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5. W KIERUNKU NOWYCH WZORCÓW ROZWOJU

5.1. Cywilizacja na rozdrożu

Współczesne procesy rozwojowe można sprowadzić do trzech 
współzależnych kategorii. Sąto przede wszystkim procesy związane z rozwojem 
nauki, techniki i technologii, które stwarzają zarówno nowe możliwości, jak 
i potencjalne nowe zagrożenia. Te nowe możliwości nie zawsze są jednak 
wykorzystywane w rozumny sposób, a potencjalne zagrożenia coraz częściej stają 
się zagrożeniami realnymi.

Procesy rozwoju nauki, techniki i technologii dynamizują gospodarkę, 
co prowadzi do kolejnej, gospodarczej kategorii przemian, pojmowanych nadal 
najczęściej jako wzrost gospodarczy. Wzrost ten napotyka jednak granice, 
pozwalaj ące się zidentyfikować. Wysoka dynamika wzrostu powodowana między 
innymi poprzez rozwój nauki i techniki z jednej strony, ajej granice o charakterze 
fizycznym oraz instytucjonalnym z drugiej strony, określałyby z tego punktu 
widzenia charakter zachodzących przeobrażeń.

Prowadzi to jednak do kolejnej kategorii zjawisk i procesów rozwojowych, 
a mianowicie do zjawisk i procesów kulturowych. Zarysowane tendencje 
rozwojowe przebiegają bowiem w obrębie pewnych tradycyjnych wzorców 
myślenia, działania i ładu społecznego. Pojawiające się coraz częściej bariery 
i granice tradycyjnie pojmowanego rozwoju sprawiają, że zaczynają się rodzić 
nowe wzorce kulturowe. W związku z tym mówi się od pewnego czasu 
o pewnego rodzaju „punkcie zwrotnym”, poprzez który przechodzi cywilizacja 
zachodnia, jednak sposób pojmowania tego przełomu także ewoluuje w czasie1.

Przełom ten pojmowano najpierw jako wyzwanie rozwojowe związane 
ze zderzeniem nowej, masowej kultury amerykańskiej ze starą, elitarną kulturą 
europejską. Nieco później zaczęto go postrzegać jako konfrontację „cywilizacji 
Atlantyku” z rodzącą się „cywilizacją Pacyfiku”. Wreszcie ostatnio zaczęto 
go pojmować jako kres globalnej cywilizacji konsumpcyjno-przemysłowej oraz 
początek nowej cy wilizacj i i kultury globalnej, której ostateczny kształt nie został
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jeszcze do końca przesądzony. Można natomiast w związku z tym mówić 
o pewnych tendencjach rozwojowych, które wydają się prowadzić w tym 
kierunku. Wiążą się one, między innymi, z przemianami w sposobie myślenia 
o przyszłości, polegającymi na stopniowym przechodzeniu do myślenia 
długofalowego, w kategoriach globalnych i ekologicznych, myślenia 
zorientowanego humanistycznie oraz etycznie.

Tendencje te mają określone konsekwencje. Pierwsza z nich prowadzi 
do wydłużenia horyzontu czasowego podejmowanych decyzji rozwojowych. 
Druga prowadzi do rozszerzenia zakresu podejmowanej problematyki 
rozwojowej, która nabiera z tego punktu widzenia charakteru ponadlokalnego, 
ponadregionalnego oraz ponadkrajowego. Trzecia oznacza zmianę przedmiotu 
zainteresowania w przypadku podejmowania decyzj i rozwojowych o charakterze 
alokacyjnym, ponieważ podstawowym dobrem rzadkim stają się z tego punktu 
widzenia nieodtwarzalne zasoby naturalne. Tendencja czwarta wiąże się 
ze zmianą sposobu traktowania człowieka jako podmiotu kształtującego procesy 
rozwojowe, który przestaje być postrzegany jako jednowymiarowy „człowiek 
ekonomiczny” i zaczyna być pojmowany jako „człowiek wielowymiarowy”, czyli 
rzeczywisty. Tendencja piąta, wynikająca zresztą z wcześniejszych, prowadzi 
do zmiany kryteriów wyboru w podejmowaniu decyzji rozwojowych, 
oznaczającej stopniowe przenoszenie punktu ciężkości z kryteriów 
„technicznych” na „wartościujące”.

Wyodrębnione tendencje dają się wprawdzie rzeczywiście zidentyfikować 
oraz zostały wszechstronnie opisane w literaturze, każdej z nich można jednak 
przeciwstawić równie, a może nawet bardziej realne kontrtendencje.

Tak więc rzeczywistej tendencji do wydłużania horyzontu czasowego oraz 
związanego z tym myślenia długofalowego można przeciwstawić równie 
rzeczywistą tendencję do skracania horyzontu czasowego oraz myślenia 
krótkofalowego, związanego z interesami politycznymi elit rządzących, których 
horyzont czasowy koresponduje z okresem sprawowania władzy oraz 
częstotliwością kampanii wyborczych.

Dostrzeganej tendencji do pojmowania procesów rozwojowych w kategoriach 
globalnych można przeciwstawić tendencje do regionalizacji myślenia oraz 
nacjonalizmu, odżywającego ostatnio w związku z przeobrażeniami politycznymi 
zachodzącymi na świecie, a także pewnego rodzaju lokalizmu, 
charakterystycznego dla organizacji pozarządowych oraz samorządowych.
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Tendencji do ekologizacji myślenia politycznego, społecznego 
i ekonomicznego towarzyszy nadal dominacja technokratyzmu w codziennej 
praktyce politycznej, społecznej i ekonomicznej.

Podobnie dostrzeganie tendencji do humanizacji myślenia nie może 
przysłonić faktu dehumanizacji życia społecznego, przejawiającej się w różnych 
formach przemocy fizycznej, politycznej oraz informacyjnej, często 
o zorganizowanym, mafijnym charakterze, akceptowanego przez społeczność 
międzynarodową ludobójstwa oraz wszelkich form patologii społecznej.

Wreszcie dostrzeganym tendencjom do „uetycznienia” życia towarzyszą 
różnego rodzaju dewiacje i patologie, traktowane niegdyś jako naganne, a obecnie 
próbujące uchodzić za normalne w sferze stosunków międzyludzkich. Jest 
to nowe zjawisko w kulturze europejskiej, wiążące się ze swoistą deprecjacją 
kategorii „grzechu” wypracowanej przez doktrynę chrześcijańskąoraz wynikające 
ze sposobu traktowania wolności poprzez demokracje zachodnie. Powoduje ono, 
że to, co kiedyś stanowiło niekwestionowane wykroczenie przeciwko prawu 
moralnemu czy naturalnemu, zaczyna uchodzić za normę.

Występują więc realnie zarówno pozytywne tendencje rozwojowe, jak też 
odpowiadające im, negatywne kontrtendencje, które sązresztąna ogół łatwiejsze 
do uchwycenia z powodu ich eksponowania poprzez środki masowego przekazu. 
Zarówno jedne, jak i drugie są elementami kryzysu cywilizacyjno-kulturowego, 
który wydaje się towarzyszyć zachodnim społeczeństwom od początku stulecia, 
a ostatnio nabrał charakteru globalnego. Kryzys ten, podobnie jak kryzysy 
o mniejszym zasięgu występujące we wszystkich dziedzinach życia należałoby 
jednak postrzegać w dwojaki sposób, a mianowicie jako kres rzeczywistości 
„starej” zjednej strony, a początek rzeczywistości „nowej” z drugiej. Kryzys jest 
więc z tego punktu widzenia „załamaniem się biegu fali” i rozpoczęciem nowego 
cyklu rozwojowego. Pojmując go w ten sposób można równocześnie dostrzegać 
zarówno tendencje, jak i kontrtendencje rozwojowe, nie eliminując żadnej z nich. 
Dzięki temu, rozróżniając te dwa podstawowe aspekty kryzysu, mielibyśmy 
do czynienia zarówno ze zdegradowaną starą rzeczywistością, postrzeganą 
w życiu indywidualnym i społecznym, jak też z zalążkami rodzącej się nowej 
rzeczywistości, dzisiaj jeszcze mało uchwytnymi, ale być może określającymi 
kształt nadchodzącej przyszłości.

Te zalążki nowej rzeczywistości wydają się stanowić konsekwencję prób 
poszukiwania nowych wzorców ładu społecznego, działania oraz myślenia. 
Nowych wzorców ładu społecznego poszukuje się intensywnie w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci, ponieważ stare okazują się nieadekwatne zarówno z punktu
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widzenia tendencji, jak i kontrtendencji rozwojowych. Wypracowanie nowych 
wzorców ładu społecznego, które nie miałyby charakteru kolejnej utopii wydaje 
się dzisiaj możliwe jedynie wówczas, gdyby pojawiły się i nabrały charakteru 
dominującego nowe wzorce ludzkich zachowań. Nowe wzorce zachowań mogą 
się jednak pojawić jedynie jako rezultat nowych wzorców myślenia o człowieku 
i rzeczywistości w jakiej żyje, czyli nowego światopoglądu. U źródeł 
ewentualnego powodzenia tego złożonego procesu cywilizacyjno-kulturowego 
leży więc przemiana świadomości współczesnego człowieka. Jeżeli przemiana 
taka nastąpi, to przeważą pozytywne tendencje rozwojowe; jeżeli jednak tak się 
nie stanie, wówczas będzie miała miejsce kumulacja negatywnych skutków 
kontrtendencji rozwojowych, oznaczająca prawdopodobnie katastroficzne 
załamanie się dotychczasowego wzorca cywilizacji, kultury i rozwoju.

5.2. Kryzys świadomości zachodniej

W związku z zarysowaną oceną współczesnej sytuacji rodzi się 
przypuszczenie, że nie chodzi tu jedynie o rozdroże, na jakim znalazła się 
cywilizacja zachodnia, a wraz z nią cały świat, lecz o coś znacznie głębszego, 
a mianowicie o kryzys świadomości zachodniej.

Kryzys ten jest pojmowany w kategoriach świata zamieszkałego przez 
osobników o okaleczonej psychice, w której racjonalny umysł dominuje nad 
intuicjąoraz wyobraźnią, a racjonalno-intelektualno-techniczny wymiar istnienia 
dominuje nad innymi wymiarami życia. Jest to więc świat zamieszkały przez 
osobników o patologicznej psychice, stanowiących z jednej strony jego 
tworzywo, a z drugiej produkt2.

Typowy mieszkaniec tego świata to klasyczny, jednowymiarowy „człowiek 
ekonomiczny”, czyli człowiek charakteryzujący się „ekonomicznym” podejściem 
do rzeczywistości. Podejście to może, chociaż nie musi, prowadzić do sukcesu 
materialnego niektórych podmiotów działających. Prowadzi ono jednak 
równocześnie, pomijając polaryzację społeczną i jej negatywne skutki, 
do określonych konsekwencji psychicznych. Produktem ekonomicznego 
podejścia do rzeczywistości jest bowiem „neurotyczna osobowość” naszych 
czasów. Typowy mieszkaniec zachodniego świata jest z tego punktu widzenia 
neurotykiem żyjącym w ciągłym stresie, znerwicowanym i niezrównoważonym, 
uwikłanym w nierozstrzygalne na tym poziomie egzystencji konflikty 
wewnętrzne. Oznacza to, że nie osiąga on nigdy pełni rozwoju psychofizycznego,
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a tym samym nigdy nie wykorzystuje w pełni swoich potencjalnych możliwości, 
pozostając na elementarnym poziomie integracji wewnętrznej.

Przeciętny, typowy człowiek żyjący w obrębie współczesnej cywilizacji 
zachodniej jest więc jednowymiarowym człowiekiem ekonomicznym, 
stanowiącym podstawowe źródło jej dynamiki wewnętrznej oraz wynikających 
stąd zagrożeń. Równocześnie jest on neurotykiem, osobnikiem funkcjonującym 
na granicy patologii oraz coraz częściej ją  przekraczającym. Źródłem takiego 
stanu rzeczy, czyli źródłem trudności współczesnego człowieka związanych 
z jego własna psychiką wydaje się jej utracona jedność. Chodzi tu przede 
wszystkim o utraconą jedność poznania, przeżycia i działania; większość 
współczesnych ludzi co innego bowiem myśli, co innego mówi oraz co innego 
robi, jest więc niespójna wewnętrznie. Dezintegracji uległ także świat rzeczy 
i świat wartości; są to bowiem już od dawna dwa odrębne światy, przy czym ten 
pierwszy coraz wyraźniej dominuje nad drugim. Sięgając jeszcze głębiej 
odnajduje się utraconą jedność sacrum i profanum, czyli rzeczywistości świętej 
oraz rzeczywistości świeckiej, pojmowanych w sposób właściwy danej kulturze. 
Oznacza to między innymi utraconą a właściwie nigdy nie osiągniętą jedność 
pomiędzy profesjonalnym wykształceniem w dowolnej dziedzinie oraz tradycją 
kulturową włącznie z religijną oddziedziczoną w toku wychowania. 
Dla większości współczesnych ludzi są to dwa odrębne światy do końca życia, 
co staje się często źródłem poważnych trudności wewnętrznych.

Podstawowym źródłem współczesnych trudności jest więc dezintegracja 
wewnętrzna człowieka. Stanowi ona konsekwencję obrazu świata, który 
ukształtował się w wyniku powstania i ekspansji nowożytnego ideału nauki, 
wywodzącego się z filozofii kartezjańskiej oraz fizyki newtonowskiej. 
Ten wzorzec poznania spowodował bowiem pojmowanie świata w kategoriach 
dualistycznych, materiał i stycznych i mechanistycznych, a dzięki sukcesom 
technicznym do jakich prowadził, stał się dominującym wzorcem poznania 
naukowego. Tymczasem z perspektywy rozwoju współczesnej nauki wiadomo, 
że istniejągranice tak uprawianego poznania. Nauka bowiem, widziana w świetle 
współczesnej, ewolucyjnej teorii poznania prowadzi nie tyle do poznania 
ostatecznego, lecz raczej „hipotetycznego”, konstruując hipotezy użyteczne 
doraźnie, jednak nie ostateczne z punktu widzenia prawdy.

Trudności związane z dominacją nowożytnego ideału nauki, prowadzącego 
do jednostronnie materialistycznego i mechanistycznego obrazu świata oraz 
dezintegracji psychiki współczesnego człowieka, zaowocowały powstaniem 
światopoglądu nihilistycznego, charakteryzującego się dominującym poczuciem
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braku sensu we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. To poczucie braku sensu 
w obrębie wzorców myślenia i działania cywilizacji zachodniej spowodowało, 
że zaczęto go poszukiwać w obrębie religii i filozofii Wschodu, a próby 
przenoszenia rezultatów tych poszukiwań na grunt cywilizacji zachodniej 
doprowadziły w ostatnich kilku dziesięcioleciach do wyłonienia się tzw. 
New Age Movement, eklektycznego ruchu wchłaniającego w siebie różne stare 
i nowe koncepcje, wydające się wypełniać pustkę wewnętrzną 
współczesnego człowieka. U źródeł tego ruchu leży, jak się wydaje, autentyczna 
potrzeba odnalezienia tego zagubionego sensu, nowej duchowości oraz 
możliwości pełnego zrealizowania samego siebie. Wiąże się on jednak 
równocześnie z poważnymi niebezpieczeństwami wynikającymi stąd, że można 
w nim znaleźć prawie wszystko; od magii i astrologii, poprzez medycynę 
alternatywną i współczesne techniki psychoterapeutyczne, do odrodzonej gnozy.

Charakterystycznym i znaczącym przejawem tego ruchu i związanych z nim 
poszukiwań są koncepcje stanowiące interesującą próbę odnalezienia w myśli 
zachodniej pewnych związków ze starożytnymi naukami hinduistycznymi, 
taoistycznymi i buddyjskimi. Jest to próba poszukiwania prawd ponadczasowych, 
swoistej „filozofii wieczystej” oraz wyrażenia ich we współczesnym języku 
naukowym i potocznym. Poszukiwania te prowadzą do stopniowego 
krystalizowania się nowych wzorców myślenia, działania oraz ładu społecznego, 
owocującego między innymi różnymi koncepcjami społeczeństwa 
alternatywnego. Bliższa analiza tych potencjalnych nowych możliwości, włącznie 
z koncepcją ekologicznego społeczeństwa nowej jakości życia prowadzi jednak 
do wniosku, że poszukiwanie nowej, alternatywnej cywilizacji, społeczeństwa 
oraz drogi rozwoju jest w gruncie rzeczy poszukiwaniem nowego człowieka, 
w sensie pełnej oraz zintegrowanej świadomości zdolnej do przekroczenia 
tradycyjnych granic poznania i odnalezienia na nowo utraconego sensu życia 
ludzkiego.

5.3. Pomiędzy myśleniem „realistycznym” i „metarealistycznym”

Obraz rzeczywistości ukształtowany w rezultacie powstania i ekspansji 
zachodniej cywilizacji naukowo-technicznej cechuje dualizm. Rzeczywistość jest 
bowiem postrzegana w jego obrębie poprzez pary przeciwieństw, takie jak 
przedmiot poznania -  podmiot poznający; materia -  świadomość; natura -  
kultura. Jednakże zarówno z perspektywy współczesnej nauki, jak i dawnych 
wyobrażeń filozoficzno-religijnych, nie jest to jedyny możliwy obraz
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rzeczywistości. Równocześnie jest to „obraz rzeczywistości”, który nie jest 
zgodny z rzeczywistością, a tym samym niebezpieczny, czy wręcz szkodliwy.

Dualizmy te stanowią konsekwencję dezintegracji różnych, potencjalnie 
możliwych dróg poznania, która nastąpiła wraz z powstaniem i rozwojem nauki 
nowożytnej. Nauka uprawiana w konwencji scjentystyczno-mechanistycznej jest 
bowiem zorientowana na świat zewnętrzny, materię, którą usiłuje opisać 
i wyjaśnić przy pomocy określonych konstrukcji teoretycznych. Przeciwieństwem 
tego sposobu podejścia jest poznanie zorientowane na świat wewnętrzny, 
świadomość, którą można próbować uchwycić przy pomocy medytacji. 
Pomostem, który kiedyś łączył te dwa sposoby podejścia była filozofia. Chodzi 
tu jednak o filozofię pojmowaną w sposób klasyczny, a więc jako „umiłowanie 
mądrości”, czyli jako poszukiwanie odpowiedzi na pytania zasadnicze dla 
człowieka. Filozofia współczesna uległajednak specjalizacji, podobnie jak nauki 
przyrodnicze i społeczne. W rezultacie dominuje w niej podejście analityczne, 
związane z rozpatrywaniem szczegółowych problemów metodologicznych, a nie 
poszukiwanie odpowiedzi na pytania zasadnicze. Dominujące we współczesnej 
filozofii podejście uniemożliwia więc pełnienie przez nią dawnej roli integrującej 
różne typy poznania. Tymczasem potrzeba takiej integracji staje się w miarę 
upływu czasu coraz bardziej oczywista, ponieważ dualizmy poznawcze stanowią 
podstawowe źródło dezintegracji psychiki współczesnego człowieka, będąc tym 
samym przyczyną wielu indywidualnych dramatów oraz klęsk społecznych.

Nowe idee, które pojawiły się w nauce zachodniej w obecnym stuleciu 
doprowadziły do zakwestionowania tradycyjnych kategorii poznawczych oraz 
poznania racjonalnego w tradycyjnym rozumieniu w wyniku istotnych przemian 
w pojmowaniu granic, możliwości oraz pożądanych sposobów poznawania 
rzeczywistości. Rozwój nauki uprawianej w „realistycznej” konwencji 
scjentystyczno-mechanistycznej doprowadził tym samym do zakwestionowania 
samej konwencji oraz do powstania zalążków konwencji nowej i związanego 
z nią, nowego obrazu rzeczywistości, który nieoczekiwanie okazał się obrazem 
bardzo starym. Ten nowy, „metarealistyczny” sposób pojmowania rzeczywistości, 
stanowiący konsekwencję rozwoju współczesnej nauki, koresponduje bowiem 
w interesujący sposób z pojmowaniem rzeczywistości oraz obrazem świata 
i człowieka występującym w starożytnych koncepcjach filozoficzno-religijnych. 
Korespondencja ta dotyczy zarówno sposobu pojmowania ostatecznej natury 
rzeczywistości, jak też sposobu poznania, który do niego prowadzi, a także 
sposobu pojmowania człowieka jako elementu tej rzeczywistości. W obu 
przypadkach przyjmuje się bowiem, że prawdziwa, pierwotna natura
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rzeczywistości jest ukryta, niedostępna poznaniu intelektualno-dyskursywnemu; 
że ma ona charakter duchowy, a nie materialny oraz że jest obdarzona sensem. 
Rzeczywistość jest tu bowiem pojmowana jako proces twórczego stawania się. 
Nie jest więc ona stanem, statyczną strukturą czy mechanizmem lecz procesem, 
a proces stawania się rzeczywistości jest pierwotny w stosunku do jej relatywnie 
stabilnych, wyodrębnionych elementów. Realny jest wiec tylko proces, natomiast 
wszystkie wyodrębnione w czasie i przestrzeni obiekty mają charakter względny. 
Proces ten jest równocześnie celowym stawaniem się, a to oznacza, że jest w nim 
miejsce na twórcze działanie, wybory moralne oraz odpowiedzialność człowieka3.

W podejściu „metareal i stycznym” szczególnie mocno jest eksponowana 
jedność poznania. Oznacza ona przede wszystkim jedność przyrody; 
rzeczywistość jest bowiem z tego punktu widzenia zbiorem współzależnych 
procesów, ewoluującą całością. Jedność ta oznacza następnie jedność podmiotu 
i przedmiotu poznania, które stanowią jedynie pewne aspekty rzeczywistości 
wyższego rzędu. Jedność ta dotyczy także poznania, przeżycia i działania. W tym 
ostatnim przypadku chodzi o zintegrowaną strukturę psychofizyczną człowieka, 
będącą wyznacznikiem pełni człowieczeństwa, czyli dojrzałości, zdrowia 
i normalności. Do prawdziwego poznania prowadzi bowiem z tego punktu 
widzenia tylko przeżycie do głębi istoty rzeczywistości, a racjonalne działanie 
stanowi wyraz tego przeżycia oraz uzyskanego na tej drodze poznania.

Dochodzenie poprzez współczesną naukę do sposobu pojmowania 
rzeczywistości, człowieka oraz poznania, który istniał już kiedyś w innych 
kulturach i był tam traktowany jako oczywisty, podobnie jak sposób 
mechanistyczno-behawiorystyczny był traktowany przez wiele lat w kulturze 
zachodniej, ma daleko idące konsekwencje poznawcze oraz kulturowe. 
Konsekwencje poznawcze oznaczająmożliwość istnienia wiedzy nie wynikającej 
zc scjcntystycznego sposobu uprawiania nauki, wiedzy o charakterze „filozofii 
wieczystej”, która istniała zawsze i wszędzie, nie wszystkim jednak była 
dostępna. Konsekwencje kulturowe wiążą się natomiast z możliwością syntezy 
kultury zachodniej i wschodniej, która zresztą zachodzi już od wielu lat.

Proces kulturowej syntezy Zachodu i Wschodu dotyczy światopoglądu, 
postaw i charakteru obu typów cywilizacji. Wynika on z ich komplementarności, 
a stał się możliwy wraz z ekspansja geograficzną cywilizacji naukowo- 
-technicznej z jednej strony oraz przenikaniem idei filozoficzno-religijnych z 
drugiej. Ta komplementarność kulturowo-cywilizacyjna dotyczy obrazu świata, 
postaw ludzkich oraz ich negatywnych konsekwencji w obu przypadkach.
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Tak więc świat pojmowany na Zachodzie jako „maszyna” na Wschodzie był 
zawsze pojmowany jako „proces kosmicznej ewolucji” o charakterze cyklicznym. 
W dziedzinie ludzkich postaw Zachód charakteryzuje indywidualizm, 
zdobywczość i zaborczość, natomiast Wschód charakteryzuje poczucie wspólnoty 
i jedności pomiędzy ludźmi oraz pomiędzy ludźmi i naturą. Postawy te prowadzą 
w obu przypadkach do pewnych niedostatków, a mianowicie do braku jedności 
i ładu w przypadku Zachodu oraz do braku siły i energii w przypadku 
tradycyjnego Wschodu.

W związku z komplementarnym charakterem tych kultur pojawia się 
od dawna idea ich twórczej integracji, pojmowanej jako scalenie najbardziej 
płodnych elementów obu kultur z jednej strony, a tonowanie słabości z drugiej. 
Należy jednak podkreślić, że nie chodzi tu o integrację powierzchowną, 
prowadzącądo dewiacji wynikających z mechanicznego przenoszenia zachodnich 
rozwiązań technicznych i instytucjonalnych oraz przejmowania uproszczonych, 
wschodnich technik medytacyjnych. Istotę tego procesy powinno bowiem 
stanowić „międzykulturowe użyźnianie” świadomości współczesnego człowieka. 
To wzajemne przenikanie wydaje się niezbędne w związku z charakterem 
współczesnego świata, w którym „wszyscy potrzebują wszystkich aby zrozumieć 
siebie”. Wynika ono z konieczności współżycia, spotęgowanej poprzez 
współczesne procesy integracyjne i migracje. Uniknięcie groźby potencjalnej 
konfrontacji jest w tej sytuacji możliwe tylko w warunkach tolerancji 
i wzajemnego zrozumienia. Wydaje się to jedyną drogą w kierunku prawdziwej 
kultury i cywilizacji globalnej, opartej na zasadzie „jedności w różnorodności”.

5.4. Możliwe wizje przyszłości

Sposób myślenia o przyszłości jest konsekwencją leżącego u jego podstaw 
modelu poznania. Z tego punktu widzenia możliwe są dzisiaj trzy sposoby 
podejścia, a mianowicie uznawane za „realistyczne” podejście 
analityczno-intelektualne; traktowane jako „nierealistyczne” podejście 
intuicyjno-syntetyczne oraz zintegrowane podejście o charakterze 
„metarealistycznym”, stanowiące syntezę intuicji i intelektu.

Podstawowe elementy wizji przyszłości wynikające z wyodrębnionych 
sposobów podejścia są już dzisiaj w gruncie rzeczy znane. Pozostaje zatem 
kwestia wyboru oraz sposobu pojmowania tego wyboru. Potencjalne możliwości 
to wizja kontynuacji drogi rozwojowej społeczeństwa konsumpcyjno- 
-przemysłowego, które zdominowało cywilizację zachodnią; wizja racjonalizacji
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tej drogi, postulowana przez wielu umiarkowanych krytyków kapitalizmu oraz 
wizja społeczeństwa alternatywnego. Możliwości te korespondują w sposób 
jednoznaczny z wyodrębnionymi sposobami myślenia o przyszłości, stanowią 
bowiem ich logiczną konsekwencję. Prowadza one do skonstruowania 
hipotetycznych scenariuszy rozwojowych o istotnych konsekwencjach 
społecznych i gospodarczych4.

Wzorzec rozwojowy społeczeństwa konsumpcyjno-przemysłowego stanowi 
wzorzec docelowy większości współczesnych krajów rozwijających się. 
Ten stereotyp cywilizacyjno-kulturowy opiera się na pewnym systemie wartości 
oraz wyobrażeń o rzeczywistości i racjonalnym działaniu ludzkim. Można 
je sprowadzić do przekonania o potrzebie zapewnienia niczym nie ograniczonej 
wolności jednostki; przekonania, że świat stanowi coś w rodzaju niczym nie 
ograniczonego „rogu obfitości” oraz przekonania, że im więcej działań, tym 
lepiej. Filozofia ta z gospodarczego punktu widzenia prowadzi do 
gospodarowania w myśl hasła „produkować więcej aby więcej zużywać”, 
stanowiącego przejaw  ekspansywnych stereotypów  racjonalności 
gospodarowania.

Konsekwencje tego sposobu myślenia i działania są już znane; prowadzi 
on bowiem do nieuchronnego pojawienia się fizycznych granic wzrostu 
i ekspansji gospodarczej. Z granicami fizycznymi wiążą się granice 
instytucjonalne oznaczające, że w obrębie wykształconych przez ten sposób 
podejścia rozwiązań systemowych nie można opanować wynikających z niego 
problemów rozwojowych. Za granicami instytucjonalnymi i fizycznymi kryjąsię 
jednak bariery poznawcze wynikające stąd, że ten sposób myślenia ma już dzisiaj 
jedynie historyczne uzasadnienie. Te negatywne konsekwencje kontynuacji bądź 
eskalacji wzorca rozwojowego społeczeństwa konsumpcyjno-przemysłowego, 
których świadomość staje się coraz powszechniejsza we współczesnym świecie, 
prowadzą do poszukiwania możliwości zracjonalizowania tradycyjnej drogi 
rozwojowej.

Poszukiwanie możliwości zracjonalizowania tradycyjnego stereotypu 
cywilizacyjno-kulturowego oznacza konieczność zmiany postaw ludzkich, nie 
zmusza jednak jeszcze do zmiany podstawowego systemu wartości. Droga 
ta oznacza bowiem próbę pogodzenia „amerykańskiej przedsiębiorczości” 
ze „szkocką oszczędnością” i prowadzi do zachowań efektywnych rozumianych 
jako inteligentna przedsiębiorczość oraz oszczędność w gospodarowaniu 
dostępnym zasobami. Postawy takie oznaczałyby gospodarowanie w myśl hasła 
„produkować więcej ale zużywać mniej”. Realizacja takiej filozofii
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gospodarowania wymagałaby wielu szczegółowych i systemowych 
przedsięwzięć, takich jak zmiana nawyków konsumpcyjnych na bardziej 
oszczędne, stosowanie technik i technologii zasobooszczędnych, operowanie 
pełnymi cenami, uwzględniającymi koszty eksploatacji środowiska naturalnego, 
a generalnie -  poszukiwanie kompromisowych, „mieszanych” rozwiązań 
systemowych, łączących we właściwych w danych warunkach proporcjach 
elementy rynkowe oraz etatystyczne.

Droga racjonalizacji wzorca rozwojowego społeczeństwa konsumpcyjno- 
-przemysłowego, oznaczająca próbę zmiany ludzkich postaw w gospodarowaniu 
i zorientowana przede wszystkim na racjonalne korzystanie z rozporządzalnych 
zasobów może się jednak także okazać niewystarczająca w dłuższej 
perspektywie. Świadomość takiej możliwości musiałaby prowadzić do całkowitej 
rezygnacji ze stereotypu rozwojowego dominującego w kulturze i cywilizacji 
zachodniej, wynikającej z przekonania, że nie stwarza on już możliwości 
racjonalnego rozstrzygania współczesnych dylematów rozwojowych. 
Oznaczałoby to jednak konieczność zasadniczej przemiany systemu wartości, 
a nie tylko zmiany postaw. W zależności od tego, czy poszukiwania nowego 
wzorca będą nawiązywały do systemów wartości obecnych w kulturze 
europejskiej, czy też pozaeuropejskich, potencjalną alternatywną drogę 
rozwojową można określić jako „klasyczną” bądź „nieklasyczną”.

Droga „klasyczna” nawiązująca do wartości wypracowanych poprzez 
klasyczna kulturę grecką, związanych z poszukiwaniem harmonii i „złotego 
środka” opiera się na przekonaniu, że najwyższą cnotą jest umiar. Natomiast 
w przypadku drogi „nieklasycznej”, nawiązującej do wartości wypracowanych 
przez kulturę Wschodu, akcentujących przede wszystkim potrzebę 
samourzeczywistnienia, dominującym przekonaniem jest przeświadczenie, 
że „bycie” jest ważniejsze od „nabycia”. Z gospodarczego punktu widzenia drogi 
te prowadzą odpowiednio do takich haseł, jak „produkować tyle samo i zużywać 
mniej” w przypadku drogi klasycznej oraz „zużywać mniej, produkować mniej 
i produkować co innego” w przypadku drogi nieklasycznej.

Realizacja tych alternatywnych dróg rozwojowych musiałaby się wiązać 
ze świadomym stosowaniem określonych strategii rozwoju. Tak więc, 
w przypadku drogi klasycznej, byłaby to strategia „wielu zer”, czyli strategia 
zerowego przyrostu naturalnego, zerowego wzrostu produkcji, zerowego wzrostu 
urbanizacji, zerowego wzrostu zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych 
oraz zerowego wzrostu zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Taka „zerowa 
dynamika” społeczeństwa gospodarującego miałaby prowadzić do stanu
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„stabilnej obfitości”. Natomiast w przypadku drogi nieklasycznej konieczna 
byłaby strategia „wzrostu ujemnego”, czyli ograniczenie dynamiki populacyjnej, 
przemysłowej i urbanistycznej oraz eksploatacji nieodnawialnych zasobów 
i dewastacji środowiska naturalnego do poziomu ujemnego. Oznaczałoby to 
doprowadzenie społeczeństwa gospodarującego do funkcjonowania na niższym 
poziomie z punktu widzenia jego „metabolizmu społecznego”, czyli rodzaj 
„samoograniczenia się” z wyboru.

Przestawione warianty hipotetycznych dróg rozwojowych umożliwiają, 
pomimo oczywistych uproszczeń, zdanie sobie sprawy z tego, jakie jest 
rzeczywiste pole wyboru, co oznacza wybór drogi rozwoju we współczesnych 
warunkach oraz jak jest cena tego wyboru.

5.5. Perspektywy cywilizacji alternatywnej

Wydaje się zatem, że sformułowana w punkcie wyjścia opinia o swoistym 
rozdrożu, na jakim znalazła się współczesna cywilizacja zachodnia, jest 
uzasadniona. Zmusza to do zastanowienia się, jakie cele gospodarowania, 
kierunki alokacji zasobów oraz sposoby gospodarowania można dzisiaj uznać 
za racjonalne. Tradycyjna ekonomia koncentrowała swoje zainteresowanie 
na jednym z tych problemów, a mianowicie na racjonalnej alokacji ograniczonych 
środków. Cele gospodarowania były natomiast traktowane jako dane z zewnątrz, 
a sposoby gospodarowania, których wyrazem są określone rozwiązania 
instytucjonalne, uznawano za relatywnie niezmienne.

Koncentracja profesjonalnego myślenia ekonomicznego na racjonalnej 
alokacji, z czym wiązało się istnienie określonych stereotypów racjonalności, 
miała jednak istotne, negatywne efekty uboczne. Spowodowała ona bowiem 
pomieszanie środków i celów gospodarowania, gdyż racjonalna alokacja 
czynników wytwórczych, utożsamiona z ich efektywnym wykorzystaniem, stała 
się w gruncie rzeczy celem samym w sobie. Pęd do efektywności i ekspansji, tak 
charakterystyczny dla zachodniej cywilizacji konsumpcyjno-przemysłowej 
sprawił, że materialny wymiar istnienia stał się w niej decydujący, ponieważ 
dobrobyt materialny stał się celem tej ekspansji. Dobrobyt można jednak 
pojmować także w sensie innym niż materialny, gdyż „dobry byt” niekoniecznie 
musi być dobry jedynie w rozumieniu materialnym, a pierwotne znaczenie słowa 
„dobro-byf5 ma raczej charakter duchowy niż materialny.

Współczesna cywilizacja zachodnia została jednak zdominowana poprzez 
postawy będące wyrazem materialnego pojmowania dobrobytu. Oznacza to,
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ze przeważają w niej, stanowiąc podstawowe źródło ekspansji i sukcesów, 
a zarazem wielu współczesnych zagrożeń, postawy typu „mieć” nad postawami 
typu „być”.

Postawy typu „mieć” są zorientowane na szeroko rozumiane posiadanie, 
w szczególności zaś na posiadanie rzeczy; natomiast postawy typu „być” 
są zorientowane na człowieka, a ściślej na „stawanie się” człowiekiem. 
W rezultacie inaczej pojmuje się w nich istotę człowieczeństwa, ponieważ 
w pierwszym przypadku człowiek jest tym co ma, w drugim natomiast jest 
on tym, kim się staje. W związku z tym istotę postawy pierwszego typu można, 
jak się wydaje, sprowadzić do ekspansji na danym poziomie istnienia, a więc 
poziomie biologicznym, intelektualnym bądź duchowym, w sensie powiększania 
swego „stanu posiadania” w kategoriach danego poziomu, czyli odpowiednio 
rzeczy, idei bądź doznań. Natomiast postawa drugiego typu oznacza 
transcendencję kolejnych poziomów istnienia, czyli ich przekraczanie w toku 
rozwoju wewnętrznego.

Te dwie orientacje maja bardzo daleko idące konsekwencje indywidualne, 
społeczne oraz rozwojowe. W przypadku indywidualnych zachowań postawy 
typu „mieć” prowadza bowiem do zachowań egoistycznych, natomiast postawy 
typu „być” do zachowań prospołecznych. Ponieważ rzutuje to na formy 
stosunków międzyludzkich, ze społecznego punktu widzenia pierwszy typ postaw 
i zachowań prowadzi do stosunków opartych na zasadzie walki, a drugi 
do stosunków opartych na zasadzie współistnienia. Natomiast z punktu widzenia 
dominujących stereotypów myślenia o rozwoju, pierwszy typ postaw prowadzi 
do stereotypu wzrostu gospodarczego, uwikłanego w nieuchronne granice; drugi 
natomiast do wizji rozwoju bez granic, związanego z przekraczaniem kolejnych 
poziomów istnienia. Koresponduje on zatem z metareal i styczną wizją 
rzeczywistości, czyli wizją rzeczywistości jako procesu stawania się, którego 
współuczestnikiem oraz współtwórcą jest człowiek.

Proces ten jest ukierunkowany, co w sensie indywidualnym oznacza rozwój 
wewnętrzny. Jest to więc pewnego rodzaju „droga” o charakterze zarówno 
indywidualnym, jak i uniwersalnym, prowadząca do określonego celu, którym jest 
pełnia człowieczeństwa. W świetle takiej, przesyconej sensem wizji 
rzeczywistości, dobro i zło to dwa kierunki ruchu na drodze procesu stawania się; 
kierunek zgodny z nim, przebiegający niejako „z jego prądem” oraz kierunek 
niezgodny, czyli przebiegający „pod prąd”. Warto podkreślić, że ten odkrywany 
współcześnie sposób podejścia koresponduje z prastarą, taoistyczną zasadą nie 
podejmowania działań sprzecznych z Naturą.
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Współczesnym wyrazem tego sposobu podejścia do działania i jego 
racjonalności jest rozróżnienie ego-aktywności oraz eko-aktywności. 
Ego-aktywność jest działaniem w przypadku którego jedynym układem 
odniesienia jest indywidualny, egoistyczny podmiot działający, z punktu widzenia 
którego za racjonalne należy uznać wszystko to, co służy realizacji jego 
egoistycznych interesów. Natomiast eko-aktywność to taki typ aktywności, 
w przypadku którego układem odniesienia jest społeczność działająca, z punktu 
widzenia której za racjonalne należy uznać to, co służy zaspokajaniu jej potrzeb 
zbiorowych, związanych ze współuczestnictwem w procesie stawania się. 
Wyodrębnione sposoby podejścia do racjonalności działania wiążą się 
z odmiennym pojmowaniem rozwoju, pożądanego charakteru cywilizacj i oraz roli 
nauki i techniki, prowadząc do innych form edukacji, innego pojmowania kultury 
i sposobu organizacji społeczeństwa, a w rezultacie do odmiennego podejścia 
do własnej drogi życiowej5.

Ego-racjonalność wiąże się bowiem z tradycyjnym pojmowaniem rozwoju 
w ekspansywnych kategoriach wzrostu gospodarczego, natomiast 
eko-racjonalność oznacza pojmowanie rozwoju w kategoriach pełnej, 
indywidualnej i zbiorowej realizacji. W rezultacie w pierwszym przypadku mamy 
do czynienia z cywilizacją techniczną, opartą na zasadzie dominacji; w drugim 
natomiast postuluje się cywilizacje naturalną, opartą na zasadzie 
współuczestnictwa. W cywilizacji technicznej celem poznania jest wiedza, 
natomiast w cywilizacji naturalnej celem poznania jest prawda. Technika, która 
zmierza w pierwszym przypadku do osiągnięć spektakularnych i militarnych; 
w drugim dąży do osiągnięć użytecznych dla określonych społeczności lokalnych. 
Wiąże się to ze źródłami energii, które w pierwszym przypadku mają charakter 
nieodtwarzalny; w drugim natomiast dąży się do wykorzystania źródeł 
odtwarzalnych, takich jak energia wiatru, fal oraz energia słoneczna.

Inaczej w rezultacie pojmowanajest edukacja, która w przypadku pierwszym 
ma tradycyjny charakter szkolny, co sprowadzają do roli „tresury” na użytek 
społeczny; podczas gdy w przypadku drugim przybiera ona postać różnych form 
edukacji pozaszkolnej. Wiąże się z tym odmienne pojmowanie charakteru 
kultury, która w pierwszym przypadku stanowi zespół narzuconych, 
zhierarchizowanych wartości; natomiast w drugim jest wyrazem całokształtu 
życia danej społeczności we wszystkich jego przejawach. Odmienny charakter ma 
także organizacja społeczeństwa, która w przypadku pierwszym jest zorientowana 
na instytucje oraz instytucjonalizację działania; natomiast w drugim przypadku
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5. W kierunku nowych wzorców rozwoju

na człowieka i zespoły ludzkie powstające w celu rozwiązywania określonych 
problemów.

Te odmienne wzorce myślenia i działania prowadzą do całkowicie 
odmiennych sposobów pojmowania racjonalności własnej drogi życiowej. 
W pierwszym przypadku mamy bowiem do czynienia ze strategią zorientowaną 
na sukces materialny, zawodowy i społeczny, z punktu widzenia którego 
wszystkie działania mającharakter instrumentalny. W przypadku drugim pojawia 
się natomiast strategia polegająca na czerpaniu zadowolenia z wypełniania 
własnej roli społecznej, w której działania nie mają znaczenia instrumentalnego 
lecz samoistne, w związku z nieinstrumentalną wartością istnienia.

Tak więc ostatecznie, u postaw złożonego procesu powstawania cywilizacji 
alternatywnej leży osobisty wybór każdego człowieka, członka społeczności 
lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Perspektywy cywilizacji alternatywnej 
zależą od indywidualnych decyzji ludzkich, od tego jakie typy postaw i wzorców 
racjonalności okażą się w rezultacie tych decyzji dominujące oraz jakie formy 
ładu społecznego pociągną za sobą. Powstanie cywilizacji alternatywnej musi 
więc być poprzedzone poprzez ukształtowanie się nowego typu człowieka.

SUMMARY

A real dimension of present day development challenges is of civilisational 
naturę. It results from the fact that contemporary development megatrends seem 
to lead to the end of the consumer and industrial civilisation. The aim of this 
study is identification of the new pattems of thinking, acting and social order 
in the western society. The following issues are discussed: civilisation at the 
cross-roads, crisis of western consciousness, patterns of „realistic” and 
„metarealistic” thinking, possible visions of the futurę and perspectives 
of an alternative society. The study leads to conclusion that perspectives of the 
new pattems of development are conected with changes in the consciousness 
of contemporary man.
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