni -
ciem jest czas komputerowy. Najbardziej abstrakcyjne poj cie czasu, jakie kiedykolwiek 
zosta o wcielone w maszyn , zajmuje skal  du o poni ej granicy ludzkiej percepcji. 
Wyra a ostateczny sukces zachodnioeuropejskiego pogl du, w my l którego czas jest towa-
rem i surowcem do przetworzenia, jak e podobnym do materia ów, którymi pos uguje si  
in ynier-konstruktor. Ilo  tworzywa, jakim jest czas komputerowy, jest ograniczona, 
a programista zawsze troszczy si  o jego oszcz dne u ywanie. Ju  sto lat temu czas zosta  
zmatematyzowany przez nauk , a przemys  uczyni  z niego miar  wydajno ci produkcji. 
W ka dej jednak technologii preelektronicznej czas pozostawa  jej zewn trznym probie-
rzem. W komputerze natomiast czas jest zarówno zewn trzn  miar  post pu, surowcem 
zu ywanym przez procesor, jak równie  produktem. Ten, kto komputer projektuje, i ten, 
kto go programuje, jest architektem czasu. 

Swój sukces programista ocenia szybko ci  wykonywanych przez komputer zada  
(szybszy oznacza wy sz  jako ), a za u ywanie maszyny p aci si  wedle zu ytego przy 
niej czasu. Szybko  przep ywu informacji jest obok jej ilo ci (pojemno ci) najwa niej-
szym parametrem wszelkich urz dze  cybercywilizacji, przy których cz owiek sp dza 
coraz wi cej czasu zarówno w miejscu swojej pracy, jak i poza nim. Urz dzenia, które 
pracuj  coraz szybciej, w coraz wi kszym stopniu absorbuj  swych u ytkowników, cho  
przecie  w za o eniach futurologicznych utopiach mia o by  zupe nie inaczej. 

                                                           
62) zob. L. Mumford: Technika i cywilizacja. Warszawa, 966, s. 6–8 
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Wspó czesny cz owiek pracuje d u ej (je li jest zatrudniony) ni  w epokach, w któ-
rych pomiar czasu nie pe ni  szczególnie wa nej roli. Dominuj ce konwencje zachowa  na-
kazuj  wr cz wype ni  prac  jak najwi cej czasu, tak by nie pozosta o zbyt wiele wolnych 
chwil. Te za  nale y wype ni  konsumpcj  dokonywan  w szybkim tempie. Badania w roz-
wini tych krajach wskazuj , e wi kszo  spo ecze stw informatycznych lub bliskich tego 
etapu rozwoju do wiadcza sta ego napi cia zwi zanego z odczuwaniem czasu i jego up y-
wu i e najbardziej niezadowoleni s  ludzie bogaci i dobrze wykszta ceni (a wi c ci, którzy 
pracuj  najd u ej i najwi cej). Im wi ksze maj  mo liwo ci wyboru i im liczniejsze prag-
nienia, tym mniej czasu na ich zaspokojenie, co zgodne jest z prawem Gary Beckera mó-
wi cym, e „im wi cej posiadamy, tym mniej mamy czasu na korzystanie z tego, co 
posiadamy”63). Istnieje wi c powa na sprzeczno  pomi dzy wyd u aniem czasu pracy 
a rosn c  obfito ci  rynku, wynikaj c  z samej istoty rosn cego tempa ycia. Przecie  czas 
traktowany jest w teoriach ekonomicznych jako towar rynkowy. Uczestnik gry rynkowej 
nie tylko sprzedaje swój czas na rynku pracy, ale tak e go kupuje w formie nabywanych 
towarów i us ug. Satysfakcja z konsumpcji zale y w równej mierze od stopnia zapotrze-
bowania na dany produkt (cho  potrzeby mo na zawsze sztucznie wykreowa ) i jako ci 
produktu, co od czasu spo ytkowanego na jego skonsumowanie. Po piech nie daje przecie  
pe nej u yteczno ci danego przedmiotu czy us ugi, tak samo jak du a ilo  nabywanych 
dóbr. Zakup pojedynczego produktu oznacza najcz ciej, e b dzie si  z niego korzysta o, 
zakup wi kszej ilo ci produktów oznacza zmniejszenie ilo ci czasu przeznaczonego na 
konsumpcj  ka dego z nich. Nadmiar dóbr tworzy niedostatek czasu, z ka dym przedmio-
tem zwi zany jest przecie  minimalny czas konsumpcji. Brak dostatecznej ilo ci czasu oznacza 
wi c marnotrawstwo i niemo no  pe nego skonsumowania nabywanych produktów. 

Rosn ce tempo ycia i konkurencja na rynku pracy narzuci y styl pracy polegaj cy na 
wyd u aniu czasu przeznaczanego na ni , co zyska o sobie miano pracoholizmu. Ludzie 
zatrudnieni po osiem godzin dziennie (a bywa, e i d u ej) i podejmuj cy dodatkowe prace 
po godzinach staj  si  wr cz automatami my l cymi wy cznie o swoich czynno ciach 
zawodowych. 

W tych warunkach ogromnym zmianom ulegaj  relacje mi dzyludzkie, w tym tak e 
stosunki rodzinne. Nic wi c dziwnego, e pokolenie pozbawione kontaktu z rodzicami, 
zaczyna postrzega  wiat poprzez pryzmat tego, z czym si  styka, czyli poprzez rzeczy 
i konsumpcj  dóbr materialnych. 

Jak zauwa a Kazimierz Krzysztofek64):  

(...) epok  cybercywilizacji cechuje prefiguratywno  kulturowego przekazu mi dzypo-
koleniowego. 

                                                           
63) zob. G. S. Becker: Ekonomiczna teoria zachowa  ludzkich. Warszawa, 990 
64) zob. K. Krzysztofek: Spo ecze stwo informacyjne i rewolucja teleinformatyczna. Przegl d trendów 

cywilizacyjnych pod koniec drugiego millenium. [w:] L. W. Zacher (red.): Rewolucja informacyjna 
i spo ecze stwo. Warszawa, 997, s. 59 
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Nast puje odwrócenie ról i zasad socjalizacji, bowiem starsze generacje zmuszone zo-
staj  uzna  nie tylko niezale no  m odszych pokole , ale tak e uczy  si  od nich nowych 
umiej tno ci, postaw i zachowa  jakie narzuca przyspieszony rytm ycia spo ecznego. Co 
wi cej, dominuj ce staj  si  wzorce zachowa  tych, którzy s  najlepiej przystosowani do 
realiów epoki komputera. Zgodnie z teori  Margaret Mead65) oznacza to, e wst puj ce 
pokolenia coraz szybciej przystosowuj  si  do gwa townych zmian, a ich zapotrzebowanie 
na dziedzictwo kulturowe pokole  zst puj cych maleje. 

Ze wzgl du na dystans mi dzypokoleniowy wyodr bnia si  nast puj ce typy kultur: 
– postfiguratywny – w cywilizacji „pierwszej fali”, czyli w epoce agrarnej, tradycja 

nios a wzorce ról spo ecznych, które przyswaja y sobie kolejne pokolenia kszta to-
wane na podobie stwo rodziców; zmiany zachodzi y powoli i w sposób wr cz niezau-
wa alny w okresie ycia jednej generacji, nie by y wi c czynnikiem wp ywaj cym 
destabilizuj co na uk ad relacji mi dzypokoleniowych, kulturowy przekaz warto ci 
w spo ecze stwach tradycyjnych zapewnia  wst puj cym pokoleniom stabilne funk-
cjonowanie bez dysonansów poznawczo-emocjonalnych; 

– kofiguratywny – w cywilizacji „drugiej fali”, a wi c w spo ecze stwach przemys o-
wych, wyst puje kultura, w której wspó istniej  m odsze i starsze pokolenia ró ni ce 
si  mi dzy sob , ale toleruj ce si ; wzorce przekazane w tradycyjny sposób okaza y 
si  ju  niewystarczaj ce, wa niejsza stawa a si  pula warto ci, wiedzy i umiej tno ci 
przejmowanych od instytucji (szko y, uczelni, zak adu pracy, mediów) oraz socjaliza-
cja w kr gu rówie niczym; 

– prefiguratywny – ten typ kultury pojawia si  w rodz cych si  spo ecze stwach pono-
woczesnych, informacyjnych, w których starsze pokolenia zostaj  zmuszone uzna  
niezale no  m odszych, a tak e od nich uczy  si  postaw i zachowa , jakie narzuca 
przyspieszony rytm ycia spo ecznego; wst puj ce pokolenia najlepiej si  adaptuj  do 
gwa townie zmieniaj cych si  uwarunkowa  kulturowych, a do wiadczenia zdoby-
wane przez ca e ycie staj  si  przeszkod  w adaptacji do szybko zmieniaj cych si  
warunków pracy i ycia. 

Cywilizacyjny stres 
Ka dorazowa konieczno  przystosowania si  do otoczenia oraz do zmian w nim 

zachodz cych uruchamia u cz owieka stres, który zawsze towarzyszy naruszeniu równo-
wagi mi dzy stawianymi komu  wymaganiami a mo liwo ciami ich spe nienia. Stan stresu 
mobilizuje do dzia ania i jest naturaln  reakcj  na odbierane bod ce. Cz owiek musi prze-
cie  zareagowa  na zmiany, jakie zachodz  w jego otoczeniu, i dostosowa  si  do nich, 
osi gaj c równowag  funkcjonaln . 

Wyró nia si  dwa typy stresu: 
) pozytywny (eustres), 

2) negatywny (dystres). 
                                                           
65) zob. M. Mead: Kultura i to samo . Warszawa, 978, s. 26 
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Pierwszy z nich wzmacnia mo liwo ci pobudzaj ce do dzia ania i wyzwala pozytywne 
emocje, drugi natomiast wywo uje skutki negatywne w postaci napi cia, poczucia zagro-
enia, stanów l ku i z o ci. Stres mo e wi c zmusi  do wzmo onego wysi ku, ale i dopro-

wadzi  do zupe nego za amania. Obecne tempo ycia i pracy powoduje, e cz owiek 
zmuszony jest do ycia w stanie permanentnego napi cia spowodowanego ci g  konkuren-
cj , dyspozycyjno ci  w miejscu pracy, obaw  przed bezrobociem, niedostateczn  ilo ci  
odpoczynku i ci g ym po piechem. 

Skrajna forma stresu przejawia si  w ca kowitym wyczerpaniu, które poprzedza nad-
mierna pobudliwo , sta e napi cie, l k lub natr ctwa wykonywanych czynno ci. 

Stres przebiega w trzech fazach: 
) reakcji alarmowej, 

2) przezwyci ania zm czenia, 
3) wyczerpania. 

Pomimo wyra nych sygna ów pierwszej i drugiej fazy stresu wi kszo  ludzi nie 
zmienia swego post powania, gdy  godzi to w ogólnie przyj te konwencje zachowa . Silny 
konformizm wobec cywilizacyjnych norm powoduje, e wszelkie odst pstwa od przyj tych 
i powszechnie akceptowanych oraz propagowanych zachowa  uwa a si  za dewiacj , tzw. 
alternatywne wzorce stylu ycia pozostawiaj c kontestatorom lub traktuj c je jako pato-
logi . Obowi zuj cy imperatyw nakazuje wype nia  prac  jak najwi cej czasu, tak by mie  
poczucie uczestnictwa w bezustannej biurokratyczno-technokratyczno-konsumpcyjnej grze. 

Rosn ca liczba godzin pracy zapewni  ma zdobycie odpowiednich rodków umo li-
wiaj cych mi dzy innymi nabywanie urz dze , sprz tu i us ug zwi zanych z wypoczyn-
kiem i rekreacj . Pojawia si  wi c paradoks polegaj cy na tym, e uzyskanie rodków na 
to, by podwy szy  standard sp dzania wolnego czasu, pozostawia tego czasu coraz mniej. 
Tendencja do „ekonomizowania” czasu przy jednoczesnej rozrzutno ci w stosunku do to-
warów jest typowym zjawiskiem najbardziej rozwini tych spo ecze stw. Zamiast korzysta  
z czasu wolnego w sposób „wypoczynkowy” wi kszo  ludzi wybiera konsumpcjonizm 
dóbr materialnych, co powoduje, e na prace musz  przeznacza  wi cej czasu. Trzeba prze-
d u a  czas trwania pracy, eby móc sobie pozwoli  na kupno maszyn i urz dze  oszcz -
dzaj cych nasz czas (nowo ci techniczne) lub zap aci  za czas innych (us ugi). 

W zale no ci od umiejscowienia w strukturze spo ecznej cz owiek zmuszony jest do 
przyj cia okre lonego stylu konsumpcji, jest to bowiem jeden z wyró ników statusu spo-
ecznego. Poci ga to za sob  konieczno  przeznaczania na rekreacj , wypoczynek i sp -

dzanie wolnego czasu odpowiednich zasobów finansowych. Satysfakcja z konsumpcji, 
tak e (a mo e szczególnie) w sferze sp dzania czasu wolnego, zale na jest od odczucia 
pe nej u yteczno ci danego produktu. Poczucie takie pojawia si , gdy konsument dyspo-
nuje czasem, który mo e przeznacza  na konsumpcj , a po piech takiego poczucia nie daje. 
Czas sta  si  wi c rzadkim dobrem w porównaniu z przedmiotami, a jego warto  wzrasta 
wraz z poziomem ycia. 

Istotne jest tak e zró nicowanie odczu  zwi zanych z konsumpcj , wykorzystaniem 
czasu i zapotrzebowaniem na  w zale no ci od okresu ycia cz owieka. Subiektywne od-
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czucie up ywu czasu i wielko ci interwa ów czasowych zmienia si  z wiekiem. Czas up y-
wa z ró n  szybko ci  w ró nych okresach ycia. Warto  czasu jest stosunkowo du a 
w okresie wykonywania pracy zawodowej, a szczególnie w przedziale wieku 30–55 lat, 
kiedy to ludzie najwi cej czasu po wi caj  na prac . We wcze niejszych natomiast, a tak e 
pó niejszych fazach ycia ilo  czasu przeznaczonego na prac  jest mniejsza, wi ksz  jego 
cz  jest poch aniaj  dzia ania „wypoczynkowe”. 

Powy szy model ycia w zamkni tym kr gu po piechu, konsumpcji i marnotrawstwa 
nie jest rzecz jasna udzia em ca ych spo ecze stw, lecz tylko ich cz ci, a wi c przede 
wszystkim ludzi aktywnych zawodowo. Jednak prezentowany w mass mediach wzorzec 
cz owieka sukcesu, cz onka elity gospodarczej czy po danego przez pracodawc  pracow-
nika budzi  mo e zrozumia y niepokój, e Polska oraz inne kraje transformuj cej si  Euro-
py rodkowej powiela  b d  wzorce najbardziej rozwini tych spo ecze stw ze wszystkimi 
b dami i bol czkami tych ostatnich. W wielu instytucjach przecenia si  zewn trzne „znaki 
pracy”, oceniaj c pracowników wed ug liczby przepracowanych godzin, liczby sporz dza-
nych notatek, czy d ugo ci sprawozda , myl c gor czkowo  ze skuteczno ci . Powszech-
nie stosuje si  metody kontroli dotycz ce bardziej ilo ci ni  jako ci wykonywanej pracy, 
w których zewn trzny obraz liczy si  bardziej ni  wyniki dzia a , w których „wydawa  si ” jest 
cenione wy ej ni  „by ”. 

Neurotyczna kultura rozwini tej cywilizacji technicznej czyni ludzi nieszcz liwymi, 
cierpi cymi, sfrustrowanymi oraz infantylnymi. Ludzi, którzy cz stokro  umieraj  nie 
dlatego, e maj  do  ycia, ale dlatego, e s  zm czeni (jak w przypadku tzw. „karoshi” 
w Japonii, czyli mierci z przepracowania). Cz owiek nie mo e bowiem bez ko ca wytrzy-
mywa  presji osi gania lepszych wyników i wi kszych pieni dzy, ci g ego pokonywania 
konkurencji i poddawania si  fetyszom produkcji oraz konsumpcji, a tak e nieustaj cej 
obawy przed utrat  pracy. Bezustanna presja coraz szybszego osi gania sukcesu oraz rosn -
cy dystans mi dzypokoleniowy powoduje powstawanie powszechnego i masowego stresu. 

Dominuj cy w Polsce lat dziewi dziesi tych wzorzec „etosu pracy” ma wiele wspól-
nego z azjatyckimi wzorcami autorytarnej kontroli sprawowanej nad czasem dyspozy-
cyjnego pracownika. Zwi kszeniu uleg a nie tylko ilo  czasu pracy, ale te  ilo  czasu 
przeznaczanego na czynno ci nie zwi zane bezpo rednio z sam  prac  (tzw. „czas pomi -
dzy” przeznaczany np. na podnoszenie kwalifikacji, szkolenia itp.). Szczególnie istotne jest, 
jakie wzorce stylu pracy i zarz dzania, czasoch onno ci pracy i gospodarowania czasem 
oraz szacunku dla czasu innych stan  si  obowi zuj ce w transformuj cej si  wci  gospo-
darce naszego kraju. Z e samopoczucie zarówno jednostek, jak i ca ych grup zawodowych 
i spo eczno ci jest efektem przyj cia pewnej konwencji postrzegania czasu i pracy ludzkiej, 
które to wzorce nie musz  wcale by  bezalternatywne. Prymitywna wizja wolnego rynku 
i kapitalistycznej drogi rozwoju sprowadza si  w praktyce dzia ania wielu niedouczonych 
mened erów do brutalnego wyzysku cz owieka i autorytarnej kontroli jego czasu. Jak e 
cz sto jednak polscy pracodawcy przyjmuj  najgorsze wzorce wzi te z dziewi tnastowiecz-
nego kapitalizmu albo azjatyckich, na po y feudalnych systemów gospodarczych, nieudol-
no  w organizacji pracy pokrywaj c wymaganiem od pracownika przede wszystkim 
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d ugotrwa ego przebywania w miejscu pracy. Wszystko dokonuje si  za  zgodnie z intere-
sem pracodawcy, daj c nader z udne wska niki ilo ciowego, lecz cz sto ekstensywnego 
rozwoju. Z tego te  wzgl du pracodawcy nie chc  si  zgodzi  na polityk  ustawowego 
zmniejszania czasu pracy. Natomiast skracanie tygodnia pracy jest tradycyjnie postulatem 
zwi zków zawodowych, jak równie  w obecnej sytuacji mo e przyczynia  si  do niewiel-
kiego spadku bezrobocia. 

Przeci tny, tygodniowy czas pracy wynosi dzi  w Unii Europejskiej 40,3 godz., nato-
miast w USA oraz Japonii jest znacznie d u szy. Zasadniczym miernikiem poziomu rozwo-
ju technologicznego i ekonomicznego jest jednak wydajno  pracy, od niej zale y mi dzy 
innymi jako  ycia, wielko  produktu krajowego brutto, a wreszcie si a rodzimej waluty. 
Wydajno  za  niekoniecznie musi rosn  wraz z liczb  przepracowanych godzin, bywa, e 
jest odwrotnie. Przyk ady szeregu niemieckich firm s  tego wyra nym dowodem. Czas 
pracy w RFN jest najkrótszy na wiecie (oko o 500 godzin rocznie wobec 2000 godzin 
przepracowanych przez pracowników japo skich i ameryka skich) i wci  d y si  do jego 
skrócenia tak, aby spad  poni ej 35 godzin pracy tygodniowo. Cz sto przytacza si  przy-
k ad systemu pracy wprowadzonego w zak adach BMW, który polega na pracy przez cztery 
dni w tygodniu i zapewnieniu pracownikowi d u szego wypoczynku co dziesi  tygodni, 
czyli po czterdziestu przepracowanych dniach. Wydajno  pracy w tym koncernie wzros a. 

Efektywny czas pracy, czyli czas, w którym rzeczywi cie wykonuje si  czynno ci 
zwi zane z prac , i tak nigdy nie pokrywa si  z czasem przebywania w miejscu pracy. 
Wysoka wydajno  mo liwa jest przy wysokim poziomie kultury technicznej i najnowo-
cze niejszych technologiach. Osi ga si  j  tak e poprzez dobr  organizacj  pracy, wysoki 
poziom motywacji do jej wykonywania oraz dzi ki wysokim kwalifikacjom pracowników. 

Epoka „ko ca pracy” 

Kwestia ograniczania czasu pracy na rzecz zapewnienia odpowiedniej ilo ci wolnego 
czasu pozostaj cego do dyspozycji cz owieka pojawi a si  na prze omie XIX i XX wieku. 
Postulat o miogodzinnego dnia pracy wysun  w roku 866 Kongres Robotników w Bal-
timore, a w 9 9 r. Mi dzynarodowa Konferencja Pracy uchwali a tzw. konwencj  wa-
szyngto sk  ustanawiaj c  jako norm  mi dzynarodow  8-godzinny dzie  i 48-godzinny 
tydzie  pracy. Tendencja do skracania czasu pracy wyst pi a szczególnie wyra nie w okre-
sie powojennym w krajach europejskich, a wi c towarzyszy a post powi technicznemu, 
wzrostowi wydajno ci i rozwojowi modelu pa stwa dobrobytu. Skróceniu ulega  zarówno 
ustawowo gwarantowany godzinowy wymiar pracy, jak i okres zatrudnienia w yciu jedno-
stki poprzez wyd u enie okresu nauki oraz wcze niejsze przechodzenie na emerytur . Para-
doksalnie jednak wraz z nadej ciem ery informatyki sytuacja uleg a zmianie i dominuj cy 
sta  si  wzorzec po wi cania jak najwi kszej ilo ci czasu na prac . 

Rewolucja informatyczna, której zasadniczym imperatywem jest szybko  przep ywu 
i obróbki ogromnej ilo ci informacji, nie wywo a a efektu skracania pracy tak jak to kiedy  
przewidywano. Pracownicy wysoko wykwalifikowani po wi caj  na prac  przy obs udze 
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urz dze  ery informacyjnej tyle czasu co ich poprzednicy w erze industrialnej na prac  
w ci kim przemy le. Dotyczy to jednak tylko cz ci spo ecze stwa. W skali globalnej 
czas pracy uleg  bowiem skróceniu w tym sensie, e wzros o bezrobocie i znaczny procent 
spo ecze stw postindustrialnych nie znajduje pracy w nowych sektorach gospodarki, które 
nie wymagaj  wcale du ej liczby zatrudnionych, a technologia informatyczna nie tworzy 
nowych miejsc pracy. 

Lester C. Thurow stwierdza: 

Czysta praca (gotowo  do po wi cenia wolnego czasu) wci  istnieje, lecz sta a si  znacz-
nie mniej wa na w procesie produkcji i mo e by  kupowana bardzo tanio, zwa ywszy, e kula 
ziemska pe na jest biednych, zatrudnionych w niepe nym wymiarze pracowników, z których 
us ug mo na korzysta 66). 

Bezrobocie jest wi c jednym z najwi kszych problemów spo ecznych rozwini tych 
krajów przemys owych, a wielu socjologów twierdzi wr cz, e nadchodzi era „ko ca 
pracy”67). Ma to oznacza , e tradycyjny sposób ycia i zarobkowania staje si  udzia em 
coraz mniejszej cz ci spo ecze stwa. Zaspokojenie podstawowych potrzeb konsumpcyj-
nych nie jest wspó cze nie adnym problemem. Przy obecnym stopniu rozwoju cywili-
zacyjnego istnienie na wiecie obszarów n dzy i g odu jest daleko bardziej problemem 
politycznym ani eli ekonomicznym. Na zapewnienie ludzko ci podstawowych dóbr pracuje 
wi c niezwykle ma y procent zatrudnionych. Tak jak w okresie rewolucji przemys owej, 
czyli przy przej ciu ze spo eczno ci agrarnej do industrialnej, nast pi a redukcja zatrud-
nienia w rolnictwie, tak i teraz w okresie przechodzenia od spo eczno ci przemys owej do 
informacyjnej nast pi redukcja zatrudnienia w tradycyjnych sektorach gospodarki. W prze-
ci gu stu lat od zapocz tkowania industrializacji zatrudnienie w produkcji rolnej zmniej-
szy o si  z 90% do 30%, a dzi  w najbardziej uprzemys owionych krajach stanowi zaledwie 
kilka procent zatrudnionych. Wielu prognostów wyrokuje, e ludzko  czeka kolejny prze-
om tego rodzaju. O ile jednak rozwijaj cy si  przemys  tradycyjny wymaga  wysokiego 

poziomu zatrudnienia, o tyle w epoce informatyki i globalizacji pe ne zatrudnienie staje si  
niemo liwe i to nawet przy wysokim tempie wzrostu gospodarczego. Nale y tak e wzi  
pod uwag  prognozy wzrostu demograficznego, który równie  przyczyni si  do zmiany 
obrazu rynku pracy w przysz o ci. Oto prognozy demograficzne ONZ przewiduj  narodzi-
ny 2,6 mld ludzi w przeci gu ca ego XXI stulecia, jest to wi c liczba dwukrotnie wi ksza 
od obecnej liczby mieszka ców planety. Oznacza to, e problem bezrobocia b dzie w przy-
sz ych dekadach w skali globalnej jeszcze powa niejszy, cho  na razie, rzecz jasna, wysoka 
stopa przyrostu naturalnego dotyczy krajów spoza kr gu kulturowego Zachodu. Przysz o ci 
nie mo na przewidzie , ale prawdopodobie stwo osi gni cia na sta e pe nego zatrudnienia 
jest minimalne, a skala bezrobocia znacznie wi ksza ni  wskazywa yby na to oficjalne 
                                                           
66) L. C. Thurow: op. cit., s. 96–97 
67) zob. np. K. Doktorowicz: wiat bez pracy – przysz o  spo ecze stw informacyjnych. [w] L. W. 

Zacher (red.): Spo ecze stwo informacyjne w perspektywie cz owieka, techniki, gospodarki. 
Warszawa, 999 
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liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Szacuje si , e liczba osób poszukuj cych pracy jest 
w krajach Unii Europejskiej przynajmniej dwukrotnie wy sza od oficjalnych wska ników. 
W Polsce stopa bezrobocia wci  ulega podwy szeniu, osi gn wszy w roku 2000 wyso-
ko  3,6%. Po ród przyczyn tak wysokiego odsetka ludzi pozbawionych pracy wi kszo  
ekonomistów wskazuje spadek tempa wzrostu gospodarczego, wysokie koszty pozap a-
cowe pracy, a tak e „nieelastyczno ” pracowników na rynku pracy. Pe noetatowe zatrud-
nienie przez ca e ycie w jednej firmie staje si  przywilejem coraz mniejszej liczby 
zatrudnionych. Rynek pracy wymaga natomiast gotowo ci do zmiany zawodu, zmiany 
miejsca zamieszkania (co w Polsce jest nie atwe) oraz zmiany warunków p acowych. Tego 
rodzaju elastyczno ci  cechuje si  rynek pracy USA, co jednak wi e si  ze sta  tendencj  
spadku realnych dochodów wi kszo ci zatrudnionych oraz coraz powszechniejsz  praktyk  
zatrudniania pracowników kontraktowych, a nie na sta y etat. 

Rewolucja w dziedzinie mikroelektroniki i rozwój techniki komputerowej spowodo-
wa y, e wiele miejsc pracy i zawodów bezpowrotnie znika. Nawet je eli nast pi powrót 
koniunktury, to nie nale y oczekiwa  wielkiej si y absorpcyjnej rynku po obecnym cyklu 
globalnej zmiany technologicznej. 

Coraz trudniej si  pociesza , e obecny prze om technologiczny, jak wszystkie poprzednie 
w erze mechaniki i wczesnej mikroelektroniki, wyzuwaj c ludzi z jednego typu zaj , zapewnia 
inne. (...) Dzisiejszy prze om technologiczny jest inny. Technika nie wypycha ludzi – jak kiedy  
– po prostu do innych zaj , które nie s  jeszcze (na razie) zautomatyzowane czy zrobo-
tyzowane. Technika wypiera ludzi w coraz wy sze rewiry intelektualne. A na ich osi gni cie nie 
wszystkich sta . To nie jest sprawa przetrwania, bo technika wszystkich wy ywi. To problem 
zb dnych ludzi68). 

Dotyczy to nie tylko ci koprzemys owych i surowcowych sektorów gospodarki, ale 
tak e dziedzin, które w samym za o eniu ery postindustrialnej mia y si  rozwija , jak np. 
us ugi czy praca intelektualna. I tak na przyk ad w licznych dziedzinach techniki i prze-
mys u bardzo wielu in ynierów prowadz cych prace projektowe i badania staje si  
zb dnych wraz z rozwojem zastosowa  VR (Virtual Reality) w sferze projektowania. 
Dotychczasowy sektor us ug, z którym wi zano nadzieje na tworzenie nowych potrzeb 
i wch anianie si y roboczej, dostarcza tylko ograniczonych rozwi za , nie nad aj c z za-
pewnieniem zapotrzebowania na prac . Rozrasta si  wprawdzie sektor us ug s u cych 
beneficjentom ery informatycznej koncentruj cych coraz wi ksze bogactwo w swych r -
kach, ale prowadzi to do pog bienia spo ecznego rozwarstwienia. Socjologowie w krajach 
najbardziej rozwini tych wskazuj  wr cz na zjawisko „neowiktorianizmu”, czyli rysuj ce-
go si  podzia u spo ecze stwa na s u cych (w efekcie potanienia pracy niewykwalifikowa-
nej) i tych, którzy b d  mogli ich op aci . Zapewne stanie si  tak, e prac  pe noetatow  
zast pi praca w niepe nym wymiarze czasu. Kurcz ce si  rodki pa stwowe nie pozwalaj  
na rozwój sta ych dziedzin dzia alno ci publicznej, po ród rozmaitych propozycji prze-
kszta cenia pa stwowych mechanizmów redystrybucji pojawiaj  si  koncepcje „spo e-

                                                           
68) K. Krzysztofek: Cywilizacja kapitalizmu – nowe problemy. „Transformacje” 993–94, nr 3–4 
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cze stwa trójczasowego”, a wi c takiego systemu, w którym na czas pracy sk ada by si : 
skrócony czas pracy zarobkowej, czas pracy w asnej oraz czas tzw. pracy obywatelskiej. Ta 
ostatnia polega  ma na uzupe nieniu gospodarki pieni nej – gospodark , w której rozlicza 
si  czas. W wielu krajach powstaj  obywatelskie ko a wymiany, w których praca wykony-
wana jest przez obywateli nawzajem dla siebie ( wiadczenie wzajemnej pomocy, korepetycje, 
opieka nad dzie mi i osobami starszymi). 

W dziewi tnastowiecznej fabryce czas pracy wynosi  nawet czterna cie godzin, a jesz-
cze na pocz tku dwudziestego wieku ludzie sp dzali ponad jedn  trzeci  ca ego ycia na 
pracy zarobkowej. Dzisiaj jest to zaledwie kilkana cie procent w krajach rozwini tych (np. 
ok. 3% w RFN). Wed ug prognoz socjologicznych okres ten ulegnie w bie cym stuleciu 
skróceniu do kilku procent (oko o 6%) ze wzgl du na wyd u anie czasu kszta cenia, wyd u-
anie ycia w nast pstwie lepszych warunków cywilizacyjnych oraz z powodu skróceniu 

czasu pracy zarobkowej. Praca zarobkowa stanie si  wi c stosunkowo ma  cz ci  ogólne-
go czasu ycia cz owieka, a wi c nast pi oby osi gni cie stanu zbli onego do tego, jaki 
istnia  przed rewolucj  przemys ow . Wspó cze nie inne s  jednak oczekiwania spo eczne 
i dla wi kszo ci ludzi praca nie jest wy cznie ród em dochodów i zabezpieczenia emery-
talnego, ale te  zapewnieniem aktywno ci i sensu ycia. 

Okres przemian cywilizacyjnych i spo ecznych, którym towarzyszy zmiana straty-
fikacji spo ecznej w rozwini tych krajach wiata, przybiera nader burzliwy charakter. 
Utrzymuj ce si  lub wzrastaj ce bezrobocie b dzie ród em spo ecznego stresu podobnie 
jak wci  rosn ce tempo ycia spowodowane cywilizacyjnym przyspieszeniem. Coraz 
ostrzejsze b d  zapewne te  problemy zwi zane z ubezpieczeniami spo ecznymi i fundu-
szami emerytalnymi z powodu starzenia si  spo ecze stw krajów rozwini tych. Niew t-
pliwie wiat ulega szybkim i ogromnym przekszta ceniom, do których spo ecze stwa nie 
nad aj  si  adaptowa , co wywo uje powszechny stres w masowej skali. 
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ROZDZIA  PI TY 

CYWILIZACJA  INFOFAGÓW 
Spo eczne skutki rewolucji informatycznej 

Gdzie  jest m dro , 
któr  zatracili my w wiedzy? 

Gdzie  jest wiedza, 
któr  zagubili my w informacjach? 

T. S. Eliot 

Cywilizacja informacji 

W przeci gu ycia jednego pokolenia diametralnie zmieni o si  kulturowe otoczenie 
cz owieka. Szybki rozwój informatyki, narodziny internetu, pojawienie si  nowych technik 
komunikowania oraz eksplozywny rozwój stacji TV uczyni y ze starych prognoz Marshalla 
Mc Luhana rzeczywisto . Przysz o nam y  w zapowiadanej przez niego globalnej wiosce 
elektronicznej, a wi c w wiecie w którym szybko  rozchodzenia si  informacji przyrów-
na  mo na do obiegu wiadomo ci w ma ej wiosce, gdzie wszyscy o wszystkim wiedz  
wszystko. Jest to zatem ycie w coraz wi kszym uzale nieniu od wytworów ludzkiego 
umys u, funkcjonowanie w rodowisku w znacznej mierze sztucznym oraz istnienie w za-
le no ci od przep ywaj cego bezustannie gigantycznego strumienia informacji. Post py 
rewolucji informacyjnej i pojawienie si  Internetu oraz technologii VR pozwalaj  wyroko-
wa  nadej cie ery komunikowania rozszerzonej rodziny wirtualnej69). 

Prognozy Mc Luhana sprzed trzydziestu pi ciu lat pocz tkowo traktowane by y jak 
jedna z wielu futurologicznych wizji lub wr cz fantazji zbli onych do technologicznych 
utopii, jakich w my li spo ecznej i literaturze by o ju  wiele. Wizja globalnej wioski 
zamieszka ej przez koczowników informacji70) zdawa a si  mie  nader profetyczny i odle-
g y od realiów charakter. Dzi  jednak wkroczyli my ju  w now  jako  komunikowania 
masowego, a wi c w er  „cybercywilizacji” lub inaczej w faz  rozwoju spo ecze stwa in-
formacyjnego, a Derrick de Kerckhove (ucze  autora Galaktyki Gutenberga) og osi  koniec 
audiowizualnego kompleksu bazuj cego na telewizji i nadej cie wirtualnego cyber wiata. 

                                                           
69) zob. Total communication – global virtuality. „Fraunhofer magazine”, 2000 
70) zob. M. Mc Luhan: Wybór pism. Warszawa, 975 oraz A. Doda: Era koczowników informacji 

(inspiracje mcluhanowskie). „ ycie i My l”, 996, nr 3 
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Tak jak kiedy  dominowa  werbalny typ komunikowania, a telewizja zmieni a go na 
audiowizualny, tak teraz w rozszerzaj cej si  cyberprzestrzeni dominowa  ma wirtualny 
typ przekazu. 

Jak wszystkie futurologiczne wizje, prognozy skutków rewolucji informatycznej stra-
sz  antyutopijnym katastrofizmem b d  te  zachwycaj  perspektywami nowej wersji cywi-
lizacyjnego edenu. Ju  od lat pi dziesi tych socjologowie, futurolodzy i filozofowie 
techniki (Daniel Bell, Norbert Wiener, Zbigniew Brzezi ski, Alvin Toffler, Stanis aw Lem) 
zapowiadali nadej cie epoki spo ecze stwa informacyjnego, inaczej zwanej er  postprze-
mys ow  lub ponowoczesn . W miejsce spo ecze stwa przemys owego pojawia si  spo e-
cze stwo wiedzy. Opisy zbli aj cej si  epoki postindustrialnej w znacznej mierze opiera y 
si  na obserwacji fenomenu eksplozji informacji i technologii masowego komunikowania. 
Informacja i wszystko, co wi e si  z jej tworzeniem i przekszta caniem, oraz technologie 
powsta e dzi ki rozwojowi informatyki sta y si  ród em nowej rewolucji przemys owej 
o globalnej skali. Tak jak i poprzednie rewolucje naukowo-techniczne, eksplozja rozwoju 
technik przekazu podlega prawu niezamierzonych skutków. Gdyby nie wynalazek Guten-
berga, pogl dy Lutra nie zyska yby szerszego rozg osu, gdyby nie pojawienie si  artylerii 
na polach bitew XIV-wiecznej Europy, rozbicie feudalne utrzyma oby si  d u ej, gdyby nie 
upowszechnienie radia, oratorskie zdolno ci Hitlera nie by yby powszechnie znane. Za-
zwyczaj zmiany spo eczne i kulturowe wywo ywane nowymi technologiami nie zachodz  
gwa townie, tak e nie zawsze mo liwe jest u wiadomienie sobie bezpo redniego oddzia-
ywania techniki na otoczenie kulturowe. Jednak efekty rewolucji informatycznej, bior c 

pod uwag  ogrom cywilizacyjnego przyspieszenia, zaczynamy odczuwa  ju  dzi . 
W drugiej po owie dwudziestego wieku podstawowym czynnikiem rozwoju cywiliza-

cji technicznej sta a si  informacja – jej wytwarzanie, przechowywanie, wyszukiwanie 
i przesy anie. Przep yw informacji w masowej skali dokonuje si  dzi  niezale nie od spo-
sobu jej zapisu i bez adnych barier stawianych przez czas, odleg o  i obj to  tre ci 
przekazu. Gigantyczna konsumpcja informacji i wszechobecno  technologii cyfrowych 
zdaj  si  nie mie  adnych ogranicze , a perspektywy rozwoju i wyszukiwania nowych 
zastosowa  tych technologii rozszerzaj  si  w sposób b yskawiczny. 

Poj cie informacji definiuje si  najcz ciej na nast puj ce sposoby: 
– jako wszelk  tre  zaczerpni t  ze wiata zewn trznego, 
– jako miar  niepewno ci zaj cia zdarzenia zawartego w zbiorze zdarze  mo liwych, 
– jako wszystko to, co nie jest ani materi  ani energi  (definicja a contrario Norberta 

Wienera)7 ), 
– jako miar  negentropii. 

Szczególnie to ostatnie podej cie poci ga za sob  szereg powa nych konsekwencji 
ontycznej natury. W teorii fizyki cyfrowej informacja traktowana jest jako podstawowy 
sk adnik rzeczywisto ci, daleko wa niejszy ani eli energia i materia. Czy jeste my wi c 
                                                           
7 ) zob. N. Wiener: Cybernetyka i spo ecze stwo. Warszawa, 960; J. L. Kulikowski: Informacja 

i wiat w którym yjemy. Warszawa, 978 



�
�
��
�
�
�

 65 

snem komputera? Przep yw informacji umo liwia zarówno egzystencj  jednostki, jak 
i funkcjonowanie ca ych spo ecze stw, stanowi o istocie komunikowania, kszta tuje wi zi 
spo eczne i tworzy kulturowe rodowisko cz owieka. aci ski ród os ów informatio ozna-
cza wizerunek, zarys, poj cie, natomiast czasownik informo oznacza wyobra a , tworzy  
lub kszta towa . Odpowiednia ilo  informacji zapewnia stan poznawczej równowagi, 
natomiast jej niedobór (deprywacja) oraz nadmiar (hipertrofia) równowag  t  burz . Stan 
informacyjnej równowagi jest niezb dny do ycia i prawid owego funkcjonowania, pozba-
wienie bod ców uniemo liwia sprawne funkcjonowanie w otoczeniu, dlatego te  od zarania 
dziejów znana jest kara pozbawienia wolno ci i izolacji od otoczenia. Równie trudny do 
zniesienia jest te  nadmiar informacji powoduj cy utrat  zdolno ci do orientacji w otaczaj -
cym wiecie. Czy wspó cze nie grozi nam niekontrolowany zalew informacji zgodnie 
z prognoz  Marshalla Mc Luhana, który uwa a , e ka da technika, któr  cz owiek stworzy , 
w pierwszym okresie jej masowego wdra ania przyt pia wiadomo  jej u ytkowników? 

Czy te  jest tak, jak stwierdzi  Stanis aw Lem, e rosn cy potop informacji jest pu ap-
k  zastawion  przez przyrod  na Rozum: 

(...) informacja ma mas , ka da, byle jaka, tre  nie ma najmniejszego znaczenia... istnieje 
krytyczna masa informacji. Zbli amy si  do niej... zbli a si  do niej ka da cywilizacja buduj ca 
komputery. 

Bariery rozwoju nauki 

Przez ca y prawie okres biologicznej ewolucji cz owiek nie musia  przekazywa  
wi kszej ilo ci informacji, yj c w stanie informacyjnej homeostazy. Dopiero przez ostatnich 
kilkana cie tysi cy lat cywilizacja zrodzi a tak  potrzeb , sama b d c skutkiem zrealizowanej 
mo liwo ci dzielenia si  wiadomo ciami abstrakcyjnymi. Dzi  ludzko  zgromadzi a niewyo-
bra alnie wielkie zasoby informacji, które przyrastaj  w ogromnym tempie. Percepcja i przy-
swajanie informacji maj  jednak swoje granice. Podobnie jak w przypadku rodowiska 
przyrodniczego zagro onego skutkami nadmiernej aktywno ci technicznej cz owieka, tak 
i w przypadku rodowiska informacyjnego i kulturowego mo e pojawi  si  niebezpiecze -
stwo jego „zanieczyszczenia”. Ogromna ilo  informacji naukowej wci  ro nie, co oznacza, 
e w pewnym momencie nauka nie b dzie w stanie wch on  i przetworzy  nap dzanej przez 

siebie lawiny wiedzy. Ka de badanie naukowe i dokonane odkrycie poci ga za sob  ca  seri  
nowych problemów badawczych, nowych bada  i kolejnych odkry . 

Uprawianie nauki zgodnie z klasycznym rozumieniem polega na takim dzia aniu 
intelektualnym, którego celem jest d enie do prawdy. Rozwój nauki polega wi c na 
zdobywaniu i zbieraniu informacji. O tempie tego rozwoju mo e wiadczy  liczba publiko-
wanych periodyków i monografii fachowych. Od XVII stulecia liczba pism naukowych 
przyrasta wyk adniczo i mniej wi cej co pi tna cie lat ulega podwojeniu. Rozwój nauki jest 
jedynym znanym zjawiskiem, które przez ostatnich trzysta lat nie zmienia swej dynamiki 
wzrostu. Zazwyczaj wzrost wyk adniczy jest faz  przej ciow  i przekszta ca si  we wzrost 
liniowy lub stagnacj  po czon  ze spadkiem liczebno ci. Tak przynajmniej dzieje si  



�
�
��
�
�
�

 66 

w systemach przyrodniczych. Obecnie ka de odkrycie naukowe poci ga za sob  ca  seri  
odkry , wyk adniczo wzrasta te  liczba uczonych. Dochodzi jednak do ograniczenia pojem-
no ci nauki, która nie mo e wch on  gigantycznego strumienia informacji. Potop danych 
ma cz stokro  charakter informacyjnej inflacji, a wi c wiedzy pozornej. Czy informacyjna 
bariera oznacza  b dzie zmniejszenie liczby odkry  naukowych, selekcj  tematyki badaw-
czej zaw onej do wybranych dziedzin i problemów czy mo e zmniejszenie znaczenia 
nauki jako racjonalnego sposobu opisu i obja niania wiata? Czy mo na wi c mówi  o ra-
cjonalno ci w uprawianiu dyscyplin naukowych? Problemem staje si  selekcja informacji, 
tak aby nie dokonywa  odkry  ju  kiedy  dokonanych i nie prowadzi  bada , które ju  
gdzie  mia y miejsce. Problemem staje si  wybór tematyki badawczej tak e ze wzgl dów 
u yteczno ci bada  i przysz ych zastosowa  wyników, nigdy bowiem nie wiadomo, jakie 
badania zyskaj  wymiar praktyczny, a jakie nie. Historia nauki dostarcza przecie  niema o 
dowodów na losowo  dokonywanych odkry . 

Ludzko  zgromadzi a ogromne zasoby informacji, które wci  ulegaj  powi kszaniu. 
Powstanie Internetu mia o by  kamieniem milowym w rozwoju cywilizacji, a terminy takie 
jak infostrada, multimedialno , online, cyberkultura itp. zakl ciami infotopijnego kultu. 
Ju  dzi  okazuje si , e znaczna cz  zasobów informacji ma niewielki sens. 

Stanis aw Lem przestrzega: 

Internet przyczyni si  do rozwodnienia warto ciowszych sk adników wiedzy mieszaj c wa -
ne informacje z niewa nymi72). 

Nie sposób przewidzie  dalszego rozwoju informatyki ani te , czy i jaka sie  zast pi 
w przysz o ci Internet i jakie mo liwo ci otworz  si  przy zwi kszeniu pami ci kompu-
terów. Wielu prognostów uznaje, e w przeci gu zaledwie paru lat powstanie Internet dru-
giej generacji. By  mo e b dziemy zdani na „infonawigatorów”, którzy wskazywa  b d  
jakie informacje wybiera , a jakie odrzuca . Twórczy ferment wywo any stworzeniem In-
ternetu zdaje si  jednak ust powa  swoistemu kultowi informacji. Pojawia si  zatem po-
czucie wykonania nag ego skoku i zrobienia post pów bez ruszenia z miejsca oraz silne 
przekonanie, e inteligencja równowa na jest z dost pem do sieci. Coraz wi cej czasu 
zabiera kontakt z elektronicznymi mediami, zbli aj c nas do granic znanych z literatury 
antyutopijnej strasz cej obrazami autystycznych spo eczno ci kontaktuj cych si  ze sob  
i wiatem zewn trznym wy cznie za po rednictwem sieci. 

Znacznie wa niejsza od pomna ania i przekazywania informacji jest ich selekcja. 
Wzrost zasobu informacji w umy le cz owieka limitowany jest naturalnymi zdolno ciami 
do zdobywania i magazynowania wiedzy. Te za  nie zmieni y si  przez ostatnich kilka-
dziesi t tysi cy lat i dzisiejszy cz owiek ma tak  sam  „przepustowo  informacyjn ” jak 
jego odlegli w czasie przodkowie, musi natomiast przyswoi  sobie znacznie wi cej infor-
macji. Przy post puj cym jej zalewie naturalne zdolno ci selekcyjne mog  natomiast 
zawodzi . Klasyczny, plato ski schemat: fakty – wiedza o nich – opinia, ust puje dzi  

                                                           
72) zob. S. Lem: Bomba megabitowa. Kraków, 999 
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otwartemu, interaktywnemu systemowi, który wype niony jest istn  kakofoni  idei, opinii, 
informacji sensownych i bezsensownych, danych prawdziwych oraz fikcyjnych. Istot  
wspó czesnej, postmodernistycznej kultury staje si  obalanie wszelkiej hierarchii. Pozostaje 
tylko swobodny przep yw obrazów i wra e  – nieograniczony, nieci g y i chaotyczny. 

Wed ug Jean-Francois Lyotarda 

(...) rol  najnowszej nauki traktowanej jako system otwarty jest poszukiwanie argumentów 
wskazuj cych, dlaczego nie mo emy w sposób pewny niczego wiedzie . Nauk  ponowoczesn  
traktowa  mo na jako poszukiwanie instabiliów73). 

Nie istnieje wi c jedna ( adna?) prawda, a zasadnicz  cech  ponowoczesnych spo-
ecze stw staje si  mg awica licznych dyskursów i wielu gier j zykowych. Jednostki yj  

na skrzy owaniu ró nych gier i tylko w ten sposób tworz  swoj  to samo , za  celem nie 
jest uko czone dzie o, ale ci g y udzia  w grze i nieustaj ca zabawa, sztuka i performance. 
Wyró nikiem ponowoczesno ci ma by  nieosi galno  spójno ci i kryzys tzw. „wielkich 
narracji”, czyli dyskursów (w tym mi dzy innymi filozofii) legitymizuj cych nauk  i roz-
maite dzia ania spo eczne. 

Informatyka ludyczna 

Ludyczne sk onno ci cz owieka zawsze znajduj  mo liwo ci zrealizowania si  przy 
wykorzystaniu nowych technologii i wynalazków. Homo ludens znakomicie czuje si  w cy-
frowej przestrzeni. Coraz bardziej lubi oddawa  si  zabawom, w których przetwarzanie 
informacji zast puje czynno ci wykonywane niegdy  w wiecie obiektów materialnych. 
Coraz bardziej te  staje si  podatny na uzale nienie od elektronicznej stymulacji zmys ów. 
W cyberprzetrzeni wci  pojawiaj  si  problemy nieznane dot d w normalnej (prawdziwej) 
rzeczywisto ci. Techniki wirtualne oferuj  nam ogromn  liczb  mo liwo ci dokonywania 
najrozmaitszych wyborów, a wiele spo ród nich niesie ze sob  okre lone konsekwencje 
moralnej natury. Wskutek upowszechniania si  VR coraz trudniejsze mo e sta  si  okre-
lanie granic pomi dzy realno ci  a fikcj . Wspó czesny cz owiek otoczony mnóstwem 

urz dze  elektronicznych, sp dzaj cy wiele godzin pracy przed monitorem komputera, 
swój wolny czas zatraca na swoiste „odurzanie” si  telewizj , grami komputerowymi 
i w drówk  po sieci. Jest to rodzaj samozniewolenia i eskapizmu. 

Upowszechnienie technik wirtualnych oraz multimediów mo e w konsekwencji 
doprowadzi  do tego, e w spo ecze stwie informacyjnym znaczny procent populacji 
stanowi  b d  jednostki autystyczne, wy czaj ce si  z ycia publicznego i ca kowicie 
uzale nione od bod ców p yn cych z cyber wiata. 

To oczywiste, e sk onno  do ucieczki przed stresem dnia codziennego oraz tkwi ce 
w cz owieku d enia ludyczne znajduj  uj cie w nowych mo liwo ciach jakie daje techni-

                                                           
73) zob. J.-F. Lyotard: Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Warszawa, 997, s. 5–20, 

90–92, 7  
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ka. Problem polega na wszechogarniaj cej i bezustannej inwazji bod ców oraz osobliwo ci 
prze y , jakie daje rzeczywisto  wirtualna. Ucieczka od codzienno ci, poszukiwanie ekstazy 
oraz oszo omienia – s  istot  licznych rytua ów zwi zanych ze wi tem i zabaw  w ka dej 
kulturze. W miejsce jednak tradycyjnych bod ców (motorycznych, wizualnych, chemicz-
nych) otrzymujemy ca kiem now  jako . To ju  nie zwyk e odrywanie si  od codzienno ci, 
ale ca kowite zanurzenie si  w elektronicznej imitacji wiata74). Rzeczywisto  wirtualna 
mo e zast pi  prawdziw , anga uj c odbiorc  (a jednocze nie jej kreatora) bez reszty i do-
starczaj c wszelkich mo liwych dozna . Ze wzgl du na swe osobliwo ci przyrówna  mo na 
j  jedynie do marze  onirycznych. Jest to technika namiastkowego spe niania ycze , daj ca 
si  atwo wykorzysta  w aktach sprzecznych z tym, co moralnie i spo ecznie dozwolone. 

Podatno  na narkotyzuj cy wp yw elektronicznych mediów wydaje si  istotnym ry-
sem ponowoczesno ci, w której do dobrego tonu nale y unikanie kategorycznych s dów 
i jasnych kryteriów etycznych i estetycznych. Amorficzna, wieloznaczna i chaotyczna 
rzeczywisto  rz dzi si  aktualnymi pragnieniami, l kami, sk onno ciami i upodobaniami. 
W nowym rodowisku kulturowym rozpocz y ju  w drówk  miliony nomadów-infonau-
tów, wioski przy infostradzie zamieszkuj  plemiona infofagów (po eraczy informacji) 
cierpi cych na informatyczn  bulimi , za  peryferia cyfrowego wiata przekszta caj  si  
w rezerwaty niewykszta conych biedaków, dla których kultura cyberprzestrzeni pozostaje 
niedost pna i niezrozumia a75). 

W zapocz tkowanej Internetem epoce zmianie ulega nie tylko sposób komunikowania 
(a wi c tzw. konfiguracja intersemiotyczna), ale w konsekwencji tak e sposób percepcji 
i my lenia o wiecie oraz ca a sytuacja kulturowa. O ile er  przemys ow  charakteryzo-
wa  nieszcz liwy ywot cz owieka yj cego w spo ecze stwie masowym i otoczonego 
„audiowizualnymi tapetami”76), o tyle w nowej sytuacji nast pi  ma twórcza ekspresja 
elektroniczna. Optymi ci zak adaj  wyzwolenie cz owieka spod presji rynku oraz wiata 
mass mediów. W miejsce tradycyjnego, a wi c scentralizowanego i kontrolowanego prze-
kazu wiadomo ci otrzymujemy mo liwo  ca kowicie zdecentralizowanego i demokra-
tycznego komunikowania w otwartej, interaktywnej i swobodnej przestrzeni. Tutaj ka dy 
jest odpowiedzialny za tworzenie prawdy (o ile termin ten jeszcze co  oznacza) ze stru-
mienia informacji. Niekontrolowany i niekontrolowalny przep yw niesie przecie  ryzyko 
cyrkulacji informacji nieprawdziwych. G o ny przypadek tworzenia fa szywych reporta y 
telewizyjnych (nagrywanie fabularnych scen) przez dziennikarza ogarni tego obsesj  po-
siadania materia ów z gor cych politycznie rejonów Europy oraz zdobywania coraz wy -
szych honorariów wzburzy  opini  publiczn  RFN w po owie lat dziewi dziesi tych. 
A przecie  nowe techniki przekazu otwieraj  bez porównania lepsze mo liwo ci kreowania 
i narzucania fikcyjnego obrazu zdarze . Eliminuj  opór wobec silnej, wszechogarniaj cej 
ekspresji. Elektroniczne graffiti wymusza niepoznawczy sposób my lenia oderwanego od 
rzeczywisto ci, a kulturowy smog wdziera si  w nasze d ce do autyzmu ego. 
                                                           
74) zob. R. Borkowski: Multimedia, multimania i informatyczny trans. „Nurt”, 998, nr , s. 4 –43 
75) zob. R. Borkowski: Wioska infofagów. „Opcje”, 997, nr 2 
76) zob. M. Hopfinger: Kultura wspó czesna – audiowizualno . Warszawa, 985 
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Ju  telewizja przyku a nas do ekranów i odizolowa a od innych ludzi, trudno uzna , by 
w przypadku elektronicznego graffiti mia o by  inaczej. Wprawdzie elektroniczne formy 
komunikowania si  cechuj  pewne elementy przypominaj ce bezpo redni  interakcj , jed-
nak e wyra nie widoczne jest, e egocentryzm staje si  dominuj cym wzorcem osobowo ci 
ponowoczesnej. W nowym rodowisku kulturowym wszechobecnej cyberprzestrzeni do-
minowa  ma wirtualny typ przekazu. Podobnie jak kiedy  pismo, a pó niej druk, radio 
i telewizja zmieni y rytm ycia, charakter wi zi spo ecznych i typ kontaktu umys owego, 
tak teraz spo ecze stwo przep ywów informacyjnych cechowa  b d  zupe nie nowe wzorce 
wiadomo ci, postaw, zachowa  i obyczajów. Tymczasem jednak maria  informatyki z te-

lekomunikacj  i wielo ci  mediów nie doprowadzi  jeszcze do prze omowych zmian 
struktury spo ecznej (cho  ju  je zapocz tkowa ), ale bardziej do nowego stylu ycia. 

Wspó czesna globalna wioska zanurzona jest w multimedialnym smogu, w którym wszyscy 
mówi  do swojego ekranu, nareszcie wyzwoleni z obowi zku rozumienia, o czym mówi  i do 
kogo skierowuj  swoje wypowiedzi77). 

Ujednolicenie formy przekazu, tysi ce kana ów TV, miliardy cyfrowych ksi ek, mi-
liony stron dost pnych codziennie elektronicznych gazet, nadzwyczajna szybko  przekazu, 
kilkusekundowe fragmenty utworów muzycznych, permanentna stymulacja i bezustanna 
nerwowo  wynikaj ca ze strachu przed nud . Permanentna stymulacja elektroniczna zmu-
sza do zaspokajania wiecznego g odu niematerialnych iluzji. 

By aby wi c rewolucja informacyjna pseudorewolucj  czy te  wy cznie kolejn  fal  
ewolucji cywilizacji technicznej? Czy bardziej prawdopodobna jest optymistyczna wizja 
powrotu do ycia w lokalnych spo eczno ciach, co umo liwia praca przed komputerem 
w domu skomunikowanym z ca ym wiatem, czy pesymistyczna prognoza spo eczno ci 
schizofreników zatopionych w g binach „bia ego szumu” monitora. Umberto Eco wskazu-
je na odseparowanie i ucieczk  w prywatno  w tym hiperrealnym wiecie, w którym 
komputeryzacja wcale nie tworzy nowych spo eczno ci i nie rozszerza g bi spo ecznego 
uczestnictwa. B dem by oby jednak przypisywanie degradacji warto ci tradycyjnego 
wiata wy cznie nowym rodkom technicznym. To nie multimedialny charakter nadcho-

dz cej epoki grozi erozj , ale multimania – ogarniaj ca cz owieka konsumpcyjna nerwica 
elektronicznych u ywek. W znacznej mierze rozwój informatyki, powszechne stosowanie 
urz dze  cyfrowych i prze adowanie informacj  jest now  postaci  samonap dzaj cego si  
konsumeryzmu. Ogromnym wysi kiem reklamowym wykreowano nieznane i nieumiejsco-
wione wcze niej kulturowo potrzeby. Jak ka dy rodzaj konsumpcjonizmu tak e infofagia 
prowadzi do fetyszyzacji przedmiotu masowej konsumpcji, w tym przypadku – obok przed-
miotów materialnych – tak e do swoistego kultu informacji, w którym cyfra zast puje 
refleksj  i zajmuje umys 78). 

                                                           
77) zob. R. Kaczmarek: Wiedza i informacja. „Kultura”, 997, nr 4 
78) zob. R. Borkowski: Informacyjna bulimia i multimedialny trans. „Transformacje”, 998, nr 2 
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Infokracja czy cyberanarchia 

W wielu dotychczasowych wizjach rozwoju spo ecze stwa postindustrialnego poja-
wia a si  idea powrotu do struktur analogicznych do okresu sprzed rewolucji przemys owej. 
Rozwój technik komunikowania si  oznacza  ma bowiem mo liwo  powi zania miejsca 
pracy z miejscem zamieszkiwania i kontakt ze wiatem za po rednictwem multimediów. 
Oznacza to, e cz owiek mo e funkcjonowa  w obr bie ma ych wspólnot lokalnych, a prze-
mieszczanie si  jest niepotrzebne, gdy wiat skurczy  si  do rozmiarów mcluhanowskiej 
wioski. Spo ecze stwo informacyjne mog oby si  wi c pozby  wielu bol czek gospodar-
czych i spo ecznych, racjonalizuj c chocia by rynek pracy. Obok mo liwych pozytywnych 
skutków wskaza  mo na te  powa ne niebezpiecze stwa p yn ce z informatyzacji naszego 
wiata. Po pierwsze jest to zwi kszenie mo liwo ci roztaczania kontroli nad obywatelami, 

a po drugie narastanie nierówno ci spo ecznych. 
Zwi kszenie omnipotencji pa stwa (lub instytucji kontroluj cych informacj ) zagra a 

wolno ci i swobodom obywatelskim. Nowe techniki gromadzenia informacji daj  nieogra-
niczone wprost mo liwo ci kontroli i wgl du w ycie prywatne obywateli. Wspó cze nie 
w infokratycznym pa stwie obowi zywa  zaczyna zasada dossier-spo ecze stwa. Coraz 
cz ciej stykamy si  ze zjawiskiem naruszania prywatno ci przez agendy pa stwowe zbie-
raj ce jak najwi cej danych o obywatelach i pozostaj ce praktycznie poza jak kolwiek 
kontrol  spo eczn . W adza w spo ecze stwie informacyjnym oparta jest wi c o regu  
cuius informatio, eius regio (czyja informacja, tego panowanie). Z za o enia jednak nowy 
ad komunikowania si , w tym przede wszystkim Internet, ma charakter zdecentralizowany, 

zdekoncentrowany i antytotalitarny, co wydaje si  prognozowa  zachowanie demokratycz-
nego sposobu komunikowania si  w przysz o ci. Nie wydaje si  wi c mo liwy jakikolwiek 
monocentryzm, a sposób dzia ania wielu uczestników sieci mo na nazwa  wr cz cyberanarchi . 

Drugim czynnikiem globalnej informatyzacji budz cym niepokój socjologów jest 
mo liwo  pog bienia si  podzia ów spo ecznych na o wiecone warstwy korzystaj ce 
w pe ni z nowych mo liwo ci tworzonych przez rewolucj  informacyjn  i na zmarginalizo-
wane, cho  liczne grupy ubogie, niewykszta cone i sfrustrowane brakiem dost pu i nie-
zrozumia o ci  infotopii. Warstwy wykszta cone (elity wiedzy i w adzy) nie b d  raczej 
sk onne do wspierania polityków demokratycznych i umiarkowanych, a raczej radykalnych 
i gwarantuj cych utrzymanie kontroli warstw upo ledzonych metodami autorytarnymi. 

Wreszcie istotne znaczenie ma zmiana charakteru socjalizacji, a wi c mi dzy innymi 
procesu edukacji obywatelskiej i przygotowywania si  do pe nienia ról spo ecznych. Pono-
woczesno  charakteryzuje si  amorficzno ci  socjalizacji poprzez rozmywanie si  war-
to ci, idei i autorytetów. Zanik hierarchii autorytetów i policentryzm kreowania warto ci 
jest przejawem demokratyzacji ycia, niesie jednak ze sob  sporo niebezpiecze stw. Zacie-
ra si  bowiem granica pomi dzy tym co dobre a tym co z e, tym co prawdziwe a tym co 
fa szywe, tym co realne a tym co fikcyjne. Jednocze nie w powa nym stopniu zanikaj  
zró nicowania kulturowe (regionalne i lokalne) ze wzgl du na post puj c  unifikacj  
cyberkultury. 
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ROZDZIA  SZÓSTY  

EKOLOGIA  I  CYWILIZACJA 
Geneza my li ekologicznej 

Zostawcie nam czysty kawa ek wiata 
Zostawcie nam strumyka czysty bieg 
Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach 
Czyste powietrze, zim  czysty nieg 
Zostawcie nam czysty kawa ek pla y 
Zostawcie morza czysto  po ród fal 
Pozwólcie nam o yciu pi knie marzy  
Gdy nie ma marze  w duszy ro nie al 

Marek Grechuta 

Geneza ekologii 

Pojawienie si  idei ekologicznych jest wyrazem kontestacji dotychczasowego modelu 
rozwoju cywilizacji i jednocze nie propozycj  jego zmiany. Przez okres ponad dwóch 
stuleci rozwoju cywilizacji przemys owej technika dawa a cz owiekowi poczucie bezpie-
cze stwa uwarunkowane wyobra eniem nieograniczonych mo liwo ci twórczych w dziele 
podporz dkowania gatunkowi ludzkiemu si  natury. Mit post pu i mit obfito ci uzasadnia y 
uto samienie dobrobytu z ilo ci  wyprodukowanych dóbr, a poczucie bezpiecze stwa z ich 
konsumpcj . Dzi  wiadomo  „sko czono ci przyrody”79) wp ywa na coraz cz stsze g o-
szenie pogl du, i  ludzko  znalaz a si  w fazie przej ciowej od epoki ekonomii do epoki 
ekologii, a wi c w bli szej przysz o ci zbiorowy wysi ek pa stw i narodów w skali global-
nej mia by znale  si  w powa niejszym ni  dot d stopniu pod wp ywem refleksji ekolo-
gicznej. Industrialny imperatyw podporz dkowania przyrody ma ust pi  ekologicznemu 
imperatywowi przetrwania w zgodzie z natur , za  ycie religijne, gospodarcze, kultura, 
edukacja i polityka mia yby si  kszta towa  zgodnie z zasadami ekorozwoju. Zreszt  w pro-
gramach gospodarczych politycy zaczynaj  odwo ywa  si  cz ciej do koncepcji „zrówno-
wa onego wzrostu”, w której rodowisko naturalne ma warto  ekonomiczn , ani eli do 
„post pu techniki i rozwoju gospodarczego” bez ogl dania si  na koszty ekologiczne 
podejmowanych inwestycji. 
                                                           
79) zob. J. Mazurkiewicz: Sko czono  przyrody i dominacja postaw konsumpcyjnych. „Aura”, 995, 

nr 6 



�
�
��
�
�
�

 72 

Przyk adów nowych zjawisk politycznych inspirowanych kwestiami ekologicznymi 
jest w ostatnich dwóch dekadach XX wieku sporo, e wystarczy wskaza  partie Zielonych 
i ruchy ekologiczne, obywatelskie protesty i akcje w obronie zabytków przyrody czy wresz-
cie dzia ania w skali mi dzynarodowej (konwencje o ochronie rodowiska, konferencje 
typu „Szczyt Ziemi”, dzia ania ruchu „Greenpeace”). U róde  tego rodzaju zjawisk leg y 
dramatyczne wydarzenia w postaci powa nych katastrof ekologicznych, do których dosz o 
w nast pstwie prowadzenia okre lonej polityki przez pa stwa, jak chocia by tragedia 
Czarnobyla czy ogromne zniszczenia biosfery po Wojnie nad Zatok  Persk . Jak w ka dym 
nowo pojawiaj cym si  nurcie idei i przemian kulturowych, tak e i w obr bie szeroko 
rozumianej my li ekologicznej znajdujemy ekstremistyczne propozycje politycznych zmian 
dotychczasowego porz dku. Szczególnie pojawienie si  w ostatnich latach fundamenta-
listycznych koncepcji akceptuj cych stosowanie przemocy pod zielonymi sztandarami 
(ekofaszyzm, ekoterroryzm) uzasadnia postawienie pytania o wzajemne relacje mi dzy po-
lityk  a ekologi . 

Pojawienie si  ruchów ekologicznych stosuj cych metody bezpo rednich akcji niepo-
s usze stwa obywatelskiego i odnosz cych spektakularne sukcesy da o równie  impuls do 
powstawania ugrupowa  si gaj cych po drastyczne i radykalne formy dzia ania. Powsta y 
w roku 97  ruch „Greenpeace” przyj  taktyk  ekologicznego sprzeciwu, za  pozbawiona 
przemocy konfrontacja ma charakter kwakierskiego dawania wiadectwa prawdzie. Dzia a-
nia zapobiegaj ce okrucie stwu i pozbawione przemocy skupi y w szeregach „Greenpeace” 
pi  milionów aktywnych sympatyków na ca ym wiecie. Do sukcesów organizacji nale y 
niew tpliwie wymuszenie na rz dzie Francji wycofania si  z dokonywania prób j drowych 
na atolu Mururoa czy te  wprowadzenie zakazu polowa  na wieloryby przez Australi . 
Swoiste happeningi ekologiczne organizowane przez „t czowych wojowników” oraz ich 
na ladowców (np. „Robin Wood” broni cy lasów przed wycinaniem czy „Animal Peace” 
walcz cy o prawa zwierz t) stawiaj  sobie za cel wykazanie dysfunkcjonalno ci cywili-
zacji. Bierny opór, pozaprawne metody protestu, wyrzeczenie si  przemocy oraz widowis-
kowo  i spektakularny rozg os zawdzi czany mass mediom charakteryzuj  wszelkie tego 
rodzaju inicjatywy. 

Czy ekologi  mo na traktowa  wy cznie jako jedno ze róde  inspiracji ideowej 
w polityce, czy te  jako wyraz racjonalno ci nowego paradygmatu polityki ukierunkowanej 
na rozwój zrównowa ony? Czy ekologia jest intelektualn  mod  (tak e w polityce), czy te  
politycy w sposób instrumentalny i wyrachowany pos uguj  si  ekologiczn  retoryk , by 
zyska  aprobat  i przychylno  wyborców? A mo e – jak s dz  niektórzy teoretycy epoki 
ponowoczesnej – ekologia jest po prostu jedyn  uniwersaln  form  wiadomo ci spo ecznej 
w epoce postideologicznej, w której wszystkie ideologie zawodz  oczekiwania ludzko ci? 
A wreszcie, czy refleksja ekologiczna wp ywa inspiruj co na politologi  jedynie jako jesz-
cze jeden czynnik zwi zany raczej z gospodark  (ekonomia ekologiczna, jako  ycia, 
polityka ekologiczna pa stwa), czy te  mo e stanowi  o nowej zgo a interpretacji zjawisk 
politycznych (ekologia spo eczna, ekologia kulturowa, socjobiologia)?  
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Nasuwa si  wreszcie pytanie, czy wszelkie koncepcje spod znaku ekologii nie s  ko-
lejn  wszechogarniaj c  utopi , jakich ju  w historii ludzko ci by o wiele. 

Wbrew swej nazwie „homo sapiens” kieruje si  w post powaniu nie tylko rozumem80). 

Wystarczy rzut oka na spo eczn  histori  cz owieka, by stwierdzi , e nie jest ona 
domen  rozumno ci. Miar  racjonalno ci spo ecznej jest stopie  koordynacji interesów 
partykularnych z interesem ogólnym, jakim jest dzi  powstrzymanie degradacji rodowiska 
naturalnego. Ludzko  musi mie  na uwadze potrzeb  przetrwania (je eli naturalnie samo 
przetrwanie jest dla niej warto ci ). 

Z perspektywy historycznej wyró ni  mo na dwa zasadnicze sposoby definiowania 
poj cia „polityka”. Jeden z nich polega na pojmowaniu polityki jako sztuki rz dzenia, czyli 
kierowania sprawami publicznymi poprzez harmonizowanie ró norakich, sprzecznych cz sto 
d e . Bliski jest zatem idea om greckiej m dro ci politycznej upatruj cej w poszukiwaniu 
równowagi i kompromisu wyrazu intelektualnej doskona o ci. ad, stabilno  i konsensus s  
w tej interpretacji czym  naturalnym, wszelkie za  odst pstwa od spo ecznej harmonii (tyra-
nia, walka, przemoc) uwa ane s  za nienaturalne, z e i zagra aj ce spo eczno ci. W drugim, 
przeciwstawnym uj ciu, polityka jest traktowana jako sfera konfliktu i walki o w adz . Gra, 
konflikt i zmiana s  traktowane jako procesy naturalne, a stan równowagi bez walki uwa any 
jest za kuriozalny. Punktem wyj cia jest w tym przypadku analiza motywów (interesów), 
przebieg konfliktu, wreszcie jego rozstrzygni cie w postaci decyzji politycznej. Ta ostatnia 
jest najwa niejsza, wszystko inne jest pochodne od decyzji w adczej. Nie ma tu miejsca na 
równo , porz dek wiata jest monistyczny, a podstawowym motywem polityki staje si  
okre lanie relacji to samo ci „przyjaciel – wróg”8 ). W nader w skim rozumieniu (zbli onym 
do publicystycznego) mówimy wreszcie o polityce jako programie lub kierunku dzia ania 
pa stwa, okre lonej partii politycznej czy konkretnego polityka. 

Refleksja badawcza nad polityk  mo e z kolei przybra  posta  jednej z trzech sfer 
bada  (rys. 4). 

) wiat instytucji (scena polityczna), a wi c pa stwo i prawo, instytucje ycia publicz-
nego, instytucje gospodarcze i stosunki mi dzynarodowe. Ten obszar bada  wchodzi 
w zakres klasycznej politologii i nauk prawnych. W odniesieniu do ekologicznych 
aspektów przedmiotem refleksji b dzie polityka ekologiczna pa stwa (prawo o ochro-
nie rodowiska, dzia ania agend pa stwowych i publicznych zajmuj cych si  jego 
ochron , dzia ania w sferze mi dzynarodowej, prawo mi dzynarodowe, jak np. kon-
wencje dotycz ce ochrony ziemskiej biosfery). 

2) wiat uczestników polityki (aktorzy polityki), czyli partie i ruchy polityczne, organizacje 
pozarz dowe, zachowania i dzia ania grup spo ecznych oraz posuni cia polityków. 
Powy sze kwestie s  przedmiotem bada  socjologii polityki i psychologii spo ecznej. 

                                                           
80) zob. J. Mizi ska: Racjonalizm i racjonalno  w yciu spo ecznym. „Studia Filozoficzne”, 983, nr 5–6 
8 ) por. F. Ryszka: Nauka o polityce. Rozwa ania metodologiczne. Warszawa, 984, s. 0– 3 
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Relacja polityka – ekologia odnosi si  w tym obszarze przede wszystkim do partii i ru-
chów ekologicznych (Zieloni), inicjatyw obywatelskich zwi zanych z ochron  rodo-
wiska naturalnego, stanu wiadomo ci spo ecznej, akceptacji b d  dezaprobaty wobec 
okre lonej polityki oraz poparcia spo ecznego dla programów ekologicznych. 

3) wiat idei politycznych (scenariusze ról politycznych), a zatem ideologie i my l poli-
tyczna, mechanizmy kreowania wyobra ni zbiorowej, mity i stereotypy motywuj ce 
zachowania zbiorowo ci. Ten obszar badawczy wchodzi w zakres zainteresowa  his-
torii doktryn i my li politycznej i spo ecznej, filozofii oraz antropologii kulturowej. 
Z jednej strony pojawia si  tu problem ewolucji idei ekologicznej od pocz tków istnie-
nia my li filozoficznej (oraz religijnej), z drugiej natomiast – nader interesuj cy obszar 
eksplozji my li ekologicznej ostatnich lat. Chodzi tu o nowe dziedziny humanistyki 
w postaci ekologii spo ecznej i ekologii kulturowej, ideologi  ruchów alternatywnych, 
doktryny postmaterialne, idee ekologii g bokiej zwi zane np. z New Age, w tki neo-
poga skie i mity polityczne b d ce t em ekologicznym niektórych formacji neofaszys-
towskich itp. Wyra nie widoczne jest, e w tym zakresie ekologia jako nurt idei jest 
propozycj  wielkiej zmiany kulturowej ogarniaj cej ca  cywilizacj . 

 
 

IDEE (scenariusz) 
   

UCZESTNICY (aktorzy) 
 

 
 

INSTYTUCJE (scena) 
 

 

Rys. 4. Trzy sfery wiata polityki 

Ekologi  definiuje si  w w skim rozumieniu jako nauk  zajmuj c  si  relacjami mi -
dzy ywymi organizmami a ich rodowiskiem ycia, jest to wi c multidyscyplinarna dzie-
dzina wiedzy powsta a na styku nauk przyrodniczych i cis ych (biologia, chemia, geologia 
itp.). W szerszym (i spo ecznym) rozumieniu terminu ekologia u ywa si  te  w odniesieniu 
do dzia alno ci ruchów spo ecznych i politycznych stawiaj cych sobie za cel dzia ania 
ochron  rodowiska naturalnego. Ekologia jest te  poj ciem przyjmowanym na okre lenie 
kierunków filozoficznych traktuj cych cz owieka jako jeden z wielu gatunków – u ytko-
wników wspólnego dobra, jakim jest biosfera (ekofilozofia). 

róde  my li ekologicznej (rys. 5) mo na niew tpliwie doszukiwa  si  ju  w biblijnej 
refleksji nad pi knem wiata oraz w doktrynie w. Franciszka z Asy u – aposto a pokoju 
i mi o ci natury. W epoce nowo ytnej pierwsze sygna y zagro e  wywo anych industrialn  
dzia alno ci  cz owieka pojawi y si  w dzie ach Georgiusa Agricoli ( 494– 555), który 
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w pracy De Re Metallica wskazywa  na szkodliwe efekty produkcji górniczej i hutniczej. 
Przestrogi przed nadmiernym rozwojem przemys u i techniki pojawi y si  tak e w Officina 
Ferraria z 6 2 r. autorstwa Walentego Ro dzie skiego podnosz cego analogiczne kwestie 
ska e  rodowiska wokó  zak adów przemys owych czy te  w wydanym w roku 66  
Fumifugium Johna Evelyna. Ten ostatni przypisywa  wzrost miertelno ci w Anglii i skra-
canie czasu trwania ycia ludzkiego oddzia ywaniu zanieczyszcze  powietrza i proponowa  
otoczenie Londynu pasem zieleni, poza który mia y zosta  przeniesione wszystkie zak ady 
spalaj ce w giel82). 

Natomiast od czasów Ernsta Haeckela ( 869 r.) ekologi  przyj o si  nazywa  nauk  
o relacjach gatunkowo- rodowiskowych, a wraz z ogromnym post pem nauk biologicznych 
w XIX i XX stuleciu narodzi y si  takie dyscypliny, jak ekologia fizjologiczna, synekologia 
(badanie populacji i biocenoz), biocenologia, limnologia (problem przep ywu materii 
i energii – koncepcja ekosystemu), ekologia ewolucyjna czy socjobiologia (aspekty beha-
wioralne, ewolucja ycia spo ecznego zwierz t i cz owieka) oraz etologia (nauka o zacho-
waniach istot ywych). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Rozwój idei ekologicznej 

Podej cie ekologiczne do opisu i wyja niania prawid owo ci wiata spo ecznego zao-
wocowa o powstaniem takich kierunków, jak np. ekologia spo eczna zajmuj ca si  wp y-
wem, jaki wywiera usytuowanie jednostek ludzkich w przestrzeni na rodzaj stosunków 
mi dzy nimi, na ich zachowania i cechy oraz przystosowanie do otaczaj cego rodowiska. 

                                                           
82) zob. E. P. Eckholm: Cz owiek i rodowisko. Ekologiczne przes anki dobrobytu i zdrowia. 

Warszawa, 980, s. 70 

Wspó czesna ekologia 
i ekofilozofia 

Katastrofizm 
„apokalipsy ekologicznej” 
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Nie wszystkie twierdzenia tego kierunku (reprezentowanego g ównie przez tzw. szko  
chicagowsk  zajmuj c  si  socjologi  miasta) sprowadzaj cego si  zasadniczo do determi-
nizmu geograficznego okaza y si  w pe ni uzasadnione. Du o bardziej inspiruj ca okaza a 
si  ekologia kulturowa b d ca neoewolucjonistycznym kierunkiem i traktuj ca kultur  jako 
zespó  stworzonych przez gatunek ludzki rodków przystosowania si  do wymogów 
rodowiska przyrodniczego. Wedle przedstawicieli tego kierunku (np. J. H. Stewarda) ewo-

lucj  kulturow  cechuje adaptacyjno  oraz z o ono  i nie wszystkie poziomy kultury s  
w jednakowej mierze zdeterminowane przez warunki rodowiska przyrodniczego. Im 
bardziej „peryferyjna” jest jaka  instytucja ycia spo ecznego, tym wi cej istnieje jej 
zró nicowanych odmian. St d te  bierze si  stosunkowo niewielka ró norodno  systemów 
technicznych i ekonomicznych, a wielka liczba systemów ideologicznych i zró nicowanie 
pod wzgl dem kulturowym83). Wreszcie poj cia „ekologia cz owieka” u y  po raz pierwszy 
H. H. Barrow w roku 922 na okre lenie stosunków cz owiek – rodowisko, dopiero jednak 
od czasu publikacji Milcz cej wiosny Rachel Carson w 962 r., dosz o do odrzucenia 
antropocentryzmu i negacji przeciwstawienia przyroda – spo ecze stwo (a wi c klasycznej 
dychotomii natura – kultura). 

Z kolei Michael Bookchin podkre la  w swych pismach odmienno  zasad porz dku-
j cych rodowisko spo eczne (polityka) oraz przyrodnicze (ekologia). To pierwsze cecho-
wa  maj  formy agresji i dominacji, to drugie natomiast komplementarno  i harmonia. Nie 
przes dzaj c o prawdziwo ci czy fa szywo ci tego rodzaju twierdze , nale y wskaza  nie-
zwykle wa ny nurt, jakim jest etyka ekologiczna zapocz tkowana prekursorskimi pracami 
Alberta Schweitzera. Europejska etyka poszanowania ycia znajduje tu swój wyraz w mo-
ralnym stosunku cz owieka do wiata przyrody. Kszta tuje zatem wiadomo  ekologiczn , 
czyli ca okszta t uznawanych idei, warto ci i opinii o rodowisku przyrodniczym jako 
miejscu ycia i rozwoju cz owieka (spo ecze stwa), wspólnych w danym okresie historycznym. 

Schy ek XX wieku bywa w literaturze filozoficznej i socjologicznej okre lany mianem 
spo ecze stwa ryzyka, do czego uprawomocniaj  takie katastrofy ekologiczne, jak tragedia 
Minamata i wyst pienie w jej efekcie choroby „itai-itai” w Japonii (ska enie wód morskich 
rt ci  i masowe zatrucia w nast pstwie spo ycia ska onych ryb), smog nad Londynem 
w 953 r., emisja trucizn nad Seveso we W oszech w 976 r., tragedia w zak adach che-
micznych w Bhopalu w Indiach w 984 r., awaria reaktora w Czarnobylu w 986 r., roz-
bicie tankowca „Exxon Valdez” i wiele innych. 

Andrzej Kiepas stwierdza wi c: 

Coraz wyra niej wida , e w odró nieniu od spo ecze stwa przemys owego, w którym 
dominowa a logika produkcji w czasach postmoderny zaczyna dominowa  logika produkcji 
ryzyka, które przybiera wymiar globalny. Spo ecze stwo ryzyka oparte jest na wspólnocie 
strachu i obawy przed zagro eniami jakie niesie ze sob  rozwój wspó czesnej cywilizacji84). 

                                                           
83) zob. J. Szacki: Historia my li socjologicznej. Warszawa, 983, s. 727 i nast pne 
84) zob. A. Kiepas: Etyka w zinformatyzowanym spo ecze stwie – nowe problemy i wyzwania. [w:] 

L. W. Zacher (red.): Rewolucja informacyjna i spo ecze stwo. Warszawa, 997, s. 65– 66 
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Ruchy Zielonych 
Reakcj  na wzrastaj ce ryzyko degradacji biosfery s  mi dzy innymi inicjatywy 

mi dzynarodowe w zakresie ochrony rodowiska, narodziny ruchów ekologicznych oraz 
wiele inicjatyw obywatelskich, których celem jest powstrzymanie dzia a  szkodz cych 
rodowisku. 

Prze omowym w skali mi dzynarodowej wydarzeniem by  raport sekretarza general-
nego Organizacji Narodów Zjednoczonych o stanie rodowiska naturalnego z 969 r. (Ra-
port U’Thanta), w którym po raz pierwszy po ród globalnych problemów ludzko ci 
wskazano post puj c  degradacj  biosfery. W par  lat pó niej (w 975 r.) powsta  World-
watch Institute, którego twórca Lester Brown (by y farmer) postawi  za cel dzia ania 
placówki podniesienie spo ecznej wiadomo ci powa nego zagro enia do poziomu, na 
którym przyczyni si  ona do reakcji politycznej85). Bowiem polityka rozwojowa, u której 
podstaw nie le y my lenie ekologiczne, zawodzi, prowadz c do stanu globalnej katastrofy.  

W 992 r. dosz o wreszcie do najpowa niejszej inicjatywy mi dzynarodowej, a mia-
nowicie do „Szczytu Ziemi” ONZ w Rio de Janeiro i przyj cia zasad zrównowa onego roz-
woju, ochrony integralno ci ekosystemu Ziemi i wspó pracy mi dzynarodowej dla zdrowego 
i twórczego ycia w harmonii z przyrod 86). 

Pod koniec lat siedemdziesi tych inicjatywy ekologiczne przybra y charakter zorga-
nizowanych dzia a  politycznych, kiedy to w kilku krajach Europy Zachodniej z ruchów 
ekologicznych wykszta ci y si  partie Zielonych przyst puj ce do wyborów parlamen-
tarnych. Pocz tek lat osiemdziesi tych przebiega  pod znakiem spektakularnych sukcesów 
tych partii, które komentatorzy polityczni okre lili wówczas mianem „wyborczej inwazji”, 
szczególnie w takich krajach, jak RFN, Austria, Holandia, Szwajcaria, Belgia czy Francja 
oraz w krajach skandynawskich. Pojawienie si  Zielonych, pocz tkowo w RFN, a pó niej 
tak e w innych krajach europejskich wynika o z przyspieszenia tempa przemian spo ecz-
nych oraz raptownej zmiany systemu warto ci m odego pokolenia Europejczyków. Pierw-
sza partia ekologiczna o zasi gu lokalnym pojawi a si  w roku 977 (GLU/N – Grüne Liste 
Umweltschutz/Niedersachsen) i zwi zana by a z obywatelsk  walk  przeciwko budowie 
elektrowni j drowej. W dwa lata pó niej powsta  w Niemczech Zachodnich SPV – die 
Grünen, bior c udzia  w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie partie ekologiczne 
utrzymuj  sta  reprezentacj  na poziomie –3% sk adu parlamentu. W 980 r. nast pi o 
prawne ukonstytuowanie partii, która po raz pierwszy wzi a udzia  w wyborach do Bun-
destagu, natomiast w latach dziewi dziesi tych Zieloni coraz cz ciej wchodzili w sk ad 
rz dów krajowych w sojuszu z socjaldemokracj  (tzw. sojusz ró owo-zielony), by wreszcie 
wej  do rz du federalnego kanclerza Gerharda Schroedera. Przyk ad Niemiec jest najbardziej 
interesuj cy ze wzgl du na najsilniejsz  pozycje Zielonych w systemie politycznym pa stwa 
w porównaniu z analogicznymi ugrupowaniami ekologicznymi innych krajów europejskich. 
                                                           
85) Raport o stanie rodowiska. Wywiad z Lesterem Brownem. „Ameryka”, 990, nr 2 
86) Zasady ogólnych praw i obowi zków. Deklaracja z Rio w sprawie rodowiska i rozwoju. „Aura”, 

992, nr  
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Genezy d e  do ukszta towania alternatywnego wzorca rozwoju spo ecznego i cywi-
lizacyjnego niew tpliwie mo na si  doszukiwa  w rewolcie studenckiej 968 roku, 
szczególnie silnej w RFN i Francji. Ówczesny bunt pokoleniowy przybiera dzi  formy 
alternatywnych propozycji adu zbiorowego okre lanych jako „nowa polityka”, „antypoli-
tyka” (jak j  nazwa  socjolog Peter Berger) albo „nowy populizm” (okre lenie filozofa 
Jurgena Habermasa). Obok przyspieszenia przemian spo ecznych wywo anego rozwojem 
techniki, istotne znaczenie mia a zmiana pejza u politycznego w skali europejskiej i global-
nej (upadek komunizmu, zjednoczenie Niemiec, pog bianie integracji europejskiej) oraz 
zmiana systemu warto ci m odego pokolenia Europejczyków. Ta ostatnia w powa nej mierze 
ukszta towana zosta a przez alternatywne propozycje uprawiania polityki, tak wi c sukcesy 
ugrupowa  ekologicznych w znacznej cz ci mia y charakter „doko czenia rewolty 968 roku”. 

Jednak e w dekadzie lat dziewi dziesi tych dynamika rozwoju partii ekologicznych 
znacznie os ab a (poza RFN). T umaczy  to mo na zarówno konserwatyzmem wi kszo ci 
wyborców pozostaj cych w sferze wp ywów tradycyjnych partii (nie wszyscy chc  ograni-
czenia konsumpcji...), jak i pozostawaniem Zielonych na pozycji politycznego outsidera ze 
wzgl du na ich niech  do zrytualizowanego sposobu uprawiania gry politycznej. Naj-
istotniejszym jednak czynnikiem pora ki partii ekologicznych by o przej cie hase  i pro-
gramów ekologicznych przez wi kszo , o ile nie przez wszystkie partie tradycyjnego 
establishmentu politycznego. Któ  by by dzi , przynajmniej werbalnie, przeciwny proeko-
logicznej polityce i chcia by dewastacji rodowiska naturalnego? Jedynie w RFN Zieloni 
utrzymali siln  pozycj  polityczn , a sojusz z SPD pozwala im t  pozycj  umacnia  pomi-
mo walk frakcyjnych rozdzieraj cych to ugrupowanie. 

W obr bie partii wyró nia si  dzi  (i rozró nienie to odnie  mo na do partii ekolo-
gicznych w ka dym kraju) nast puj ce nurty doktrynalne87): 

– realistyczny – zak adaj cy prowadzenie polityki „ma ych kroków”, czyli stopniowego 
powi kszania stanu posiadania partii i rosn cego udzia u we w adzy; 

– fundamentalistyczny – g osz cy odrzucenie wspó pracy parlamentarnej, skupienie si  
na pracy wewn trz partii, koncentracj  na kwestii przetrwania ludzko ci oraz „ideow  
czysto ”; 

– ekoliberalny – poszukuj cy polityki „trzeciej drogi”, g osz cy ide  decentralizacji i sa-
mopomocy, sk onny do wspó pracy z partiami akceptuj cymi programy ekologiczne; 

– ekosocjalistyczny – charakteryzuj cy si  antykapitalistycznym programem, brakiem 
sk onno ci do kompromisu poza akceptacj  wspó pracy z partiami lewicowymi, trak-
tuj cy ochron  rodowiska jako jedno z wielu zagadnie  obok rozbrojenia, pomocy 
dla Trzeciego wiata, praw kobiet, rozwoju kultury alternatywnej. 

Analiza dotychczasowych dzia a  i osi gni  Zielonych pozwala na sformu owanie 
wniosków co do mo liwo ci sukcesów partii ekologicznej. 

                                                           
87) zob. J. Steiner: Demokracje europejskie. Rzeszów, 993, s. 92–98 
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Warunki zaistnienia silnej partii Zielonych s  nast puj ce: 
– wysoki produkt krajowy brutto i wysoki poziom ycia; 
– wzrost wydatków na cele socjalne (upada w polityce motyw trosk materialnych, poja-

wiaj  si  motywy postmaterialne); 
– niski poziom strajków (spo ecze stwo zaczyna si  emocjonowa  zagro eniami ekolo-

gicznymi); 
– wysoki procent studentów uniwersyteckich w partii ekologicznej; 
– w adza wykonawcza w r kach partii socjaldemokratycznej. 

Powstanie ruchów i partii ekologicznych oraz rozwój ich ideologii postawi y przed 
politologi  wiele problemów. Zieloni nie mieszcz  si  bowiem w tradycyjnych schematach 
klasyfikacyjnych partii politycznych, a my l ekologiczna nie zawsze da si  sprowadzi  do 
funkcji ideologii politycznej, cho  przyjmuj c ogóln  definicj  ideologii, mo na ekologi  
uzna  za uniwersaln  ideologi  wielu ruchów alternatywnych ostatnich dekad.  

Ideologia to system warto ci, idei i przekona  opartych na pogl dach na wiat i ycie 
spo eczne, wyra aj cych interesy grup spo ecznych i stanowi cych dyrektywy dzia a  zmierza-
j cych do utrwalenia b d  te  do zmiany istniej cych stosunków spo ecznych88). 

Genezy europejskich ruchów alternatywnych (w tym ekologicznych) mo na upatry-
wa  w przemianach wiadomo ci wyra aj cych t sknot  za alternatywnymi formami ycia, 
po prostu „ yciem inaczej”. Wyra a si  ta tendencja b d  w ró norakich formach eska-
pizmu (protest kulturowy, kontestacja, nowe pr dy w kulturze i sztuce, nowe zjawiska 
w kulturze masowej), b d  w formie protestu politycznego (ruchy polityczne, akcje i de-
monstracje polityczne). 

Ideologia ruchów alternatywnych nastawiona jest na poszukiwanie „trzeciej drogi”, 
odrzucenie technokratycznie rozumianego post pu i krytyczn  reakcj  na skutki rewolucji 
naukowo-technicznej. Nader wyra nym i obecnym w wielu koncepcjach motywem jest 
idea „powrotu do natury” wyst puj ca w wydaniu roussea sko-anarchistycznym lub 
w konserwatywnym stylu my lenia nawi zuj cym (jak to ma miejsce w przypadku od amu 
niemieckich Zielonych) do volkistowskiej teorii natury i Ziemi. 

róde  inspiracji mo na doszukiwa  si  w filozofii Nietzschego, Heideggera, Fromma 
i Marcusego. U podstaw ideologii ruchów protestu le y przekonanie, e nale y powstrzy-
ma  rozwój techniki i zmieni  kierunek rozwoju cywilizacji. 

Pojawiaj  si  zatem i ciesz  popularno ci  idee biernego oporu i prostego stylu ycia 
nawi zuj ce do my li Mahatmy Gandhiego i Martina Luthera Kinga. Konsumpcjonizm jest 
traktowany jako nowa forma totalitaryzmu, a przemiany kulturowe wywo ane rewolucj  
naukowo-techniczn  oznaczaj  mi dzy innymi spadek poczucia bezpiecze stwa jednostek 
i pojawienie si  spo ecze stwa ryzyka. Cz owiek sam niweczy w asne osi gni cia, z jednej 
bowiem strony wyd u a swe ycie dzi ki osi gni ciom medycyny i wzrastaj cemu komfor-
towi, z drugiej natomiast skraca je ska eniem rodowiska. 

                                                           
88) H. Przybylski: Politologia. Katowice, 996, s. 250 
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Ruchy ekologiczne nie odwo uj  si  do tradycyjnych schematów politycznych (lewica – 
prawica, liberalizm – konserwatyzm) ani te  do dotychczasowych podzia ów spo ecznych 
(bogaci – biedni, miasto – wie , robotnik – mieszczuch). Wynika to zapewne z amorficz-
no ci i heterogeniczno ci bazy spo ecznej Zielonych, cho  wielu socjologów polityki 
wskazuje wyra n  reprezentacj  klasy redniej (Zieloni parti  kontestuj cych mieszczan?) 
oraz istotny udzia  spo ecznych outsiderów. Brak wyra nego okre lenia politycznej to sa-
mo ci wynika te  z uniwersalizmu my li ekologicznej i odwo ywania si  w ekofilozofii do 
ludzko ci jako ca o ci. 

Pojawienie si  nowych ruchów spo ecznych (rys. 6) odzwierciedla dynamik  polityki 
w Europie Zachodniej charakteryzuj c  si  mi dzy innymi wyra nym zanikiem tradycyjnej 
dychotomii: pa stwo – spo ecze stwo obywatelskie. Zatarciu ulega tez podzia  na to, co 
polityczne i to co niepolityczne89), a rola tradycyjnych instytucji politycznych maleje na rzecz 
inicjatyw obywatelskich (dzia ania poza administracj ), ruchów alternatywnych, stowa-
rzysze  itp. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 6. Ewolucja wiadomo ci ekologicznej90) 

                                                           
89) zob. W. J. Luty: Europejskie ruchy alternatywne, w tym pokojowe – próba bilansu. „Kultura – 

Nauka – O wiata”, 987, nr – 2; zob. te  R. Borkowski: Kosonanse i dysonanse. Uwagi 
o zwi zkach mi dzy polityk  a ekologi . „Problemy ekologii”, 999, nr  (cz  I), nr 2 (cz  II) 

90) za: K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki: Ochrona rodowiska. Problemy spo eczne, ekonomiczne 
i prawne. Warszawa, 998, s. 0– 4 i 3  

Powszechna akceptacja 
proekologicznych form zachowania 

i dezaprobata wobec dzia a  
antyekologicznych 

Narastaj ca proekologiczna 
presja spo eczna 

(akcje, protesty, inicjatywy 
obywatelskie, grupy nacisku) 

Powszechne zainteresowanie 
problemami ochrony rodowiska 

i mo liwymi zagro eniami 

Spo eczna percepcja degradacji 
rodowiska naturalnego 

Uznawanie warto ci niezdegradowanej 
cz ci rodowiska 



�
�
��
�
�
�

 8  

Ruchy spo eczne cechuje spontaniczno , masowo  oraz celowo  dzia a . Owe 
kolektywne przedsi wzi cia s  wymierzone przeciwko staremu paradygmatowi polityki, 
a wi c polityce wzrostu i dystrybucji, systemowo pojmowanej lojalno ci (wobec tradycyj-
nych partii i zwi zków zawodowych), w tradycyjny sposób pojmowanemu bezpiecze stwu 
pa stwa itp. Charakterystyczny sposób dzia ania nowych ruchów spo ecznych to mi dzy 
innymi: dzia ania ad hoc, egalitaryzm, nieci g o , woluntariat, brak ukszta towania zinsty-
tucjonalizowanych ról, niesformalizowany styl dzia ania, pozyskiwanie rodków drog  do-
browolnych darowizn i datków oraz dzia anie bezpo rednie (np. demonstracje). 

Pojawienie si  natomiast partii Zielonych oznacza o podporz dkowanie si  ruchów 
ekologicznych (a przynajmniej ich cz ci) wymogom gry politycznej i regu om walki 
o w adz . W odró nieniu od ruchów spo ecznych partie s  organizacjami, których celem 
jest zdobycie lub sprawowanie w adzy pa stwowej, a ich dzia alno  opiera si  na progra-
mie (ideologii) i dobrowolnym cz onkostwie. Zielonych, którzy zaistnieli na scenie polity-
cznej Europy Zachodniej pod koniec dekady lat siedemdziesi tych, nie sposób umie ci  
w spektrum prawica – lewica ani w wymiarze autorytaryzm – indywidualizm (co jest 
pomocne na przyk ad w odró nieniu liberalizmu od konserwatyzmu). U yteczne staje si  
wi c wprowadzenie nowej osi podzia u politycznego, a mianowicie wymiaru: materialny  
– postmaterialny (rys. 7). 

 
 – zmienna geograficzna 

 
 
 

2 – zmienna spo eczno-gospodarcza 
 

3 – zmienna kulturowa 
 
 
 

 
 
 

Rys. 7. Osie podzia ów politycznych: 1 – zmienna geograficzna (miasto – wie , Pó noc – Po udnie itp.), 
2 – zmienna spo eczno-gospodarcza (bogaci – biedni), 3 – zmienna kulturowa (podzia y etniczne 

i religijne, w tym obszarze mo na umie ci  ruchy ekologiczne: za ochron  rodowiska – 
przeciwko ochronie)9 ) 

Materializm oznacza tu poparcie dla tradycyjnie rozumianego rozwoju gospodarczego, 
a wi c wzrostu produkcji oraz wzrostu konsumpcji, postmaterializm (rys. 8) natomiast 
d enie do wzrostu zrównowa onego. Terminem postmaterializm okre la si  te  taki model 
                                                           
9 ) por. G. Smith: ycie polityczne w Europie Zachodniej. Londyn, 989, s. 58 
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rozwoju spo ecznego, w którym dobra materialne nie maj  charakteru priorytetowego (d -
enie do posiadania nie jest zasadniczym imperatywem spo ecznym), a ludzie d  w rów-

nej mierze do zaspokojenia potrzeb duchowych, etycznych oraz estetycznych. Nasuwa si  
rzecz jasna uwaga, e idea ta ma jak dot d charakter wysoce utopijny. Je eli bowiem jed-
nostka, grupa czy ca y naród przyjmie za podstaw  swej si y i presti u jedynie zasób posia-
danych dóbr kreuj c tym samym narastaj c  potrzeb  posiadania i powi kszania ich ilo ci, 
to oddzia ywanie idei postmaterializmu mo e mie  co najwy ej charakter apelu do sumie . 

W ideologii Zielonych zasadniczym celem spo ecznym jest samorealizacja cz owieka, 
a wi c pe en rozwój duchowy po czony ze zharmonizowanym z natur  yciem. Ów stan 
pe nego rozwoju mo na osi gn  we wspó dzia aniu z innymi, ycie zbiorowe jest wi c 
równie wa ne jak jednostkowe. W kwestiach gospodarczych dochodzi w ród Zielonych do 
podzia ów, z regu y partie te oscyluj  w kierunku lewicy, jednak e cz  ideologów nurtu 
sk ania si  do akceptacji mechanizmów rynkowych. Zgodno  ma miejsce, je li chodzi 
o kwesti  wydajno ci w tradycyjnej ekonomii mierzonej wzrostem produktu krajowego 
brutto bez uwzgl dnienia takich czynników, jak poddanie ludzi presji psychicznej czy 
antropopresji92) oddzia ywuj cej na rodowisko naturalne. Zieloni kontestuj  istniej cy 
porz dek i regu y gry politycznej (cho  zmuszeni s  do jego akceptacji, uczestnicz c 
w walce wyborczej, grze parlamentarnej czy bior c udzia  w rz dach), uwa aj c, e trady-
cyjne partie polityczne uleg y (co jest notabene prawd ) daleko posuni tej oligarchizacji. 

 
Materializm 

 
 
        
 
    
    

 Lewica Prawica 
 

 ekosocjali ci ekofaszy ci 

           Zieloni 

 ekoanarchi ci 

Postmaterializm 

Rys. 8. Miejsce ugrupowa  ekologicznych w politycznym spektrum 

                                                           
92) zob. A. Marek-Bieniasz: Antropopresja jako przyczyna kryzysu ekologicznego. „Transformacje”, 

997, nr –4 

partie tradycyjnego establishmentu 
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My l ekologiczna wywiera pewien wp yw na polityk  prowadzon  przez rz dy wi k-
szo ci pa stw, cho  jest to jeszcze stan daleki od postulowanego przez ekologów. Cy-
wilizacja „trzeciej fali” nie sta a si  jeszcze ekocywilizacj  i zapewne si  ni  nie stanie, 
a dyktat politycznych grup interesu powi zanych z przemys em ust pi w przysz o ci dykta-
towi transnarodowych korporacji pozostaj cych praktycznie poza demokratyczn  kontrol . 
Jednak wyrazem zmiany w postrzeganiu  rozwoju cywilizacyjnego jest chocia by podej cie 
do kszta towania za o e  polityki gospodarczej i spo ecznej wielu pa stw, w tym inny ni  
dotychczas sposób oceny stopy yciowej. Nast puje odej cie od konsumpcjonistycznych 
mierników ilo ciowych (jak wcze niej wy cznie wielko  dochodu per capita) na rzecz 
wska ników uwzgl dniaj cych szersze aspekty jako ci ycia. 

Ta ostatnia traktowana jako warto  sk ada si  z nast puj cych czynników: 
– czynnik biologiczny – d ugo  ycia, poziom zdrowotny spo ecze stwa, poziom opieki 

medycznej; 
– czynnik gospodarczy – dochód na jednego mieszka ca; 
– czynnik kulturowy – poziom wykszta cenia spo ecze stwa, dost p do wiedzy. 

Powy sze wielko ci sk adaj  si  na wska nik jako ci ycia, czyli tzw. HDI (Human 
Development Index) traktowany obecnie w agendach ONZ na równi ze wska nikiem 
przestrzegania praw cz owieka HFI (Human Freelopment Index z o ony jest z 40 wska -
ników oceny wolno ci i przestrzegania praw cz owieka w danym pa stwie). Zasady eko-
rozwoju przyjmuje wiele pa stw jako norm  post powania w polityce gospodarczej 
(mi dzy innymi zapobiegaj c zanieczyszczeniom rodowiska, stosuj c recykling, instaluj c 
urz dzenia ochronne itp.) oraz jako normy mi dzynarodowe (np. w postanowieniach Trak-
tatu z Maastricht – zasada „zanieczyszczaj cy p aci” oraz „bogatszy p aci wi cej”, zasada 
pomocniczo ci, zasada prewencji itp.). Tak e w za o eniach polityki gospodarczej polski 
z 99  r. znajdziemy postulaty racjonalizacji energetyki, restrukturyzacji przemys u, 
zmniejszenia ekologicznej uci liwo ci transportu, racjonalizacji gospodarowania zasobami 
wodnymi itd., co rzecz jasna nie wyklucza rozd wi ków mi dzy stanem postulowanym 
a rzeczywisto ci . 

Powa nym problemem ekologicznym zwi zanym z dzia aniem pa stw jest zagro enie 
rodowiska w nast pstwie prowadzenia dzia a  zbrojnych. Wojna jest nieod cznie zwi -

zana z powstaniem cywilizacji, a post powi nauki, techniki i gospodarki towarzyszy  roz-
wój si  zbrojnych  i wprowadzanie nowych rodków walki. W historii wojen znana jest od 
zamierzch ych czasów taktyka „spalonej ziemi”, jednak e mo liwo ci techniczne b d ce 
w dyspozycji wspó czesnych armii budz  zrozumia e przera enie mo liwo ci  wywo ania 
kataklizmów ekologicznych o skutkach globalnych i d ugotrwa ych. W wielu dzia aniach 
wojennych XX wieku zastosowano ju  rodki wymierzone przeciw rodowisku celem 
niszczenia zasobów przeciwnika. Bro  chemiczna znana jest ju  od XIX stulecia, po raz 
pierwszy zosta a u yta podczas I wojny wiatowej (zastosowanie chloru przez Niemców 
w 9 5 roku), natomiast w II wojnie wiatowej stratedzy armii ameryka skiej planowali 
chemiczne niszczenie japo skich pól ry owych, jednak zastosowanie broni atomowej spo-
wodowa o rezygnacj  z broni ekologicznej. Dopiero Brytyjczycy w dzia aniach na Pó wys-
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pie Malajskim w latach 952– 954 przyst pili do systematycznego stosowania rodków 
chemicznych, za  Amerykanie w wojnie wietnamskiej od roku 96  zacz li u ywa  broni 
chemicznej do niszczenia d ungli i wyja awiania gleby. 

Wojna nad Zatok  Persk  ukaza a, jak w krótkim czasie mo na wywo a  ekologiczn  
katastrof , i to przy u yciu prostych rodków. wiadome niszczenie rodowiska przez si y 
irackie (zapora wodno-ogniowa w obawie przed desantem) wywo a o powa n  anomali  
w globalnym klimacie. Skutki inwazji na Kuwejt93) to mi dzy innymi zanieczyszczenie 
atmosfery, ska enie gleby i wód morskich, kwa ne deszcze, straty w faunie morskiej oraz 
degradacja raf koralowych. Wyra nie widoczne jest, e ludzko  od pocz tku istnienia 
cywilizacji znacznie atwiej mobilizuje pot ne rodki do niszczenia w asnego gatunku 
i swego otoczenia ani eli do ochrony biosfery, swego zdrowia i bezpiecze stwa. 

W doktrynach ofensywnych wielu pa stw zak ada si  mo liwo  zastosowania broni 
nowych generacji oddzia ywuj cych na rodowisko przyrodnicze94). 

S  to nast puj ce typy broni: 
– rodowiskowa – w celu wywo ania anomalii pod powierzchni  ziemi, na jej powierz-

chni lub w powietrzu; 
– meteorologiczna – w celu spowodowania nadmiernych opadów lub przeciwnie, wy-

wo ania d ugotrwa ej suszy; 
– geofizyczna – w celu dokonania zmian temperatury, wywo ania przyp ywów, znisz-

czenia warstwy ozonu nad terytorium przeciwnika, wywo ywanie trz sie  ziemi za 
pomoc  adunków j drowych. 
Równie  w doktrynach obronnych wyst puje ze strony si  zbrojnych wzmo one 

zainteresowanie problematyk  ekologiczn , w wojnie obronnej zak ada si  przecie  pro-
wadzenie dzia a  g ównie na w asnym terytorium. Powy sze wzgl dy powoduj , e wspó -
cze nie inaczej ni  dotychczas zaczyna si  definiowa  poj cie bezpiecze stwa pa stwa, 
granicz ce ze sob  kraje nie maj  przecie  niezale nych od siebie ekosystemów. Trzeba 
mie  na uwadze i to, e post puj ca degradacja wielu obszarów ziemskiego globu (erozja 
gleby, ska enie wody) mo e stawa  si  przyczyn  zbiorowych frustracji realizuj cych si  
politycznie w formie dyktatorskich porz dków lub konfliktów zbrojnych. Nie mo na wi c 
wykluczy  takiego zjawiska cywilizacyjnego, jak gro by wojen ekologicznych (przede 
wszystkim o zasoby wodne). Zwi zki pomi dzy cywilizacyjnym rozwojem, polityk  i eko-
logi  s  ró norodne. Z jednej strony my l ekologiczna inspiruje do dzia a  politycznych 
celem zmiany kierunku rozwoju cywilizacyjnego, z drugiej ka da polityka gospodarcza 
wywiera okre lone skutki ekologiczne. 

Warto jednak pami ta  o tym, e przyroda istnia a przed wszelk  dzia alno ci  cz owieka 
i ona te  jest ostateczn  podstaw  jego bytu95). 

                                                           
93) zob. S. Czaja: Ekologiczne skutki wojny nad Zatok  Persk . „Aura”, 992, nr  
94) zob. J. Rzytki: Niszczenie rodowiska celem militarnym. „Aura”, 992, nr 0 
95) R. Ingarden: Ksi eczka o cz owieku. Kraków, 987, s. 3 
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Zieloni w Polsce 
Osobn  kwesti  jest historia ruchu ekologicznego w Polsce i przemian wiadomo ci 

zbiorowej dotycz cych stosunku do rodowiska naturalnego. Genezy wiadomo ci ekolo-
gicznej mo na doszukiwa  si  w pracach Walerego Goetla96), Juliana Aleksandrowicza czy 
Henryka Skolimowskiego oraz pierwszych publikacjach prasowych alarmuj cych opinie 
publiczn  w latach siedemdziesi tych nadchodz c  kl sk  ekologiczn . O szerszym zainte-
resowaniu problemami ska enia biosfery mo na jednak mówi  dopiero od roku 980 kiedy 
to inicjatywy polskiego Klubu Ekologicznego zapocz tkowa y dzia alno  ruchów ekolo-
gicznych i prze ama y tabu milczenia o ciemnych stronach industrialno-technokratycznego 
modelu rozwoju kraju. Rozwój wiadomo ci ekologicznej i zielonych ruchów w Polsce 
ostatnich trzech dekad charakteryzuje zró nicowanie zwi zane z przemianami politycznymi 
i zapocz tkowaniem procesów transformacji systemowej. 

wier wiecze, jakie min o od pierwszych sygna ów o dewastacji rodowiska, charak-
teryzuj  nast puj ce okresy: 

– lata siedemdziesi te: pierwsze niepokoje zwi zane z kl skami ekologicznymi, alar-
muj ce sygna y ze strony rodowisk naukowych, pierwsze badania skali zjawisk 
dewastacji, pocz tki my li ekologicznej, ze strony w adz pa stwowych brak reakcji na 
zagro enia, cenzura informacji w szerszym obiegu na temat zagro e  i katastrof eko-
logicznych, brak wiedzy oraz bierno  i brak zainteresowania problematyk  ekolo-
giczn  ze strony szerszych kr gów spo ecznych, dzia ania proekologiczne ograniczone 
do tradycyjnych inicjatyw (tzw. „ochroniarskie” formy dzia ania); 

– lata osiemdziesi te: „ekologiczne przebudzenie”, czyli powszechne u wiadomienie prze-
mys owej „apokalipsy”, pojawienie si  informacji o zagro eniach i kl skach ekologicz-
nych w powszechnym obiegu informacji, pojawienie si  prasy niezale nej, rozwój pism 
ekologicznych pod koniec dekady, rozwój ruchu ekologicznego: Polski Klub Ekologicz-
ny, Wolno  i Pokój, akcje niepos usze stwa obywatelskiego, protesty cz stokro  
zako czone sukcesami, czyli ust pstwami w adz i likwidacj  b d  ograniczaniem nie-
bezpiecznych i uci liwych dla rodowiska technologii (redukcja huty aluminium w Ska-
winie, huty „Siechnice”, kombinatu chemicznego „Police”, protesty przeciw sk adowaniu 
odpadów radioaktywnych w Mi dzyrzeczu, rezygnacja w adz z budowy elektrowni j dro-
wej w arnowcu), ogromny rezonans spo eczny, towarzysz cy ujawnianiu kolejnych za-
gro e  rodowiska, ogromny wzrost zainteresowania problematyk  ekologiczn ; 

– lata dziewi dziesi te: procesy transformacji politycznej oraz gospodarczej zapocz t-
kowane prze omem politycznym 989 roku wi  si  z kwestiami ekologicznymi, 
w nast pstwie redukcji cz ci ci kiego przemys u poprawia si  sytuacja ekologiczna 
kraju, pocz tki polityki proekologicznej pa stwa i w adz lokalnych, instytucjonalne 
ustabilizowanie inicjatyw ekologicznych, zró nicowanie postaw spo ecznych wobec 
kwestii ekologicznych – od radykalizmu po zoboj tnienie. 

                                                           
96) zob. np. W. Goetel: Ochrona przyrody a technika. Warszawa, 969; J. Aleksandrowicz: Sumienie 

ekologiczne. Warszawa, 979; A. Le kowa: Oskalpowana Ziemia. Kraków, 96  
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Zaistnienie ruchów ekologicznych w Polsce oraz partii Zielonych na europejskiej 
scenie politycznej ma ogromne znaczenie polityczne. Trzeba przecie  u wiadomi  sobie, e 
w Europie Zachodniej od kilkudziesi ciu lat nie pojawi a si  nowa formacja polityczna. 
W Polsce (a wi c kraju o do  mocno posuni tej degradacji rodowiska) ruch ekologiczny 
nie przybra  zinstytucjonalizowanych form politycznych w postaci silnej partii. Utworzone 
partie Zielonych, mi dzy którymi dosz o do konfliktów, roz amy, animozje personalne itp. 
szybko skompromitowa y t  form  dzia ania. Natomiast rozwój ruchu ekologicznego wyka-
za  znaczn  dynamik  o nast puj cym przebiegu: od refleksji ekologicznej (idee ekolo-
giczne, spo eczne i etyczne kreuj ce zbiorow  wyobra ni ) poprzez uczestników polityki 
(narodziny ruchów ekologicznych, inicjatywy obywatelskie, postawy i zachowania ca ych 
grup spo ecznych) a  po zmiany instytucjonalne (prawo o ochronie rodowiska, realizo-
wana polityka pa stwa, udzia  w konwencjach dotycz cych ochrony biosfery). 

Procesy transformacji poci gn y jednak za sob  znaczn  rozpi to  postaw i pogl -
dów na kwestie ekologiczne. Z jednej strony osi gni ta wolno  i pluralizm zaowocowa y 
powstaniem znacznej liczby ugrupowa  ekologicznych (stowarzysze , fundacji itp.), z dru-
giej strony natomiast problemy gospodarcze zwi zane z transformacj  gospodarcz  wywo-
a y rozmaite nastawienia niech tne inicjatywom ekologicznym. Pojawi y si  wreszcie 

(analogicznie do rozwini tych krajów Zachodu) w obr bie ruchu ekologicznego grupy 
radykalne i ekstremistyczne. 

Mo na wi c wskaza  nast puj ce typy postaw wobec problemów ekologicznych: 
– zoboj tnienie: znudzenie opinii publicznej, odsuni cie rozwi zania problemów degra-

dacji rodowiska wobec narastaj cych problemów ekonomicznych i spo ecznych, jak 
np. kwestii bezrobocia b d cego mi dzy innymi konsekwencj  redukcji ci kiego 
i niszcz cego rodowisko przemys u; 

– wrogo : tradycyjny rachunek ekonomiczny, obrona interesów partykularnych lub 
osobistych, ch  zysku za wszelk  cen  (np. import truj cych odpadów); 

– realizm: za o enie prowadzenia polityki „ma ych kroków”, propagowanie tzw. ma ej 
ekologii, ochrona zagro onych ekosystemów, kszta towanie proekologicznych postaw 
i opinii; 

– fundamentalizm: ekocentryzm, antyhumanizm, radykalizm i bezkompromisowo , 
koncentracja wy cznie na kwestii biosfery, ekologiczny integryzm. 
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ROZDZIA  SIÓDMY 

CYWILIZACJA  SCHY KU? 
Od millenaryzmu do ekoterroryzmu 

Znikn  miasta, w których ludzie d awi  si  z braku 
powietrza i z powodu ciasnoty, znikn  samochody i inne 
maszyny ha asuj ce i zatruwaj ce rodowisko, zniknie chemia 
ze swym ob dnym dorobkiem, bomby i satelity... i hierarchia 
zwi zana z umiej tno ciami albo wiedz , albo pochodzeniem, 
albo przynale no ci . Ca y wiat b dzie sk ada  si  z anoni-
mowych gmin, w których tryb ycia i rodzaj pracy regulowany 
b dzie w sposób naturalny, rodowiskowy. 

Ksi ek nie b dzie, zostan  spalone w pierwszej fazie 
tworzenia raju. Nie b dzie te  wszystkich zdegenerowanych 
m drców... ich wiedza, ska ona i chorobliwa, w raju nie przy-
da si  do niczego... 

Dariusz Bitner97) 

Prze om stuleci 

Wiek XX jest przez wielu historyków i politologów okre lany jako era terroryzmu, 
nigdy bowiem wcze niej ta forma przemocy nie wstrz sn a tak masow  wyobra ni  jak 
w drugiej po owie minionego stulecia, jak równie  nie sta a si  powa nym zagro eniem 
bezpiecze stwa ca ych pa stw. 

Kiedy w XIX stuleciu narodzi  si  terroryzm pod czarnymi sztandarami anarchizmu, 
zapowiada  wyzwolenie jednostki, a skierowany by  przeciwko tyranii kapitalistycznych 
porz dków, Ko cio owi i tradycyjnemu porz dkowi spo ecznemu. Na pocz tku XX wieku 
rozwin y si  formy terroryzmu inspirowanego ideologiami nacjonalistycznymi, przede 
wszystkim w postaci pó nocnoirlandzkiego i ormia skiego separatyzmu oraz serbskiego 
ekspansjonizmu. Natomiast dwudziestowieczny terroryzm lewackich ekstremistów mia  
by  krwaw  awangard  zapowiadanych rewolucji. W tle terrorystycznych zamachów, 
porwa  samolotów, uprowadze  przemys owców i funkcjonariuszy pa stwowych, party-
zantki miejskiej i walki w d ungli, najcz ciej wi c dostrzec mo na by o flagi czerwone. 
Z kolei umi dzynarodowienie sprawy palesty skiej wywo a o fal  terroryzmu mi dzy-
narodowego, za  spu cizn  po nim i po wojnie afga skiej jest fala terroryzmu islamskiego 
                                                           
97) D. Bitner: Trzy razy. Warszawa, 995, s. 79– 80 
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realizuj cego fundamentalistyczn  ide  d ihadu, czyli wi tej wojny z niewiernymi. Obok 
terroryzmu kryminalnego (walka gangów, narkoterroryzm) w ostatnich latach pojawi  si  
jeszcze jeden nurt, charakterystyczny dla rozwini tych spo ecze stw, w których niech  do 
konsumpcjonizmu, cywilizacji i techniki przybra a form  ekoterroryzmu. 

Najprawdopodobniej wi c pierwsz  po ow  XXI wieku charakteryzowa  b dzie wy-
st powanie dwóch rodzajów terroryzmu pod zielonymi barwami: islamskiego pod sztan-
darem Proroka oraz ekologicznego „greenwar”. Ten pierwszy wi e si  z istnieniem 
religijnego fundamentalizmu w krajach islamskich prze ywaj cych napi cia spo eczne 
i ekonomiczne, drugi jest natomiast fenomenem krajów o najwy szym stopniu rozwoju 
cywilizacyjnego i wi e si  z kolejn  fal  kontestacji, tym razem o charakterze ekolo-
gicznej utopii. 

Od dzia a  terrorystycznych odró ni  trzeba radykalne protesty ekologiczne, które  
przybieraj  charakter niepos usze stwa obywatelskiego (protesty, blokady, happeningi 
uliczne itp.). Akcje tego rodzaju w ponadnarodowej skali wi  si  z powstaniem ruchu 
„Greenpeace”. Autorem strategii ruchu okre lanego jako „po o enie na opatki wielkich 
tego wiata” by  kanadyjski eglarz David Mc Taggart, który przyj wszy w 972 r. zlecenie 
nieznanej wówczas kanadyjskie grupy „Greenpeace” dwa razy przedziera  si  na atol 
Mururoa, gdzie Francuzi przygotowywali próby nuklearne. Od tej pory ruch licz cy oko o 
5 mln cz onków i sympatyków podejmuje szereg dzia a  pozaprawnych o charakterze nie-
pos usze stwa obywatelskiego, protestuj c przeciwko próbom j drowym, sk adowaniu 
odpadów radioaktywnych w morzach, polowaniom na wieloryby, eksploatacji ropy nafto-
wej na szelfie, wycinaniu lasów itp. Dzi ki ujawnieniu wielu faktów i poruszaniu wia-
towej opinii publicznej „Greenpeace” odniós  szereg spektakularnych sukcesów (m.in. 
wycofanie si  Francji z prób nuklearnych, australijski zakaz polowa  na wieloryby, zakaz 
sprzeda y benzyny o owiowej w wielu krajach Europy). Dzia ania „t czowych wojow-
ników” zainspirowa y radykalne od amy grup ekologicznych i ju  w roku 980 powsta a 
w USA pierwsza ekoterrorystyczna organizacja „Earth first!”. 

Pojawianie si  idei millenarystycznych i mesjanistycznych towarzyszy schy kowi ka -
dej epoki, cz owiek bowiem atwo ulega magii liczb porz dkuj cych up yw czasu his-
torycznego. Nie inaczej sta o si  wi c pod koniec minionego tysi clecia, gdy religijnie 
zabarwione wizje schy kowo ci cywilizacji przeplata y si  z nowymi utopiami98). Dzi  
jednak pesymi ci wykazuj  dysfunkcjonalno  cywilizji, a wi c uznaj , e zasadniczym 
ród em zagro e  jest twórczy potencja  ludzko ci, która yje dzi  na „Ziemi na kra-

w dzi”99). Przyczyn  bowiem degradacji rodowiska, potencjalnych konfliktów z u yciem 
broni masowej zag ady czy zagro e  tzw. superterroryzmem jest nieprawdopodobnie 
szybki rozwój techniki prowadz cy do sytuacji wymykania si  jej spod kontroli. Powstaje 

                                                           
98) zob. np. D. Thompson: Koniec czasu. Wiara i l k w cieniu millenium. Warszawa, 999 oraz 

J. Kracik: Trwogi i nadzieje ko ca wieków. Kraków, 999, a tak e P. J. liwi ski (red.): 
W oczekiwaniu na królestwo – nadzieje i obawy zwi zane z ko cem tysi clecia. Kraków, 2000 

99) por. A. Gore: Ziemia na kraw dzi. Warszawa, 996, s. 63 i nast pne 
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zatem pytanie, czy moralne konsekwencje dokonywanych wyborów technologii obrazuje 
mit Prometeusza, Syzyfa, ucznia czarnoski nika czy te  Frankensteina 00). 

Andrzej Kiepas zauwa a, e: 

Cz owiek dzi ki nauce i technice osi gn  obecnie ogromn  moc rozporz dzania ró nymi 
dziedzinami rzeczywisto ci – moc ta i zwi zana z ni  rozporz dzalno  osi gn a obecnie 
graniczny wymiar. Logika rozwoju cywilizacji polega a na poszerzaniu zakresu mo liwo ci 
panowania cz owieka nad wiatem. Obecnie jednak panowanie to jest ju  na tyle rozwini te, e 
zaczyna zagra a  dalszemu istnieniu samego wiata, a tak e i cz owieka 0 ). 

wiadomo  sko czono ci przyrody oraz potrzeby alternatywnych wobec cywilizacji 
przemys owej wzorców rozwoju zaowocowa a nie tylko regresywistycznym pesymizmem 
Oswalda Spenglera, kontestacyjnymi i antykonsumpcjonistycznymi wizjami Herberta Mar-
cusego czy nowymi propozycjami uprawiania etyki Hansa Jonasa. Obok utrzymuj cego si  
wci  industrialnego mitu post pu (dawniej Saint-Simon i Karol Marks, a dzi  Lewis 
Mumford) coraz silniej na wyobra ni  zbiorow  oddzia ywuje ekologiczny mit raju, do 
którego „upad  ludzko ” wp dz  „t czowi wojownicy Gai”. Niew tpliwie z pojawie-
niem si  zielonego mistycyzmu ma zwi zek szereg negatywnych zjawisk i zagro e , jakie 
przyniós  ze sob  koniec dwudziestego wieku. Po pierwsze gro ne katastrofy ekologiczne 
ostatnich dekad i wiadomo  ogromu mo liwych spustosze  spowodowa y szersz  
refleksj  nad stanem biosfery i co za tym idzie – wzrost popularno ci idei ekologicznych. 
Po drugie wzrasta dynamika napi cia pomi dzy ideologi  konsumpcjonizmu a socjoekono-
micznymi realiami (i to w ka dym, nawet bardzo rozwini tym spo ecze stwie). Dysonans 
poznawczo-aksjologiczny jest efektem wszechobecnego w reklamowym edenie mitu obfi-
to ci przy jednoczesnym braku mo liwo ci jego zrealizowania. Po trzecie wreszcie narasta-
j ca tendencja do podejmowania problemu zmierzchu cywilizacji (dodajmy: Zachodu...) 
jest do  cz st  reakcj  intelektualn  na skomplikowan  rzeczywisto  prze omu tysi cleci. 

Genezy my li ekologicznej oraz ruchów i partii zielonych szuka  nale y w t sknocie 
za alternatywnymi formami ycia spo ecznego. Radykalna my l ekologiczna nastawiona 
jest na poszukiwanie trzeciej drogi rozwoju (ani lewica ani prawica), odrzucenie techno-
kratycznie rozumianego post pu i propozycje powrotu do natury. Ostatni ze wskazanych 
motywów wyst puje b d  w wersji lewicowej (roussea skiej) b d  prawicowej (volkistow-
skiej teorii natury i ziemi). W pierwszym przypadku wyst puje pewna zbie no  z ruchem 
anarchistycznym, drugi zwany bywa ekofaszyzmem. Ju  oko o stu lat temu pod wp ywem 
pogl dów Ernesta Haeckela (twórcy ekologii) pojawi y si  fanatyczne nurty czcicieli przy-
rody, witalistów, popularny sta  si  wegetarianizm (wegetarianami byli np. Hitler i Himm-
                                                           

00) zob. J. Urba ski: Warto ci w wiecie techniki militarnej. Moralne i semimoralne konsekwencje 
wyborów technicznych dla cz owieka – Prometeusz, Syzyf, ucze  czarnoksi nika. [w:] A. Kiepas 
(red.): Cz owiek – Technika – rodowisko. Cz owiek wspó czesny wobec wyzwa  ko ca wieku. 
Katowice, 999 

0 ) zob. A. Kiepas: Dylematy etyki in ynierskiej. [w:] S. Jedynak (red.): Technika w wiecie warto ci 
a problemy moralne zawodu in yniera. Kielce, 996, s. ; por. tego : Etyka w zinformatyzo-
wanym spo ecze stwie – nowe problemy i wyzwania. [w:] L. W. Zacher (red.): Rewolucja 
informacyjna i spo ecze stwo – niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje. Warszawa, 997 
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ler), a francuscy sawa y ci g osili upadek cywilizacji technicznej i konieczno  powrotu do 
natury. U róde  ekologicznego ekstremizmu le y przekonanie, e nale y powstrzyma  roz-
wój techniki i zmieni  (lub zniszczy ) cywilizacj . 

W szeroko rozumianym nurcie my li ekologicznej mo na wyró ni  nader zró nico-
wane pod wzgl dem stosunku do techniki i cywilizacji koncepcje. Bior c pod uwag  
etyczne aspekty relacji cz owiek – rodowisko wskaza  mo na trzy zasadnicze typy postaw 
wobec rodowiska naturalnego 02). 

) technocentryzm – oznaczaj cy przekonania o nieograniczonym rozwoju nauki i tech-
niki oraz cywilizacji, umys  ludzki gwarantowa  ma sta y post p w historii ludzko ci 
za  pojawiaj ce si  kryzysy maj  charakter przej ciowy i cho  mog  nie  powa ne 
zagro enia, to cz owiek podo a wszelkim wyzwaniom tak przyrody, jak i techniki, 
zgodnie z tego rodzaju pogl dami tak e kryzys ekologiczny nie b dzie stanowi  
gro by o apokaliptycznym charakterze, za  „technika naprawi to co zniszczy a”; 

2) antropocentryzm – oznacza wiar  w twórcze mo liwo ci cz owieka, który w wiado-
my sposób wci  przekracza granice materialne, spo eczne i symboliczne, aktywno  
transgresyjna pozwala przekszta ca  rzeczywisto  i bezustannie wychodzi  poza to, 
czym cz owiek jest i co posiada, dzi ki temu rozwija si  kultura, a co za tym idzie – 
cz owiek zdobywa si  na krytycyzm, przewarto ciowanie dotychczasowych dokona  
i ich negacj , mo e wi c „zapanowa  nad swoim panowaniem nad wiatem”; 

3) biocentryzm – jest zespo em pogl dów, które czy uznanie prymatu dobra biosfery 
nad potrzebami i dzia aniami gatunku ludzkiego, podleg o  cz owieka przyrodzie jest 
niepodwa alna jako jednego z wielu yj cych gatunków, ten rodzaj etyki cechuje 
radykalny antyhumanizm oraz koncepcje zak adaj ce konieczno  drastycznego 
zmniejszenia liczebno ci populacji gatunku ludzkiego, pojawia si  wreszcie postulat 
powstrzymania rozwoju techniki i ca kowitej zmiany cywilizacyjnego paradygmatu 
aby oczy ci  biosfer  ze zniszcze  i pozwoli  na regeneracj  przyrody, „nast pi  ma 
zatem przej cie od epoki ekonomii do epoki ekologii”. 

Postulaty nowego adu ekologicznego przybieraj  cz stokro  charakter integrystyczny, 
fundamentalistyczny i utopijny, a jednocze nie ekspansywny 03). W pismach zielonych 
radykalistów pojawiaj  si  w tki antydemokratyczne, wr cz autorytarne i wzywaj ce do 
ekstremizmu 04). Idee biocentryczne pojawiaj  si  w radykalnych nurtach my li ekologicz-

                                                           
02) zob. A. Paw owski: Etyka rodowiskowa. „Aura”, 998, nr 8; por. te : M. Bonenberg: Kierunki 

etyki rodowiskowej. [w:] P. Dutkiewicz (red.): Ochrona rodowiska w wietle filozofii warto ci. 
Kraków, 992 oraz J. Mazurkiewicz: „Sko czono  przyrody” i dominacja postaw konsumpcyj-
nych. „Aura”, 995, nr 6 

03) por. K. Waloszczyk: Planeta nie tylko ludzi. Warszawa, 997, s. 9– 5; S. Jedynak: Filozofia 
techniki – optymizm, pesymizm, odpowiedzialno . [w:] Technika w wiecie warto ci a problemy 
moralne zawodu in yniera. Kielce, 996, s. 49– 63; tak e J. Janicki: Lewacy. Warszawa, 98  

04) zob. np. R. Surma: W obronie ekstremizmu. „Zielone Brygady”, 998, nr 24; tego : Rzeczy ukryte 
od za o enia wiata. „Zielone Brygady”, 999, nr 4 
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nej. Genezy zielonego mistycyzmu oraz wszelkich ruchów zielonych mo na doszukiwa  
si  w t sknocie za alternatywnymi formami ycia spo ecznego. U ich podstaw le y prze-
konanie, e nale y w sposób drastyczny zmieni  ca  cywilizacj , powstrzymuj c dalszy, 
nieograniczony i nieokie znany rozwój techniki. Ten bowiem poci ga za sob  i cie samo-
bójczy charakter cywilizacji schy ku tysi clecia powoduj cy rosn c  degradacj  rodo-
wiska naturalnego. Ideologie ruchów alternatywnych s  wi c nastawione na poszukiwanie 
trzeciej drogi, negacj  technokratyzmu i propozycje powrotu do natury. Kryzys ekolo-
giczny postrzegany jest przez radykalnie my l cych ekologów jako powszechny kryzys 
kulturowy i osobowy, jako kryzys ca ej cywilizacji. Nurt ten zwany jest ekologi  g bok  
albo ekologi  radykaln , a zapocz tkowa y go na pocz tku lat siedemdziesi tych prace Arne 
Naessa. Ekologia g boka zak ada warto  immanentn  wszystkich elementów przyrody 
oraz warto  ich ró norodno ci, a tak e wprowadza radykaln  ide  tzw. równo ci biotycz-
nej 05). wiat przyrody jest w tym uj ciu sieci , której wszystkim elementom przypisuje si  
jednakow  warto . Jest to pogl d zak adaj cy istnienie g bokiego zwi zku cz owieka 
z przyrod  i odrzucaj cy ide  uprzywilejowanego miejsca gatunku homo sapiens w wiecie 
natury. Oznacza to wi c ca kowity brak akceptacji dla cywilizacyjnego rozwoju, wspó -
czesnych technologii oraz rozwoju gospodarczego. Postuluje si  równie  wy czanie jak 
najwi kszych obszarów biosfery z dzia alno ci gospodarczej i technicznej, a tak e zahamowanie 
dalszego wzrostu demograficznego lub nawet zmniejszenie populacji gatunku ludzkiego. 

Skrajny biocentryzm przybiera  mo e charakter antyhumanistycznych postaw z nie-
ukrywan  awersj  do gatunku homo sapiens. W niektórych nurtach my li spod znaku ekologii 
g bokiej pojawiaj  si  najbardziej radykalne (obok totalitarnych ideologii) w tki neomaltu-
zja skie w postaci propozycji ilo ciowej redukcji gatunku ludzkiego, za  kl ski ywio owe 
i gro ne epidemie (jak np. AIDS) jawi  si  jako naturalne remedium na przeludnienie. Tak 
wi c my l ekologiczna mo e przybiera  nie tylko form  naukowej i humanistycznej refleksji 
nad conditio humana i naszym miejscem w rodowisku naturalnym, ale i sta  si  ideow  
kanw  kolejnej utopii o millenarystycznym charakterze. Tych za  by o w historii ludzko ci 
wiele – wystarczy wskaza  przyk ad francuskich sawa ystów g osz cych przed stu laty 
(a wi c u schy ku XIX wieku) has a zmierzchu europejskiej kultury i konieczno ci powrotu 
do natury. Pytanie, czy praktycznie tego rodzaju programy mog yby zosta  zrealizowane, po-
zostaje w sferze my li futurologicznej, a wizje dyktatury radykalnych ekologów s  jak dot d 
przedmiotem nielicznych obrazów literackich o antyutopijnym charakterze 06). 

Zielony mistycyzm 

wiadomo  ekologiczna jest w tego rodzaju zamkni tych doktrynach zmitologizo-
wan  form  my lenia z dominuj cym w tkiem odrodzonej (lub raczej maj cej si  odrodzi ) 
natury. Oznacza to ni mniej ni wi cej tylko ekologiczny mit raju. Przyroda traktowana jest 
                                                           
05) zob. np. D. Kie czewski: W stron  biocentryzmu. „Opcje”, 997, nr  
06) zob. np. K. Piaskowski: Ekodyktatura – ostatni rodek ratowania Ziemi. „Zielone Brygady”, 

999, nr 3 
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jako wiat czysty, w postaci warto ci samoistnej, w istocie jako sacrum, ruch ekologiczny 
za  jako wy czna szansa jej rewaloryzacji, a wi c odzyskania utraconej wi to ci. Szereg 
ugrupowa  fundamentalistycznych wykazuje daleko id c  zbie no  ideow  z estetyk  
niemieckiego romantyzmu, intuicjami poga skich kultów oraz mitami faszyzmu (volkis-
towska teoria natury i Ziemi). Narastaj cy pesymizm schy ku tysi clecia i dominuj cy 
w prognozach katastrofizm powoduj , e coraz wi kszego znaczenia w wiadomo ci zbio-
rowej nabiera poszukiwanie to samo ci w sytuacji mitycznej. 

Wyra nym przejawem millenaryzmu przesyconego w tkami ekologicznymi jest fala 
zielonego eskapizmu w kulturze masowej ostatnich dekad dwudziestego wieku. Sk ada si  
na ni  mi dzy innymi wci  rosn ca popularno  muzyki z gatunku New Age oraz ethno, 
literatury i filmu oraz gier fantasy, rekonstrukcji archaicznych kultów przybieraj cych 
posta  neopoga skich misteriów oraz rozmaite formy uczestnictwa w dzia aniach odwo-
uj cych si  b d  do przesz o ci przedindustrialnej (np. festiwale archeologiczne czy ruch 

rycerski) b d  do pozaeuropejskich kr gów kulturowych (np. dalekowschodnie praktyki 
medytacyjne). Do wyra nego si gania w przesz o  sk ania niew tpliwie obawa przed 
przysz o ci . Pesymizm i katastrofizm tera niejszo ci ust pi  ma nadziejom na odnale-
zienie to samo ci w sytuacji mitycznej. 

Millenarystyczne utopie wielokrotnie ju  w historii wiod y do prób przekszta cania 
wiata poprzez si , terror i praktyki totalitarne. Pojawia si  zatem uzasadnione pytanie, czy 

obok form kulturowych poszukiwa  to samo ci i sensu dzia a  zbiorowych w skali ca ej 
planety nie jest mo liwe si gni cie do radykalnych metod przemocy terrorystycznej. 
Naturalnym bowiem odruchem odrzucenia tego, na co si  nie godzimy, jest albo bierna 
dezaprobata, albo postawa buntu. Ten ostatni mo e za  przybiera  rozmaite postacie, po-
cz wszy od udzia u w legalnych protestach poprzez akcje obywatelskiego niepos usze stwa 
a  po akty agresji. 

Kiedy w XIX stuleciu narodzi  si  terroryzm pod czarnymi sztandarami anarchizmu, 
skierowany by  przeciwko tyranii i uciskowi bur uazyjnych porz dków. Zamachy dokony-
wane na g owy pa stw, szefów rz dów i cz onków rodzin panuj cych propagowa  mia y 
walk  o wyzwolenie zarówno jednostek jak i ca ych narodów. Dwudziestowieczny terro-
ryzm lewackich ekstremistów by  w zamierzeniu krwaw  uwertur  do zapowiadanych re-
wolucji spo ecznych. W tle terrorystycznych zamachów i porwa , partyzantki miejskiej 
i walk w d unglach najcz ciej dostrzec mo na by o sztandar czerwony. Czy pocz tek 
nadchodz cego stulecia mo e zdominowa  (obok islamskiego) fala ekoterroryzmu gdy wo-
jownicy Gai si gn  po metody „akcji bezpo redniej” pod zielonym sztandarem? Innymi s o-
wy czy mo liwe b dzie w przysz o ci pojawienie si  ruchu typu „Greenwar”? 

Zjawisko terroryzmu, a wi c stosowania przemocy celem wymuszania okre lonych 
zachowa  w warunkach zastraszania, jest nader zró nicowane, dlatego w literaturze przed-
miotu napotkamy przynajmniej kilkadziesi t jego definicji oraz rozmaite próby klasyfi-
kacji. Obok terroryzmu rewolucyjnego, separatystycznego, kryminalnego czy agenturalnego 
pojawia si  terroryzm millenarystyczny. Ten ostatni wymierzony jest przeciwko cywilizacji 
jako takiej, stawia sobie utopijne cele, cz stokro  przesycony jest w tkami idei ekologicz-
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nych z podstawowym za o eniem przyspieszenia nieuchronnego przecie  (w mniemaniu 
jego ideologów) upadku wiata. Ze wzgl du na pojawiaj ce si  w koncepcjach teoretycz-
nych ruchów millenarystycznych idee „ostatecznego rozwi zania” kwestii niszczenia bio-
sfery, pojawia si  pytanie, czy mo na wyodr bni  szczególny typ terroryzmu, a mianowicie 
ekoterroryzm. Poniewa  wzrasta równie  stopie  zagro enia rodowiska w przypadku 
tzw. ataku superterrorystów (np. zniszczenie elektrowni j drowej) uprawniona wydaje si  
próba dokonania systematyzacji dotychczasowych dzia a  nosz cych znamiona „zielonego ter-
roryzmu” celem oceny genezy i mo liwych nast pstw ró nych rodzajów nowego ekstremizmu. 

Wniosek o istnieniu bezpo rednich zwi zków pomi dzy ideami ekologii g bokiej 07) 
a ekoterroryzmem by by zbyt daleko id cy, nie sposób jednak e nie zauwa y  mo liwo ci 
inspiracji ideowej do tego rodzaju dzia a  terrorystycznych. Widocznym jest tak e, e 
przejawy ekoterroryzmu maj  miejsce w najbardziej rozwini tych przemys owo krajach. 
Reakcja jednostek niezadowolonych z industrialnego status quo przybiera  mo e w takim 
przypadku podejmowanie prób unicestwienia otaczaj cego wiata. Wed ug ekoterrorys-
tycznych wizjonerów (Shoko Asahara, Theodor D. Kaczynski, Heimo Schulz) wiat uleg  
ca kowitemu zepsuciu technik  oraz konsumpcjonizmem. Mesjanistyczno – ekologiczne 
przes ania zak adaj  zatem ogólnoplanetarny genocyd celem realizacji bezkompromisowo 
poj tej etyki biocentrycznej 08). Plany ugrupowa  ameryka skich (Weathermen) czy za-
chodnioniemieckich (Car Bandits), akcje wymierzone przeciwko konsumpcjonizmowi 
(dzia ania antyfutrzarskie, zatruwanie produktów w supermarketach itp.), program redukcji 
liczby ludno ci na Ziemi (Wyzwole cza Armia Natury Heimo Schulza), w tki powrotu do 
Natury (w pismach „Unabombera” Kaczynskiego) czy wreszcie obsesja autarkii i powrotu 
do naturalnych metod uprawy roli w kambod a skiej rewolucji Czerwonych Khmerów – 
jawi  si  jako przyk ady terroryzmu o millenarystycznym i ekologicznym rodowodzie. 
Radykalny antyhumanizm jest jak dot d marginesem my li ekologicznej, nie mo na jednak 
ca kowicie wykluczy  pojawienia si  w przysz o ci ugrupowa  realizuj cych ekstremi-
styczne wersje ekologicznego neomaltuzjanizmu. 

Ze wzgl du na ród a inspiracji ideowej oraz skutki ekologiczne podj tych akcji 
wyró ni  mo na nast puj ce rodzaje ekoterroryzmu. 

Rodzaje ekoterroryzmu 

Ekoterroryzmem mo na nazwa  nie tylko terrorystyczne stosowanie przemocy celem 
realizacji ekologicznych doktryn, ale te  dzia ania przest pcze, których celem jest doko-
nanie zniszcze  w rodowisku naturalnym albo sama gro ba takiego ataku. 
                                                           
07) por. B. Devall, G. Sessions: Ekologia g boka. Warszawa, 994; A. Zwoli ski: To ju  by o. 

Kraków, 998; T. lipko, A. Zwoli ski: Rozdro a ekologii. Kraków, 999 
08) por. np. A. Skibi ska: Zielony Terror. „Rzeczpospolita”, 6.08. 998; F. Kuligowska: Mardi Gra 

straszy wiat. „Polityka”, 998, nr 5; T. Czakon: Utopia uniwersalizmu. „Opcje”, 995, nr 4; 
R. Borkowski: Od millenaryzmu do ekoterroryzmu. „Koniec wieku”, 2000, nr 4/ 5 
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Tak wi c ze wzgl du na ród a inspiracji ideowej i cele ataku wyró ni  mo na dwa 
rodzaje „zielonego terroryzmu”. 

) Ekoterroryzm instrumentalny (ekologiczny szanta ) – dzia anie terrorysty nie ma 
adnego zwi zku z realizacj  idei ekologicznych, a wr cz przeciwnie – mo e by  ich 

zaprzeczeniem; chodzi za  o wywo anie powszechnego przera enia mo liwymi nast p-
stwami ataku i efektami wywo anymi w rodowisku naturalnym na znacznym obszarze. 
T o ekologiczne ma wi c dla terrorysty wymiar instrumentalny, gdy  to w a nie eko-
system jest celem zamachu terrorystycznego, podobnie jak w dzia aniach militarnych 
wspó czesnego (i najprawdopodobniej przysz ego) pola walki. Stopie  zagro enia rodo-
wiska jest w przypadku tzw. superterroryzmu („czarne scenariusze” zniszczenia elek-
trowni j drowej, dokonania radioaktywnych ska e , u ycia broni biologicznej lub 
chemicznej itp.) bardzo wysoki. Przyk adem tego rodzaju terroryzmu mo e by  amery-
ka ska grupa „Weathermen” dzia aj ca w latach siedemdziesi tych, w której planach 
dzia a  znajdowa y si  m.in. projekty ataków i zniszcze  elektrowni j drowych. 

2) Ekoterroryzm millenarystyczny (w a ciwy) – radykalizm form dzia ania wynika 
z inspiracji ideowej „zielonego mistycyzmu”, a wi c w tków ekologii g bokiej, neo-
maltuzjanizmu, ekofaszyzmu czy roussea sko-anarchistycznego eskapizmu; radykalny 
antyhumanizm ideologów zielonej utopii przybiera wr cz formy awersji do gatunku 
ludzkiego, w ekoterroryzmie w a ciwym celem zamachów byliby wi c przede wszyst-
kim ludzie, i to ca e ich populacje. Równie  i w tym przypadku stopie  zagro enia 
rodowiska mo e by  wysoki, gdyby celem zamachowców by o niszczenie obiektów 

czy urz dze  przemys owych; agodn  form  ekoterroryzmu w a ciwego jest sabota , 
czyli akty wandalizmu wymierzonego przeciwko przedmiotom i obiektom postrzeganym 
jako symbole konsumpcjonizmu, w tym przypadku akcje maj  charakter mechanizmu 
kompensacyjnego wobec frustracji na tle socjoekonomicznym, ród em przemocy 
ulicznej stosowanej przez ugrupowania w rodzaju zachodnioniemieckich „Car Bandits” 
jest w znacznej mierze frustracja powstaj ca na tle zró nicowania poziomu ycia we 
wspó czesnych spo ecze stwach konsumpcyjnych, braku perspektyw, nieosi galno ci 
bogactwa technologicznego i luksusowego wiata bezustannie obecnego w reklamach, 
ekoterrorystyczny program jest wi c uzasadnieniem dokonywanych aktów przemocy 
i wandalizmu maj c przede wszystkim charakter sabota u; skrajnym natomiast przy-
k adem tego rodzaju doktryny o charakterze ekologicznego millenaryzmu jest program 
Heimo Schulza i zachodnioniemieckiej „Wyzwole czej Armii Natury”, w którym za-
sadniczym celem jest powszechne ludobójstwo i zredukowanie liczby ludno ci Ziemi 
o 99% celem „oczyszczenia” biosfery z nadmiaru „ludzkich hord”. 

Terroryzm zielonej utopii 
Sekta samobójcza 
Zakon wi tyni S o ca za o ony w 987 roku przez Luc Joureta dzia a  w Kanadzie, 

Francji oraz Szwajcarii. Za o yciel i g ówny teoretyk sekty by  zafascynowany ide  nad-
ci gaj cej katastrofy ekologicznej, któr  opisywa  j zykiem charakterystycznym dla nurtu 
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tzw. ekologii g bokiej. Wtajemniczonym cz onkom grupy (tzw. klubom Archedii) obiecy-
wano ratunek i zbawienie po maj cym nast pi  kryzysie ekologicznym równoznacznym 
z apokalips  z Ksi gi Objawienia. Seria morderstw i samobójstw rozpocz a si  jesieni  

994 roku w Morin Heights w Kanadzie, nast pnie w Chiery w Szwajcarii. Eksplozje 
w dwóch szwajcarskich schroniskach spowodowa y mier  g ównych postaci sekty cznie 
z jej liderami – Jouretem oraz Di Mambro. Jeszcze w rok pó niej, w grudniu 995 r., do-
sz o do kolejnych, ostatnich ju , niewyja nionych zgonów  w pobli u Grenoble we Francji. 

Sekta  ludobójcza 
Równie  w 987 r. powsta a japo ska sekta terrorystyczna Aum Shinrikyo (Najwy sza 

Prawda) o doktrynie b d cej konglomeratem elementów buddyzmu, jogi oraz zachodniej 
apokaliptyki. Jej za o yciel i przywódca Shoko Asahara (w a . Chizuo Matsumoto) g osi  
upadek japo skiego spo ecze stwa oraz bliski koniec cywilizacji, przepowiadaj c now  
wojn  wiatow . Maj c dost p do broni masowej zag ady, zamierza  doprowadzi  do ka-
taklizmu, planuj c atak przeciwko japo skiemu pa stwu. W ci gu kilku lat dzia ania sekta 
sta a si  organizacj  fanatyków i sprawnych morderców zdecydowanych na zadawanie 
okrutnych cierpie  poprzez masowe trucie ludzi oraz szanta  nuklearny. Liczb  zwolen-
ników Aum Shinrikyo oceniano na oko o 0 tys. w Japonii oraz 30 tys. w Rosji, po ród 
nich znajdowa o si  sporo wp ywowych osób (oficerów wojska, polityków, naukowców). 

Sekta dokona a trzech ataków terrorystycznych z zastosowaniem broni chemicznej. Po 
raz pierwszy u yto adunków sarinu w miasteczku Matsumoto 27 czerwca 994 r., na 
szcz cie nie by o wtedy ofiar w ludziach. Najpowa niejszy zamach dokonany zosta  20 
marca 995 r. w Tokio. Wówczas to 5,5 tys. osób trafi o do szpitali, a 2 zmar o w nast p-
stwie podrzucenia na szesnastu stacjach metra plastikowych toreb z sarinem. Zamachowcy 
pod o yli na peronach przedziurawione torby zawini te w gazety, tak by wygl da y na nie-
dbale porzucone mieci. W ci gu tygodnia japo ska policja podj a szeroko zakrojone dzia-
ania operacyjne w dwudziestu pi ciu o rodkach sekty w ca ym kraju, zatrzymuj c licznych 

podejrzanych oraz zabezpieczaj c znaczne ilo ci broni, rodków bojowych, laboratorium 
i powa ne rodki finansowe. Do kolejnego ataku dosz o jeszcze 5 maja 995 r., gdy w toalecie 
publicznej na tokijskiej stacji Shinjuku pozostawiono plastikowe torby z cyjankiem sodu oraz 
rozcie czonym kwasem siarkowym. Nie dosz o do syntezy cyjanowodoru w ilo ci zabójczej dla 
oko o 0 tys. osób, gdy  przypadkowy przechodzie  zwróci  uwag  na porzucone torby. 

Zamach gazowy w stolicy Japonii nie stanowi  apogeum dzia alno ci terrorystycznej 
sekty, lecz mia  by  pocz tkiem wojny przeciwko pa stwu. Shoko Asahara planowa  
dokonanie ataku na budynki rz dowe, parlament oraz pa ac cesarski, a tak e rozpylanie 
sarinu oraz pa eczek jadu kie basianego nad Tokio z pok adu mig owca. Sekt  oskar ano 
tak e o stosowanie tortur, porwania, morderstwa oraz usuwanie zw ok poprzez kremacj  
w piecach mikrofalowych. Sekta zamierza a wykorzysta  swe przyczó ki w Rosji, gdzie 
odbywa y si  szkolenia wojskowe jej cz onków, zakupiono helikopter Mi- 7 oraz podj to 
dzia ania celem pozyskania broni atomowej, docieraj c do Instytutu Kurczatowa. Jak si  
okaza o w par  miesi cy pó niej po przes uchaniu cz onków ruchu, Aum Shinrikyo zamie-
rza a wypowiedzie  wojn  spo ecze stwu jako takiemu, korzystaj c z wszelkiej dost pnej 
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jej broni. Spisek oparty na apokaliptycznej doktrynie kierowanej przez paranoika sekty 
spod znaku New Age móg  doprowadzi  do najgorszego kryzysu, jaki kiedykolwiek 
zanotowano w kraju rozwini tym. 

Terroryzm  szale ców 
Najd u ej trwaj ca kampania terrorystyczna inspirowana nienawi ci  do wspó czesnej 

cywilizacji, mia a miejsce w USA. Theodor Kaczynski „Unabomber” przez siedemna cie 
lat wysy a  poczt  proste, w asnej konstrukcji bomby, zabijaj c trzy osoby i rani c trzy-
dzie ci trzy. By y wyk adowca matematyki na Uniwersytecie w Berkeley obiera  sobie za 
ofiary osoby zwi zane z uniwersytetem albo z przemys em lotniczym (st d kryptonim na-
dany mu przez FBI – University and Airlines Bomber). W czerwcu 995 r. obieca  ograni-
czy  sw  terrorystyczn  dzia alno  pod warunkiem, e prasa opublikuje jego manifest, 
a nast pnie trzy coroczne przes ania. 

Ostatecznie „Washington Post” zamie ci  tekst „Unabomber Manifesto”, w którym 
ekologiczne w tki powrotu do natury, idea u Ameryki sprzed 00–200 lat, niech ci do 
wspó czesnej cywilizacji, w której szybkie i drastyczne zmiany niszcz  tradycyjne warto ci 
itd. s  zasadnicz  tre ci . „Unabomber” nie reprezentowa  terroryzmu w jego najpow-
szechniejszym rozumieniu, by  osobnikiem samotnym, dzia aj cym z pobudek g bokiej 
frustracji i wrogo ci do wiata, móg  si  jednak sta  wzorcem dla innych (jak najprawdo-
podobniej sta o si  tak w przypadku „Mardi Gra”). 

Antykonsumpcjonizm 
Akcje zatruwania ywno ci, podk adania w supermarketach bomb oraz podpale  nie 

zawsze maj  za t o motywy zwi zane z osi ganiem korzy ci (szanta  i danie okupu) i nie 
zawsze stanowi  perwersyjn  odmian  wielkomiejskiej przemocy. Cz stokro  terrorystów 
tego rodzaju charakteryzuje paranoiczna nienawi  do konsumpcjonizmu, wspó czesnej 
cywilizacji oraz rozwini tych technologii. 

Specyficzna forma buntu przeciw otaczaj cemu wiatu owocuje fal  sabota u w nie-
mieckich fabrykach, gdzie agresja kierowana jest przeciwko w asnemu miejscu pracy. Ter-
roryzm w domach towarowych w RFN nale y do przest pstw kryminalnych o najwy szej 
dynamice wzrostu, np. w roku 997 odnotowano 40 przypadków szanta owania w a ci-
cieli sklepów. 

Z kolei w Wielkiej Brytanii od 995 roku domy towarowe Sainsbury oraz bankomaty 
banku Barclay sta y si  celem ataków tajemniczego terrorysty znanego jako „Mardi Gra” 
(Mardine Graham – jak podpisa  si  w li cie wys anym w 996 r. do redakcji „Daily 
Mail”). Jedn  z jego najbardziej spektakularnych akcji by o rozrzucenie po ca ym Londynie 
kaset wideo zawieraj cych adunki wybuchowe z informacj  o uzyskaniu nagrody w wyso-
ko ci 5 funtów za odniesienie kasety do sklepu Sainsbury, w ten sposób uczciwi obywatele 
dostarczyli do supermarketu bomby. 

Innym przejawem niech ci do cywilizacji techniki i masowej konsumpcji s  akty 
przemocy ulicznej wymierzone przeciwko motoryzacji. Zachodnioniemieckie grupy „Car 
Bandits” oraz „Outo GmbH” dzia aj ce w Berlinie, Bremie i Hamburgu dokonuj  nocami 
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zniszcze  samochodów. Ugrupowania te skupiaj  przede wszystkim bezrobotn  m odzie  
z ubogich dzielnic wielkich miast, dla której wandalizm ma charakter kompensacyjny 
wobec frustracji powsta ej w wyniku zró nicowania poziomu ycia w spo ecze stwie kon-
sumpcyjnym, braku perspektyw, nieosi galno ci bogactwa technologicznego i luksusowe-
go wiata bezustannie obecnego w reklamach. W takich przypadkach mamy do czynienia 
z mechanizmem: frustracja – agresja – przemoc. 

Akcje w obronie zwierz t 
W latach dziewi dziesi tych pojawi y si  ugrupowania ekologiczne walcz ce o prawa 

zwierz t, domagaj c si  mi dzy innymi zaprzestania przeprowadzania do wiadcze  laborato-
ryjnych (szczególnie od koncernów farmaceutycznych i kosmetycznych), powstrzymania 
mody na futra naturalne (sporadyczne ekscesy antyfutrzarskie mia y ju  miejsce w Polsce 
w ostatnich latach) oraz zaprzestania wyst pów zwierz t w cyrkach. Organizacji i grup wal-
cz cych o prawa zwierz t jest w krajach Europy oraz USA sporo, np. „Animal Peace”, „Ani-
mal Liberation Front”, „FIM”. Ta ostatnia, dzia aj ca w Hamburgu grupa nie cofa si  przed 
przemoc , demoluj c sklepy futrzarskie i rze nicze, uwalniaj c zwierz ta z laboratoriów, ni-
szcz c ambony my liwych czy wysy aj c listy z pogró kami pod adresem swych oponentów. 

W maju 999 r. pi ciu naukowców z Uniwersytetu Harvarda otrzyma o poczt  adunki 
wybuchowe z yletkami, jeden z nich otworzy  przesy k , na szcz cie mimo eksplozji nie 
zosta  rany. Nadawc  paczek by a organizacja o nazwie „Departament Sprawiedliwo ci” 
domagaj ca si  zaprzestania do wiadcze  na zwierz tach laboratoryjnych z rz du naczel-
nych i wypuszczenia ich na wolno . 

Po tragicznej ob awie na tygrysy zbieg e z cyrku w Warszawie nieznana organizacja 
ekologiczna „Polska Liga Ochrony Zwierz t” przyzna a si  w e-mailu wys anym do gazet, 
e wypuszczenie gro nych zwierz t by o jej celow  prowokacj  i grozi a kolejnymi tego 

rodzaju akcjami. Student, autor listu, który chcia  si  zem ci  na egzaminatorze za niezdany 
egzamin (list by  wys any z konta wyk adowcy), zosta  zatrzymany przez policj . 

Z genez  zielonej utopii wi e si  szereg gro nych katastrof ekologicznych ostatnich 
dekad (tragedia Minamata, katastrofa „Excon Valdez”, Czarnobyl, Bhopal, wojna nad Zato-
k  itp.). wiadomo  sko czono ci przyrody zaowocowa a zmitologizowan  form  my le-
nia ekologicznego, a industrialny mit post pu zast piony zosta  ekologicznym mitem raju, 
do którego „upad  ludzko ” maj  wp dzi  „t czowi wojownicy”. W dotychczasowych 
przejawach zielonego ekstremizmu wyra nie widoczne jest t o ideowe mesjanistyczno-eko-
logicznych przes a . 

Katastroficzne nastroje towarzysz  schy kowi ka dego stulecia, przejawiaj c si  w po-
pularno ci idei millenarystycznych oraz pojawianiu si  sekt i ruchów apokaliptycznych. 
Chiliastyczne nastroje pod koniec drugiego millenium uleg y wyra nemu nasileniu. Zapo-
wiadany przez Raymonda Arona koniec wieku ideologii nie okaza  si  g oszonym przez 
F. Fukuyam  ko cem historii. Stare za  ideologie ust pi y w ostatnich dwóch dekadach 
miejsca nowym fundamentalizmom, niepodatnym na dialog, zamkni tym i ekspansywnym 
w poszukiwaniu bezkrytycznych wyznawców. Ekologizm, tak bowiem nale a oby tego 
rodzaju doktryn  okre li , skutecznie zast pi  mo e dotychczasowe ekstremistyczne nurty 
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my li spo ecznej i politycznej. Wymierzony przeciwko negatywnym skutkom funkcjono-
wania cywilizacji technicznej, w konsekwencji zwraca si  przeciwko samej ludzko ci. 

T em intelektualnym sprzyjaj cym propagowaniu millenarystycznych w tków ekolo-
gizmu jest niew tpliwie fascynacja i moda na wszelkie teorie schy kowo ci cywilizacji 
Zachodu poczynaj c od idei Oswalda Spenglera i Arnolda Toynbee’ego, poprzez ka-
tastroficzne prognozy kl ski dotychczasowych trendów cywilizacyjnych, a  po wizje 
ogólnoplanetarnych utopii spod znaku New Age. 

Pojawienie si  ekologicznych ruchów alternatywnych, które odwo uj  si  do warto ci 
postmaterialnych, nie jest w pluralistycznym wiecie schy ku tysi clecia niczym niezwyk-
ym 09). Warto jednak e przypomnie , i  genezie ruchów alternatywnych roku 968 towa-

rzyszy a fala lewackiego terroryzmu przy pocz tkowo znacznym zakresie biernej aprobaty dla 
destrukcyjnych wobec porz dku spo ecznemu dzia a . W pe ni zasadne jest wi c stawianie py-
ta  o mo liwo ci cho by niewielkiej aprobaty spo ecznej dla dzia a  ekoterrorystycznych 
wobec powszechno ci „zm czenia technik ”. 

W odró nieniu od zachodnioeuropejskich ruchów Zielonych wyros ych z rewolty 
’68 roku, geneza ruchu ekologicznego w Polsce 0) wi e si  z jednej strony z tradycjami 
towarzystw ochrony przyrody, z drugiej za  z antysystemow  kontestacj  lat osiemdziesi -
tych. Jedynie ugrupowania spod znaku ekologii g bokiej charakteryzuje alternatywne po-
dej cie do ycia publicznego i uto samianie si  z odmiennymi warto ciami kulturowymi. 
Wszystkie rodowiska ekologiczne w naszym kraju czy wyrzeczenie si  w ich dzia alno-
ci wszelkich form stosowania przemocy (z wyj tkiem nielicznych ekscesów antyfutrzar-

skich). Jak w przypadku ka dej formy terroryzmu, brak akcji ekoterrorystycznych nie 
oznacza, i  nie mog  si  one pojawi  w przysz o ci. 

Szczególnie pouczaj cy jest przyk ad zachodnioniemiecki, gdzie genezy ekoterrorys-
tycznych bojówek nale y doszukiwa  si  we frustracji m odego pokolenia spowodowanej 
bezrobociem i brakiem perspektyw w zderzeniu z nieosi galno ci  reklamowanych bo-
gactw konsumpcyjnego edenu. Gro ba ogólnoplanetarnego genocydu nie jest jak na razie 
nazbyt realna (cho  np. wed ug Heimo Schulza ludno  Ziemi winna zosta  zredukowana 
do –5% stanu obecnego celem regeneracji biosfery i przywrócenia równowagi ekosystemu 
Gai). Millenarystycznym i utopijnym projektom towarzysz  jak dot d w wi kszo ci nie-
winne akcje, nie sposób jednak wykluczy , i  znajdzie si  bardziej radykalny ideolog 
ekoterroryzmu oferuj cy ludzko ci „globaln  wi tyni  zag ady” w imi  bezkompromi-
sowo poj tych zasad etyki biocentrycznej. We wszelkich bowiem utopiach o charakterze 
fundamentalistycznym i gnostyckim tkwi  zal ek praktyk totalitarnych. 

                                                           
09) por. C. Offe: Nowe ruchy spo eczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej. [w:] W adza 

i Spo ecze stwo. Warszawa, 995; R. Borkowski: Konsonanse i dysonanse (uwagi o zwi zkach 
mi dzy polityk  a ekologi ). „Problemy ekologii”, 999, nr  i 2 

0) zob. np. I. Macek: Konflikty ekologiczne w procesie transformacji w Polsce. [w:] S. Wróbel (red.): 
Polska w procesie przeobra e  ustrojowych. Katowice, 998; J. Hrynkiewicz: Zieloni. Studia nad 
ruchem ekologicznym w Polsce 980– 989. Warszawa, 990; P. Gli ski: Polscy Zieloni. 
Warszawa, 996 
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Od terroryzmu do terroru 
Ugrupowania terrorystyczne d  do realizacji wyznawanych przez nie ideologii 

i doktryn poprzez akty przemocy, chc c poruszy  szersze masy spo eczne, wywo a  nastro-
je powszechnego buntu lub przygotowa  tzw. sytuacj  rewolucyjn . Pojawia si , rzecz jas-
na, pytanie o mo liwo  praktycznej realizacji (w postaci nowego porz dku politycznego 
i spo ecznego) ka dego nurtu my li politycznej, jaki leg  u podstaw dzia ania ruchów 
terrorystycznych. W przypadku anarchizmu historia negatywnie zweryfikowa a mo liwo  
powstania „spo ecze stwa bez pa stwa”, w przypadku terroryzmu lewackiego, faszystow-
skiego, separatystycznego oraz islamskiego liczne przyk ady historyczne pozwalaj  na 
wyobra enie sobie realizacji scenariuszy od idei poprzez terroryzm a  po re im terroru. 
W przypadku ekoterroryzmu trudno wyobrazi  sobie praktyczne wcielenie „zielonej dok-
tryny” w postaci jakiego  utopijnego porz dku pa stwowego. Jedyny przyk ad historyczny, 
w którym idea „powrotu do natury” zosta a w gospodarce zrealizowana, to Kambod a pod 
rz dami Czerwonych Khmerów w latach 975– 979. Maoistowska dyktatura ludobójczej 
armii partyzanckiej wyros ej z ruchu stosuj cego terroryzm w praktyce zrealizowa a wiele 
z g oszonych przez radykalnych ekologów postulatów. Mi dzy innymi szeroko zakrojony 
program redukcji ludno ci, co by o logiczn  konsekwencj  powrotu do rolnictwa trady-
cyjnego i obsesyjnie realizowanej autarkii gospodarczej, bowiem przy okre lonym areale 
upraw i naturalnych technikach upraw (rezygnacja z mechanizacji, rodków chemicznych, 
itp.) otrzymywano volumen produkcji nie wystarczaj cy do wy ywienia ca ego narodu. 

Trzeba zatem mie  wiadomo , e wszelkie radykalne i ekstremistyczne has a ekolo-
giczne odwo uj ce si  do etyki biocentrycznej mog  prowadzi  do ludobójstwa jako prakty-
cznej konsekwencji wcielenia doktryny w ycie. Skrajno  tego rodzaju pogl dów nie jest 
w dziejach cywilizacji technicznej ostatnich dwustu lat niczym nowym i wynika z powsze-
chnego zm czenia technik , które w niektórych okresach historycznych i w pewnych 
warunkach spo ecznych przybiera formy lepego, bezkompromisowego oraz i cie samobój-
czego protestu przeciwko technice i cywilizacji w ogóle. 
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