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Temat globalizacji sta³ siê niezwykle no�ny wraz z prze³omem
XX i XXI wieku, kiedy to nast¹pi³o nasilenie ruchów protestu prze-
ciwko mechanizmom funkcjonuj¹cym we wspó³czesnej gospodarce
�wiatowej, bêd¹cych �ród³em napêdowym przeobra¿eñ �wiata eko-
nomii. Ruchy te, przez media nazwane antyglobalnymi, doprowadzi-
³y swoimi licznymi postulatami, czêsto w niewielkim stopniu zwi¹-
zanymi z rzeczywistym procesem globalizacji, do uto¿samiania przez
szerokie masy spo³eczne zjawiska globalizacji z ca³ym procesem
uniwersalizacji. Postarajmy siê odpowiedzieæ, czy aby s³usznie? Nauka
polska intensywnie zajmuje siê tym problemem dopiero od pocz¹tku
lat 90. minionego wieku, choæ pierwsze publikacje na ten temat
pojawi³y siê ju¿ w latach 70. XX wieku. Problem ten badaj¹ nie
tylko ekonomi�ci, ale równie¿ politolodzy, socjolodzy, filozofowie, jak
i badacze z innych dziedzin nauki. W wyniku ró¿norodno�ci podej-
�cia badawczego do globalizacji, rodzi siê czêsto w umys³ach uczo-
nych zgo³a odmienna interpretacja globalizacji, jak¿e czêsto ró¿na
od swojego pocz¹tkowego i jedynego znaczenia pojêciowego. Niew¹t-
pliwie zjawisko globalizacji sta³o siê niezwykle modnym tematem
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badañ i rozwa¿añ naukowych, ale czy aby na pewno w ca³ej swojej
rozci¹g³o�ci badania te dotykaj¹ istoty tego zjawiska, czy te¿ mo¿e
w sposób nieuzasadniony rozci¹gaj¹ jego znaczenie na ca³kiem inne
pojêcia, zastêpuj¹c je nowym has³em: globalizacja?

Pojêcie globalizacji jest pe³ne luk i niedomówieñ, których wype³-
nienie pozwoli stworzyæ pe³ny obraz globalizuj¹cego siê �wiata. Stwo-
rzenie modelu teoretycznego oddaj¹cego rzeczywist¹ pozycjê globa-
lizacji w dziejach �wiata mo¿e, rozja�niæ w ca³o�ci relacje miêdzy
tym zjawiskiem, a obecnie najczêstszymi formami organizowania siê
spo³eczno�ci ludzkich w pañstwa narodowe i narody. Pozwoli okre-
�liæ równie¿ relacje pomiêdzy tym zjawiskiem i bytami oraz opisaæ
je w kategoriach nauki.

Uniwersalizacja czy globalizacja

Problem wieloznaczno�ci pojêæ pojawia siê ju¿ u samego �ród³a
rozró¿nienia, gdy bierzemy pod uwagê pojêcia uniwersalizacja i glo-
balizacja. Wystarczy spojrzeæ do s³owników, aby odkryæ, ¿e funkcjo-
nuje w nich tylko jedno z tych pojêæ. Starsze i ugruntowane
w funkcjonowaniu � uniwersalizacja.

Pojêcie uniwersalizacji dos³ownie znaczy: nadanie czemu� uni-
wersalnego charakteru, uniwersalnych cech, uogólnienie. Wywodzi
siê z ³aciñskiego uniwersalis, co znaczy powszechny, a wiêc oznacza
upowszechnienie. Z wielkimi nadziejami zosta³o one wprowadzone
do filozofii, a z niej do innych nauk spo³ecznych, z których zosta³o
obecnie wyparte przez globalizacjê. Pojêcie uniwersalizacji zak³ada
d¹¿enie do wprowadzenia pewnego sta³ego dla wszystkich, idealne-
go porz¹dku, któremu przy�wieca jeden cel. Zak³ada ono, ¿e bez
porz¹dku i jednomy�lno�ci nie mo¿na mówiæ o jakimkolwiek zjedno-
czeniu, które jest celem uniwersalizuj¹cego siê �wiata. Celem jest
upowszechnienie, czy te¿ dok³adniej zjednoczenie wszystkich ludzi
wokó³ okre�lonych powszechnych idei, wytworzonych we wszystkich
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formach bytu spo³ecznego cz³owieka. Uniwersalizacja zak³ada sta³y
rozwój i poprzez niego osi¹ganie jedno�ci wszystkich ludzi. To filo-
zofia pe³na nadziei, ¿e efektem koñcowym ewolucji jest jedna cywi-
lizacja ludzka, z jednolit¹ kultur¹, gospodark¹ i polityk¹. Mo¿na
pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e uniwersalizacja ma na celu stworzenie
jednej powszechnej i uogólnionej cywilizacji globalnej.

Z próbami uniwersalizacji w ró¿nych dziedzinach ¿ycia mieli-
�my do czynienia po wielokroæ w historii. Warto wspomnieæ o �re-
dniowiecznych próbach uniwersalizacji w Europie. W sferze kultu-
ralnej podjêtej przez papiestwo poprzez próbê utrzymania, a pó�niej
stworzenia jednej kultury (cywilizacji) chrze�cijañskiej. W sferze
politycznej podjêtej przez cesarzy niemieckich, których celem by³o
stworzenie systemu wasalnego pañstw chrze�cijañskich w ca³o�ci
zale¿nego od cesarza i zgrupowanych wokó³ centrum, którym mia³o
byæ cesarstwo. Równie¿ w sferze gospodarczej podjête by³y próby
uniwersalizacji, z najbardziej �mia³¹ z nich, bo stworzeniem pañ-
stwa komunistycznego, które jednak powszechno�æ w³asno�ci opar³o
o przes³anki negatywne, czyli poprzez pozbawienie jednostki w³a-
sno�ci prywatnej i skupienie jej we w³asno�ci pañstwowej, z której
korzystaæ mog³y tylko elity. Jak pokaza³a historia, wszelkie próby
uniwersalizacji koñczy³y siê klêsk¹, w wyniku czego pojêcie to wobec
niespe³nionych nadziei stawa³o siê coraz mniej u¿ytkowane w ¿yciu
codziennym, ale równie¿ i w dyskursie naukowym, aby w koñcu ulec
zepchniêciu do niszy dyskursu filozoficznego, w którym wspó³cze�ni
raczej skupiaj¹ siê na aspekcie kulturalnym uniwersalizacji i nie
tworz¹ ca³o�ciowych idei rzeczywisto�ci.

W lukê pozostawion¹ przez pojêcie uniwersalizacji coraz �mielej
zaczê³o wkradaæ siê pojêcie globalizacji. Dzi�, niekoniecznie s³usz-
nie, zastêpuj¹c je w ludzkim my�leniu o procesach zjednoczenia
i ujednolicenia. Pojêcie znane jako globalizacja, na pocz¹tku funk-
cjonowa³o pod nazw¹ globalizacji gospodarczej i nawet u¿ywane
w formie skróconej odnosi³o siê do zjawisk ekonomicznych zachodz¹-
cych na �wiecie. Globalizacja okre�la tworzenie gospodarki �wiato-
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wej, w której istnieje pe³na swobodna przep³ywu dóbr, us³ug oraz
czynników wytwórczych. Nastêpuje równie¿ swobodny przep³yw
kapita³u, przy czym zauwa¿a siê te¿ proces jego przyspieszonej
koncentracji. Globalizacj¹ mo¿na te¿ okre�laæ tworzenie jednolitego
rynku w wyniku zachodz¹cej transformacji gospodarki wolnorynko-
wej, znoszenie ce³ i innych ograniczeñ nak³adanych przez pañstwa
na wolno�æ handlu.

W przeciwieñstwie do uniwersalizacji globalizacja jest raczej
zjawiskiem chaotycznym, nastêpuj¹cym bez jasno okre�lonego pla-
nu, w niewielkim stopniu poddaj¹cym siê sterowaniu. Charaktery-
styczne dla niej jest to, ¿e brak jest jakiegokolwiek centrum, czy
mo¿e �rady nadzorczej� zarz¹dzaj¹cej globalnym procesem. Globali-
zacja zachodzi autonomicznie od wszelkich w³adz, nastêpuje z ró¿-
nym nasileniem w poszczególnych miejscach globu, wywo³uj¹c rów-
nie¿ ró¿ne efekty na gospodarkach i spo³eczeñstwach lokalnych.
W procesie globalizacji nie udaje siê dostrzec jednego, spójnego celu,
który w procesie uniwersalizacji kieruje �wiatem, okre�la po¿¹dane
efekty i wprowadza element kontrolny. W globalizacji jest na odwrót
� im mniejsza kontrola, tym jej wiêksze postêpowanie. Wielo�æ uczest-
ników tego procesu ma odmiennie pogl¹dy na rzeczywisto�æ i cele,
które pragnie zrealizowaæ, sprawiaj¹ one, ¿e brak jest jednego okre-
�lonego celu1 i trwa nieustaj¹ca walka o odniesienie korzy�ci.

Globalizacja zak³ada wielo�æ i si³ê wiêzi gospodarczych pomiê-
dzy gospodarkami narodowymi �wiata. Uzale¿nia rzeczywisto�æ od
krzywej koniunktury i kryzysu, które wytwarzaj¹ iluzjê funkcjono-
wania gospodarki ca³ego �wiata jako jednego organizmu, zale¿nego
od wszelkich zmian na ca³ym globie. Ta wzajemna zale¿no�æ ma

1 Celem nie jest wolny rynek, który w rzeczywisto�ci jest tylko form¹ glo-
balizuj¹cej siê gospodarki. Nie mo¿e on pozostawaæ celem, poniewa¿ niektórzy
z uczestników rynku za wszelk¹ cenê staraj¹ siê ograniczyæ jego wolno�æ,
np. korporacje miêdzynarodowe poprzez d¹¿enie do zmonopolizowania jednej
z jego dziedzin, pañstwa poprzez stwarzanie preferencji wobec rodzimych przed-
siêbiorstw lub zagranicznych.



147Pañstwo narodowe i naród a globalizacja...

doprowadziæ do wyrównania ró¿nic w rozwoju pomiêdzy poszczegól-
nymi punktami globu wed³ug jednych, lub do utrwalenia siê podzia-
³u na biedne po³udnie i bogat¹ pó³noc wed³ug przeciwników globa-
lizacji, tzw. antyglobalistów2. Nikt nie zaprzecza obecnie, ¿e wyni-
kiem procesu globalizacji jest utrwalanie obrazu spo³eczeñstwa 20:803,
w którym nastêpuje koncentracja kapita³u na nieznan¹ dotychczas
skalê, a przez to wyolbrzymienie i utrwalenie wielu negatywnych
procesów spo³ecznych (g³ód, ubóstwo, bezrobocie).

W ostatnich latach pojêcie globalizacji odnios³o ostateczny triumf
nad pojêciem uniwersalizacji, gdy¿ zdo³a³o je wyprzeæ ze sfery4

polityki i kultury. Wszelkie przemiany polityczne, w których maleje
rola pañstw oraz nastêpuje migracja ludno�ci na wielk¹ skalê, za-
czêto nazywaæ globalizacj¹. Postêpuj¹c¹ standaryzacjê dziedzin ¿y-
cia, marginalizacjê kultur narodowych i uniformizacjê wzorów za-
chowania tak¿e w³o¿ono do tego samego �worka�. Zwrócono uwagê
na ogromn¹ rolê mediów w kszta³towaniu obrazu �wiata i naszej
jego interpretacji, która jest w ca³o�ci uzale¿niona od przekazu
medialnego. Uznano, ¿e media elektroniczne maj¹ ogromne znacze-
nie w kszta³towaniu globalnego spo³eczeñstwa i ¿e procesy te, jak
i postêpuj¹ca globalizacja gospodarcza, s¹ nieodwracalne.

Uniwersalizacja zosta³a w ca³o�ci zast¹piona przez globalizacjê,
ale czy s³usznie? Na to pytanie postaram siê odpowiedzieæ w dal-

2 Antyglobali�ci sami zwykli okre�laæ siebie globaln¹ solidarno�ci¹ i pod-
kre�laæ swój protest przeciwko z³u procesu globalizacji, ale wielu z nich zaprze-
cza swojej negacji procesu globalizacji, gdy¿ uwa¿aj¹ j¹ za zjawisko nieuchron-
ne, ale poprzez pozbawienie celu i zasad z³e. Mo¿na uznaæ, ¿e antyglobali�ci
pragn¹ przywrócenia porz¹dku i regu³ rz¹dz¹cych procesem uniwersalizacji.
Sama nazwa antyglobali�ci nie pochodzi od cz³onków tego ruchu, ale zosta³a
wymy�lona przez media, nadaj¹c jej od razu znaczenie negatywne, a zarazem
no�ne medialnie i kontrkulturowo, co wywo³uje ogromne zainteresowanie tym
zjawiskiem w�ród m³odzie¿y.

3 Por. H.P. Martin, H. Schumann, Pu³apka globalizacji, Wroc³aw 1999.
4 Pojêcie to bêdzie u¿ywane zamiennie z p³aszczyzn¹, gdy¿ oba s³u¿¹ za

okre�lenie pewnego ograniczonego zakresu, w znaczeniu dzia³alno�ci cz³owieka.
Oczywi�cie polityka, kultura i gospodarka bêd¹ wystêpowaæ jako pojêcia rów-
nie¿ samodzielnie.
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szych rozwa¿aniach. Natomiast ju¿ teraz widoczne jest to, ¿e oba
pojêcia ró¿ni¹ siê w swoich podstawowych za³o¿eniach i kszta³tuj¹
odmienny obraz rzeczywisto�ci i procesów ujednolicania. Uniwersa-
lizacja jest procesem celowym i uporz¹dkowanym, czego pozbawiona
jest chaotyczna i bêd¹ca polem �cierania siê ró¿nych interesów glo-
balizacja. Globalizacja uzale¿nia wszystkie procesy integracyjne od
gospodarki, która jest tylko elementem uniwersalizacji. Aby zrozu-
mieæ bli¿ej zale¿no�æ pomiêdzy oboma pojêciami nale¿y zwróciæ uwagê
na dychotomiê zachodz¹cych w �wiecie zjawisk, które odbywaj¹ siê
na ró¿nych p³aszczyznach.

Dychotomia zjawisk zachodz¹cych w �wiecie

Oczywiste jest, ¿e zjawisko uniwersalizacji nie zachodzi w �wie-
cie ludzkim, na który nie maj¹ wp³ywu ¿adne inne zjawiska. Uprasz-
czaj¹c model rzeczywisto�ci nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e cz³owiek zdol-
ny jest do postrzegania �wiata na zasadzie dychotomii. Za przyk³ad
niech pos³u¿y �wiat przyrody, gdzie zawsze przeciwstawiamy zacho-
dz¹cym zjawiskom ich przeciwieñstwo. I tak mamy narodziny
i �mieræ, czy te¿ zimno i ciep³o, a wszelkie przemiany zachodz¹ce
pomiêdzy nimi zwykli�my okre�laæ na podstawie interpretacji tych
dwóch zjawisk i ich wzajemnych relacji. Procesy zachodz¹ce pomiê-
dzy s¹ okre�lane w kategoriach dwu skrajno�ci i w ostateczno�ci do
nich sprowadzane. Tote¿ ca³e ludzkie ¿ycie, to droga od narodzin do
�mierci � optymistycznie to ci¹g³y rozwój, pesymistycznie � sta³e
umieranie. Tê dychotomiê cz³owiek przenosi równie¿ na zjawiska
spo³eczne zachodz¹ce w rozwoju ludzko�ci. Dlatego uniwersalizacja
posiada swoje przeciwieñstwo, a jest nim emancypacja5.

5 Wybór nazwy zjawiska przeciwnego uniwersalizacji by³ bardzo trudny,
ale po analizie m.in. takich pojêæ jak za�ciankowo�æ, rozpad, usamodzielnienie,
wyzwolenie, czy te¿ alienacja, uzna³em za najw³a�ciwsze z mo¿liwych pojêcie
emancypacji. U¿yte jest ono tutaj w znaczeniu s³ownikowym, (S³ownik jêzyka
polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1996), a nie w potocznym.
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Emancypacja to uwolnienie siê od wszelkich zale¿no�ci, usamo-
dzielnienie siê organizmów spo³ecznych, politycznych i gospodar-
czych od wszelkich innych organizmów z tych sfer. To d¹¿enie do
równouprawnienia wszystkich grup w zakresie kultury, polityki
i gospodarki. To planowane i celowe uniezale¿nianie siê, ukierunko-
wane na stworzenie w³asnej niszy w �wiecie. Pojêcie wywodzi siê
z ³aciny, w której emancipatio oznacza³o uwolnienie siê syna spod
w³adzy ojca. T³umacz¹c dos³ownie jest to proces emancypacji mniej-
szych tworów politycznych, kulturowych i gospodarczych od wiêk-
szych, ale ograniczony zakresem realnej egzystencji, gdy¿ gdyby
takiego ograniczenia nie by³o, to rozpad móg³by postêpowaæ a¿ do
chwili, w której pozosta³yby tylko samodzielne jednostki, a jak do-
wodzi historia ludzko�ci, cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹ niezdoln¹ do
egzystencji poza grup¹, �stadem�.

Emancypacja odrzuca ca³kowicie idealizm i ho³duje realizmowi,
g³osz¹c, ¿e racjê bytu maj¹ tylko te twory polityczne, które istniej¹
realnie i nie s¹ w stanie ulec dalszemu rozk³adowi na mniejsze. Za-
k³ada ona, ¿e ludzie s¹ ró¿ni i w swoim ¿yciu spo³ecznym kieruj¹ siê
tylko w³asnym interesem, a w wyniku tego nierealne jest stworzenie
jednolitej ludzkiej wspólnoty, a jedyne wspólnoty powstaj¹ce to te,
które wyra¿aj¹ interesy wspólne dla grupy ludzi. Takimi wspólnotami
mog¹ byæ narody, pañstwa narodowe. Emancypacja zak³ada w rozwa-
¿aniach o filozofii dziejów, ¿e historia ludzko�ci to rozpad od jednolitej
wspólnoty pierwotnej do rozdrobnionych wspólnot wspó³czesnych.

Tak wiêc i w opisie rzeczywisto�ci spo³ecznej uciekamy siê do
dychotomii. Tu za podstawê do okre�lenia przestrzennego modelu
s³u¿yæ bêdzie dychotomia uniwersalizm � emancypacja. Nale¿y roz-
wa¿yæ, w jakiej przestrzeni spo³ecznej dochodzi do rozwa¿ania �wia-
ta w skali tych dwu procesów, czy jest to jedna p³aszczyzna, czy te¿
wiêcej. Ju¿ Marks zauwa¿y³, ¿e nale¿y wyró¿niæ chocia¿by dwie
sfery ¿ycia spo³ecznego: politykê i gospodarkê6, jednak redukuj¹c

6 G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 562�563.
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rzeczywisto�æ do tych dwu sfer, prowadzi do zapomnienia o tej trze-
ciej p³aszczy�nie, za która uwa¿am7 kulturê. Cz³owiek jako istota
spo³eczna egzystuje w trzech wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê sferach
kultury, polityki i gospodarki, dlatego te¿ w opisie dychotomii pro-
cesów uniwersalizacji i emancypacji nale¿y odnosiæ siê do form zja-
wiskowych przyjmowanych przez te procesy, w tych p³aszczyznach,
oraz poddawaæ analizie istniej¹ce w rzeczywisto�ci byty polityczne,
kulturalne i gospodarcze, które w ró¿nym stopniu odpowiadaj¹ ide-
om zawartym pomiêdzy pojêciami uniwersalizacji a emancypacji.
W oparciu o dychotomiê zjawisk cz³owiek tworzy uproszczony model
zjawisk, które towarzysz¹ jego ¿yciu spo³ecznemu. Tutaj równie¿
ludzko�æ stworzy³a dychotomicznym model rzeczywisto�ci, w którym
staramy siê odzwierciedlaæ wszelkie rodzaje zjawisk spo³ecznych
zachodz¹cych w dwuwarto�ciowym �wiecie uniwersalizmu i emancy-
pacji.

Funkcjonuj¹cy dychotomiczny
model rzeczywisto�ci

W ka¿dej z p³aszczyzn, które przyjmujê, jako w miarê dok³adnie
odzwierciedlaj¹ce procesy spo³eczne, mamy do czynienia ze zjawi-
skami bêd¹cymi odbiciem procesów uniwersalizacji i emancypacji.
Poniewa¿ mamy tutaj do czynienia z obrazem, który upraszcza rze-
czywisto�æ opieraj¹c siê na zdaniu wiêkszo�ci obserwatorów ¿ycia
spo³ecznego, dlatego te¿ mo¿emy prowadziæ do uogólnieñ i nazwaæ
ten obraz funkcjonuj¹cym dychotomicznym modelem rzeczywisto�ci.
Odbicia uniwersalizacji i emancypacji w ka¿dej z trzech sfer ¿ycia
spo³ecznego (polityki, gospodarki i kultury) tworz¹ obraz ludzko�ci
funkcjonuj¹cej pomiêdzy zestawem dwu sprzeczno�ci w ka¿dej
z omawianych p³aszczyzn.

7 Zdanie to nie jest wcale nowatorskie, ani sprzeczne z my�l¹ wielu my�licieli.
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Politykê uosabia w ¿yciu spo³ecznym aparat przymusu i aparat
biurokratyczny. Ma ona na celu egzekwowanie i umo¿liwianie lu-
dziom funkcjonowania w systemie regulacji prawnych stanowionych
przez pañstwo. Polityka to sztuka rz¹dzenia, ale i sztuka bycia
rz¹dzonym. To �cieranie siê ró¿nych grup wp³ywów o w³adzê i d¹-
¿enie do jej zdobycia w stopniu satysfakcjonuj¹cym walcz¹cych
o ni¹. Polityka to tak¿e walka rz¹dzonych o jak najlepszy rz¹d dla
siebie, który zagwarantuje im pe³niê oczekiwanych praw i wolno�ci.
To ogó³ koncepcji rz¹dzenia pañstwem oraz dokonywanie wyborów,
a spo�ród nich tego najw³a�ciwszego dla harmonijnego funkcjonowa-
nia spo³eczeñstwa.

W sferze polityki dychotomiê procesów uniwersalizacji i eman-
cypacji uosabiaj¹ dwa skrajne zjawiska: integracja i rozproszenie.
Integracja ma na celu zjednoczenie wszelkiej w³adzy w jednym
aparacie biurokratycznym, który rz¹dziæ bêdzie przy u¿yciu spójne-
go i jednolitego na ca³ym globie aparatu przymusu. Zjawisko to
wyra¿a d¹¿enie do stworzenia superpañstwa i obywatelstwa ogólno-
�wiatowego. Najwiêksze podwaliny pod jego ¿ywotno�æ daje proces
integracji zachodz¹cy w Europie, gdzie Unia Europejska d¹¿y do
wykreowania nowego superpañstwa w miejsce obecnych pañstw na-
rodowych. Integruj¹ce siê pañstwa, staraj¹ siê stworzyæ jednolite
prawo, a gdy nie jest to mo¿liwe zbli¿yæ swoje wewnêtrzne prawa do
siebie jak najbardziej. Mo¿emy zaobserwowaæ te¿ w Europie pierw-
sze próby tworzenia jednolitego aparatu przymusu w postaci Euro-
polu, uk³adów z Schengen, czy te¿ propozycji stworzenia wspólnych
korpusów wojskowych.
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Przeciwieñstwem zjawiska integracji jest rozproszenie8. Zjawi-
sko to ujawnia wszelkie d¹¿enia do usamodzielnienia ró¿nych grup
narodowo�ciowych. Rozproszenie to d¹¿enie do stworzenia w³asnego
pañstwa, do objêcia w³adzy nad w³asnym narodem, który bêdzie
jednym w sensie politycznym i etniczno-jêzykowym. To proces eman-
cypacji spo³eczeñstw spod w³adzy wiêkszych bytów politycznych
i zastêpowania ich bytem najbardziej realizuj¹cym samodzielno�æ
narodu i niepodzielnym na mniejsze. Rozproszenie ma na celu uzy-
skanie przez naród pe³nej kontroli nad aparatem przymusu i uczy-
nienie administracji w pe³ni dostosowanej do potrzeb w³asnych oraz
egoistyczne d¹¿enie do sprawowania kontroli nad oboma tymi czyn-
nikami pañstwa jedynie przez naród. �wiat polityczny, w my�l tej
zasady, to wiele pañstw narodowych, w których suwerenno�æ jest
niepodzielna i przys³uguje ka¿demu narodowi.

Kulturê nale¿y rozumieæ jako zespó³ zjawisk, które kszta³tuj¹
jednostki w procesie socjalizacji, pozwalaj¹c stworzyæ spo³eczeñstwo.
To swoistego rodzaju in¿ynieria dusz, gdzie in¿ynierami s¹ rodzina,
szko³a, telewizja i wszelkie inne �ród³a dostêpu do informacji we
wspó³czesnym �wiecie. Na kulturê sk³adaj¹ siê tradycje, historia,
jêzyk, zachowania, stereotypy, sztuka i inne twory materialne
i niematerialne, wytworzone przez dane spo³eczeñstwo. Kultura po-
zwala jednostce dokonaæ samoidentyfikacji w ¿yciu spo³ecznym
i znale�æ swoje miejsce. Dziêki kulturze cz³owiek uczy siê funkcjo-
nowaæ w �rodowisku, dostosowuje siê do oczekiwañ innych wobec
siebie oraz okre�la i hierarchizuje swoje potrzeby wy¿sze.

Na p³aszczy�nie kultury rozró¿niamy dwa dychotomiczne zjawi-
ska, które oddaj¹ podzia³ na uniwersalizacjê i emancypacjê. S¹ to:
tworzenie spo³eczeñstwa globalnego i rozpad na spo³eczeñstwa lo-
kalne. Spo³eczeñstwo globalne to idea ogólnoludzkiego, otwartego9

i jednolitego kulturowo spo³eczeñstwa. To spo³eczeñstwo multikultu-

8 Pojêcie bardziej w³a�ciwe ni¿ dezintegracja, które jest nacechowane nega-
tywnie.

9 G. Soros, Kryzys �wiatowego kapitalizmu, Warszawa 1999, s. 9.
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rowe, z wzajemn¹ akceptacj¹ swoich odmienno�ci i w³¹czaniem ele-
mentów z innych kultur do w³asnego obrazu bytu kulturowego. To
równie¿ zgoda na dominacjê pewnych elementów kulturowych
z bardziej rozwiniêtych cywilizacji, albo przy braku takowej, spro-
wadzenie kultury do p³ytkich postaci, w których wyra¿a siê tylko
podstawowe warto�ci i maksymalnie ogranicza siê przekaz kulturo-
wych warto�ci, do tych powszechnie akceptowanych, w procesie so-
cjalizacji.

Przeciwieñstwem jest spo³eczeñstwo lokalne, które kultywuje
swoje wszystkie tradycje, historiê, tworzy w³asn¹ sztukê i schematy
zachowañ. Jednostka jest poddana silnej socjalizacji, poznaje wszel-
kie elementy kultury narodowej i uczy siê ¿yæ wed³ug regu³ w³asnej
wspólnoty. W proces socjalizacji w³¹cza siê równie¿ niechêæ wobec
elementów kultury nieakceptowanych przez w³asny naród oraz co
najwy¿ej tolerancjê dla innych kultur. Wspólna cywilizacja, czy te¿
pochodzenie z innymi narodami, jest tylko pomniejszym rodzajem
wiêzi, na którym zbudowano siln¹ wie� narodow¹ � znacznie bar-
dziej bogat¹ ni¿ proste idee ogólnoludzkie. W spo³eczeñstwie lokal-
nym nie ma miejsca na multikulturowo�æ, a naród odrzuca wszelkie
odmienno�ci, sprowadzaj¹c je na margines lub staraj¹c siê asymilo-
waæ odmienne kulturowo jednostki i wymusiæ na ich przyjêcie sil-
niejszych wzorców kulturowych wiêkszo�ci.

Gospodarka to obszar zjawisk spo³ecznych, których natura do-
tyka problemu podzia³u maj¹tku oraz obrotu kapita³em. To nie-
ustanna walka o zysk pomiêdzy wszystkimi uczestnikami rynku. To
d¹¿enie do ustanowienia zale¿no�ci finansowych pomiêdzy wszystki-
mi podmiotami obecnymi w obrocie handlowym. Gospodarka to ogó³
wszelkich materialnych produktów ludzko�ci, wzbogacony o stosun-
ki w³asno�ci wobec tych produktów i stosunki zale¿no�ci pomiêdzy
ich posiadaczami.

W tej sferze ¿ycia spo³ecznego tak¿e dochodzi do dychotomii
zjawisk, a przeciwstawne sobie s¹ zjawiska globalizacji i autarkii.
Globalizacja ma na celu stworzenie jednolitego rynku, na którym
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bêd¹ istnia³y takie same prawa w³asno�ci oraz warunki konkurencji
i obrotu kapita³em dla wszystkich uczestników rynku. To d¹¿enie do
zdobycia kontroli nad kapita³em przez najsilniejsze korporacje miê-
dzynarodowe oraz podporz¹dkowanie ca³ego globu regu³om wolnego
rynku, co mo¿liwe by³oby poprzez pozbycie siê ca³kowicie kontroli
pañstwa nad transakcjami i zachowaniem rynku. Globalizacja jest
d¹¿eniem do oderwania pañstwa gospodarczego od pañstwa poli-
tycznego. Jednym ze sposobów osi¹gniêcia tego celu jest stworzenie
sieci zale¿no�ci globalnych, w których nie ma miejsca na egzystencjê
pañstwa w pe³ni niezale¿nego od innych uczestników rynku.

Przeciwieñstwem globalizacji jest autarkia, która zak³ada egzy-
stencjê pañstwa, czy te¿ gospodarki narodowej w pe³ni niezale¿nie
od innych uczestników rynku. To za³o¿enie mo¿liwo�ci kontroli zja-
wisk zachodz¹cych na rynku, kontroli przep³ywu kapita³u i zawie-
ranych transakcji. To system licznych ograniczeñ rynku i praw
w³asno�ci na rzecz idei gospodarki narodowej i wspólnego dobra
wszystkich. Autarkia to pozostawienie prawa w³asno�ci pod kontro-
l¹ pañstwa, to ograniczenie konkurencji i obrotu kapita³em w imiê
obrony interesów narodowych. To d¹¿enie do stworzenia gospodarki
samowystarczalnej oraz ochrony ludno�ci przed anarchi¹ rynku.

We wszystkich trzech p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego, w ra-
mach procesów dychotomicznych zachodzi wiele zjawisk, które pro-
wadz¹ do wykszta³cenia w rzeczywisto�ci mniej lub bardziej real-
nych bytów, które dla u³atwienia nazwê tu pañstwami10. W ramach
pañstwa politycznego, kulturowego i ekonomicznego omówiê istnie-
j¹ce byty, które w ró¿nym stopniu s¹ tylko ideami (byty wirtualne),
a w ró¿nym stopniu s¹ istniej¹cymi rzeczywi�cie tworami (byty
realne). W koñcu wyró¿niê te najbardziej odpowiadaj¹ce realiom
otaczaj¹cego �wiata.

10 Nie jest to znowu¿ ¿adne novum, gdy¿ ju¿ K. Marks u¿ywa³ tego pojêcia
na okre�lenie gospodarki i polityki. Stosuj¹c nazwy pañstwo polityczne i pañ-
stwo ekonomiczne.
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Pañstwo polityczne

Na p³aszczy�nie polityki trwa ci¹g³a walka o kontrolê nad jak
najwiêkszym obszarem. O ile wcze�niej walkê tê realizowano po-
przez wojnê i polityczne intrygi, to obecnie odbywa siê to coraz
czê�ciej w sposób pokojowy lub przy ograniczeniu czynnika si³y do
jak najmniejszej roli. Polityka si³y znik³a prawie ca³kowicie w pro-
cesach integracyjnych, wyj¹tkiem s¹ Chiny, które demonstruj¹ si³ê
w stosunku do Tajwanu i uznaj¹ go za zbuntowan¹ prowincjê, ale
i tu coraz czê�ciej do g³osu dochodz¹ si³y pokojowe i wiêkszy pos³uch
zdobywaj¹ propozycje prowadzenia negocjacji o przysz³o�ci Tajwanu
� w ramach Chin, czy te¿ poza nimi. Natomiast nadal znacz¹c¹ rolê
w procesach rozproszenia odgrywa walka zbrojna, gdy¿ rzadko w³a-
dza polityczna chce i godzi siê na swoje ograniczenie i oddanie
�rz¹du dusz� pod w³adzê innej w³adzy politycznej. Jednak i tu coraz
czê�ciej walka zastêpowana jest przez politykê negocjacji i bezkrwa-
wych rozwi¹zañ politycznych. Wystarczy pos³u¿yæ siê przyk³adem
zwiêkszenia autonomii Walii, Szkocji i Irlandii Pó³nocnej wobec
centrum w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó³nocnej, czy te¿ przekszta³cenia unitarnej Belgii w federacjê Wa-
lonów i Flamandów. Czêsto te¿ w procesach rozproszenia dochodzi
do egzystencji obok siebie walki zbrojnej i politycznych negocjacji,
czego przyk³ady mamy w konflikcie Palestyna � Izrael oraz mieli-
�my podczas pierwszej wojny w Czeczenii.

Patrz¹c na zjawiska zachodz¹ce w przestrzeni pomiêdzy proce-
sami integracji i rozproszenia mo¿na wyró¿niæ wiele bytów politycz-
nych, które po wielokroæ przyjmuj¹ formy pañstw sensu stricte, ale
te¿ formy bardziej wirtualne. Analizê zacznijmy od tych drugich,
aby na koñcu doj�æ do pañstwa narodowego, które jest najbardziej
odpowiadaj¹cym rzeczywisto�ci bytem politycznym.

Idealnym wirtualnym bytem jest wspólnota miêdzynarodowa,
która tak naprawdê nie jest form¹ ustroju pañstwa, ale raczej � jak
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twierdz¹ niektórzy � jest stanem anarchii i bezprawia11. Jest to
forma pañstwa politycznego bardzo s³aba, czemu przyk³ad daje choæby
jedna z realizacji tej idei w rzeczywisto�ci � Organizacja Narodów
Zjednoczonych. Jej cz³onkowie s¹ suwerenni, dysponuj¹ pe³n¹ w³a-
dz¹ i teoretycznie mog¹ sprawowaæ j¹ tak jak chc¹. S³abo�ci¹ cz³on-
kostwa we wspólnocie miêdzynarodowej jest jego dobrowolno�æ,
a nie przymus12. W wyniku tego os³abiony jest jeden z przymiotów
pañstwa politycznego, czyli aparat przymusu. Drug¹ s³abo�ci¹ wspól-
noty miêdzynarodowej jest brak rzeczywistego rz¹du �wiatowego,
brak o�rodka w³adzy oraz skupienie jej wokó³ najsilniejszych uczest-
ników polityki miêdzynarodowej. O ile przed 1989 rokiem mieli�my
uk³ad bipolarny w �wiecie, teraz mamy do czynienia z hegemoni¹
najsilniejszego uczestnika tej¿e wspólnoty � Stanów Zjednoczonych.
Tak naprawdê we wspólnocie miêdzynarodowej rz¹dz¹ interesy
najsilniejszego jej uczestnika lub koalicji powsta³ej z udzia³em wszyst-
kich piêciu sta³ych cz³onków Rady Bezpieczeñstwa ONZ. Brak jest
te¿ w pe³ni niezale¿nej od pañstw uczestnicz¹cych w polityce miê-
dzynarodowej administracji, gdy¿ musi byæ ona ulokowana na tere-
nie jakiego� pañstwa (pierwszy czynnik nie pozwalaj¹cy na pe³n¹
bezstronno�æ) i urzêdnicy maj¹ swój kraj pochodzenia (drugi czyn-
nik wp³ywaj¹cy na brak bezstronno�æ). Zarazem mechanizmy funk-
cjonowania wspólnoty miêdzynarodowej, które tworzono w okresie,
gdy nie istnia³o tak wiele pañstw, przy takiej ilo�ci graczy funkcjo-
nuj¹ nieskutecznie i czêsto nieprawid³owo. Prace wed³ug przestarza-
³ych regu³ s¹ d³ugotrwa³e i nieefektywne, czêsto koñcz¹ siê niepowo-
dzeniem wobec przewagi partykularnych interesów pañstw nad in-
teresem globalnym. Wspólnota miêdzynarodowa tak naprawdê nie
istnieje, jest tylko forum dyskusyjnym wymy�lonym w celu sprawo-
wania ³atwiejszej kontroli nad ró¿nymi konfliktami na �wiecie, stwo-

11 M. Walzer, O tolerancji, Warszawa 1999, s. 10.
12 Wystarczy wspomnieæ o Szwajcarii, która dopiero w tym roku przyst¹pi-

³a do ONZ, czy te¿ o Timorze Wschodnim i wielu innych by³ych terytoriach
zale¿nych, które czekaj¹ na swoje prawo g³osu we wspólnocie miêdzynarodowej.
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rzeniu pozorów debaty nad nimi i mo¿liwo�ci ich za¿egnania, aby
uspokoiæ opinie publiczne.

Innym rodzajem bytu miêdzynarodowego jest organizacja miê-
dzynarodowa, która jest ograniczona w swoim funkcjonowaniu
i zasiêgu przez z góry okre�lone zasady cz³onkostwa. W przeciwieñ-
stwie do wspólnoty miêdzynarodowej jest ona elitarna. Poza dobro-
wolno�ci¹ i zg³oszeniem akcesu trzeba spe³niæ wiele wymogów sta-
wianych przez ich cz³onków. Najczê�ciej gospodarczych, jak to jest
w OECD, OPEC, czy WTO, czy te¿ politycznych, jak w przypadku
Rady Europy. Poprzez wymogi stawiane swoim cz³onkom, ten rodzaj
wspólnoty jest bardziej rzeczywisty ni¿ wspólnota miêdzynarodowa,
ale poprzez czêsto nierówne roz³o¿enie g³osów (chocia¿by MFW
z dominuj¹c¹ pozycj¹ Stanów Zjednoczonych) jest jeszcze bardziej
podatne na manipulacjê najsilniejszych uczestników.

Szczególnym rodzajem organizacji miêdzynarodowej s¹ pakty
i organizacje regionalne o naturze politycznej i gospodarczej. S¹ one
nieod³¹cznym elementem obecnego porz¹dku �wiatowego. Najbar-
dziej rozwiniête z nich przemawiaj¹ jednym g³osem na forum miê-
dzynarodowym w imieniu swoich cz³onków. Wprowadzaj¹ te¿ ostre
kryteria w pakcie lub organizacji regionalnej, bez których spe³nienia
cz³onkostwo w nich nie jest mo¿liwe. Przyszli cz³onkowie musz¹
spe³niæ szereg wymogów gospodarczych, a nawet politycznych jak
na przyk³ad kandydaci do Unii Europejskiej. Czêsto s¹ to organiza-
cje tylko o naturze militarnej jak Pakt Pó³nocnoatlantycki, czy te¿
nieistniej¹cy ju¿ Uk³ad Warszawski. Podstawow¹ racj¹ funkcjono-
wania tego typu organizacji jest jej skuteczno�æ � gdy takowej brak,
organizacja traci racjê bytu i przestaje istnieæ. Tak by³o w przypad-
ku wspomnianego wcze�niej Uk³adu Warszawskiego, a równie¿
RWPG. S³abo�ci¹ tych organizacji jest niesta³o�æ ich cz³onkostwa,
mo¿na z ich wystêpowaæ lub zawieszaæ w nich swoje cz³onkostwo,
jak choæby Francja w strukturach wojskowych NATO. Pomimo ca³ej
�otoczki� pozytywnej opinii w mediach towarzysz¹cej tym organiza-
cjom, opieraj¹ siê one na s³abych podwalinach sta³o�ci, czyli intere-
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sach w³asnych pañstw cz³onkowskich i przez to maj¹ ograniczone
pole manewru i stale zagro¿one s¹ rozpadem. Nawet Unia Europej-
ska, która do tej pory nie mia³a procedury wyj�cia ze swoich struk-
tur, powa¿nie rozwa¿a wprowadzenie takiego zapisu do acquis com-
munautaire13. Organizacje tego typu nigdy nie obejmuj¹ ca³o�ciowo
integracji, bo s¹ przede wszystkim integracj¹ pañstw, a nie spo³e-
czeñstw, dalek¹ od stworzenia jednolitego superpañstwa, z silnym
centralnym o�rodkiem w³adzy i w³asnymi aparatami przymusu
i biurokratycznym.

Mo¿na wyró¿niaæ równie¿ uk³ady dwustronne i wielostronne
(ale z ograniczon¹ liczb¹ uczestników), które powstaj¹ w celu reali-
zacji okre�lonych wspólnych interesów danej grupy pañstw. Lecz
w tym przypadku mamy równie¿ do czynienia z ograniczonym po-
lem dzia³ania i ca³kowitym podporz¹dkowaniem woli pañstw uczest-
nicz¹cych. W rzeczywisto�ci po zrealizowaniu zak³adanego celu taki
uk³ad przestaje istnieæ, a pañstwa w nim uczestnicz¹ce dokonuj¹
pó�niejszych wyborów samodzielnie i nie wspó³pracuj¹c z innymi
uczestnikami zawartego wcze�niej uk³adu. Najczê�ciej mamy do czy-
nienia z uk³adami obronnymi, które zawierane s¹ na czas istnienia
zagro¿enia ze strony innego uczestnika polityki miêdzynarodowej.

Jak pokazuje wielo�æ przyk³adów miêdzynarodowych bytów
politycznych, procesy integracyjne dostarczaj¹ mniej lub bardziej
wirtualnych pañstw politycznych, ale nie s¹ one trwa³ymi tworami,
ani nie s¹ zdolne do samodzielnej egzystencji i kontroli ca³ej ludz-
ko�ci. Ulegaj¹ one wp³ywom ró¿nych �róde³ zewnêtrznych, jak
i wewnêtrznemu rozk³adowi si³ w ramach samej organizacji. Nasu-
wa siê my�l, ¿e bardziej realnymi pañstwami politycznymi s¹ byty
powsta³e w wyniku procesów rozproszenia.

13 Zobacz wypowiedzi przewodnicz¹cego europejskiego Konwentu Konsty-
tucyjnego V. Giscarda d�Estaing, który stwierdzi³, ¿e nowy traktat powinien
równie¿ opisywaæ warunki wyst¹pienia z UE. Wypowied� ta nie spotka³a siê
z potêpieniem, ale z g³o�n¹ akceptacj¹ wiêkszo�ci delegatów na Konwent, m.in.
polskich. Notka: Wej�æ i wyj�æ, �Gazeta Wyborcza� z 7 listopada 2002.
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Po�ród bytów realnych mamy rozró¿nienie na pañstwa narodo-
we i pañstwa zwi¹zkowe, z tym ¿e w tym drugim wypadku nale¿y
mówiæ o wielo�ci wystêpuj¹cych form ich egzystencji politycznej.
Najbardziej nietrwa³ym z pañstw zwi¹zkowych s¹ pañstwa impe-
rialne, które charakteryzuj¹ siê krótkim, jak na pañstwa okresem
egzystencji � zaledwie kilka stuleci � i wcze�niej, czy pó�niej,
w wyniku procesów od�rodkowych, rozpadaj¹ siê na mniejsze orga-
nizmy pañstwowe. Ich rozpad jest czêsto wynikiem uniwersalizacji
idei politycznych, które to zjawisko prowadzi do wykszta³cenia kul-
tury politycznej przez istniej¹ce, w ramach imperium, wspólnoty
etniczne. Powstaj¹ wtedy ruchy od�rodkowe, które w ostatecznym
rozrachunku doprowadzaj¹ do rozpadu pañstwa imperialnego. Eg-
zystencja takiego pañstwa jest trwa³a dopóty poszczególne wspólno-
ty lokalne nie maj¹ wykszta³conego poczucia odrêbno�ci, a miasta s¹
poddawane ci¹g³emu nap³ywowi nowych elementów z ca³ego teryto-
rium imperium. Zazwyczaj to w³a�nie ci nowi obywatele miast
� skupisk w³adzy � s¹ nosicielami nowych warto�ci i dopóty nie s¹
tolerowani w spo³eczno�ciach lokalnych14  nie nastêpuje wytworze-
nie siê odrêbnej wysokiej kultury lokalnej, a co za tym idzie i od-
rêbnej �wiadomo�ci. Dopiero nasycenie wielkich skupisk elementem
obcym sprawia, ¿e zaprzestaj¹ oni identyfikowania siê z warto�cia-
mi imperium i rozpoczynaj¹ g³oszenie idei odrodzenia lokalnego
narodu. Zjawisko to w wyniku procesów emancypacji prowadzi do
rozpadu imperium.

Mo¿liwe s¹ dwie drogi przeobra¿enia imperium. Pierwsz¹ z nich
jest wytworzenie siê federacji, która zachowuje jedno�æ terytorialn¹
by³ego imperium, ale zapewnia ochronê interesów w pe³ni ukszta³-
towanych nacji zamieszkuj¹cych takie pañstwo. Powstanie pañstwa
federalnego jest wynikiem zachowywania status quo pomiêdzy na-
rodami tworz¹cymi takie pañstwo, co prowadzi do balansowania
w³adz na cienkiej linii kompromisów i zawierania coraz to nowych

14 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ci ludzie to czêsto cyganeria, ludzie prowadz¹cy siê
w nietypowy sposób, wyg³aszaj¹cy odmienne pogl¹dy, manifestuj¹cy sw¹ inno�æ.
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uk³adów. Jest to idea heroiczna15, oparta o nienaruszalne zwyczaje.
Pañstwo to jest poddane ci¹g³ym parciom wewnêtrznym ze strony
podmiotów je tworz¹cych, które d¹¿¹ do zaspokojenia swoich po-
trzeb, a w obawie przed poniesieniem strat podczas realizacji d¹¿eñ
innego narodu, pr¹ do ich zahamowania. Prowadzi to do ci¹g³ego
wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i pojawienia siê ruchów od-
�rodkowych16. Wynikiem takich dzia³añ jest zachwianie systemu
zachowañ zwyczajowych w polityce i rozpadu tego typu pañstwa.
Wnioskowaæ mo¿emy, ¿e tak naprawdê federacje s¹ tylko drog¹
po�redni¹ lub procesem opó�niaj¹cym przej�cie z postaci imperium
do najbardziej realnego bytu, jakim jest pañstwo narodowe.

Pañstwo narodowe jest najbardziej trwa³ym bytem politycznym,
jest zarazem najbardziej realnym z tych bytów. Rodzi siê ono
w wyniku procesów emancypacji spo�ród wiêkszych mas spo³ecz-
nych, grup uznaj¹cych potrzebê wspólnych warto�ci. Takimi warto-
�ciami dla narodu mog¹ byæ jêzyk, religia, kultura, tradycje, histo-
ria, czasami kolor skóry. W wyniku integracji wokó³ tych warto�ci
powstaj¹ narody, które mog¹ realizowaæ siê w pe³ni dopiero w sytu-
acji, kiedy stanowi¹ wiêkszo�æ w danym pañstwie. Dlatego te¿ na-
ród staje siê g³ównym �ród³em ruchów od�rodkowych w procesie
rozpadu bytów mniej realnych ni¿ pañstwo narodowe. Dopiero
w tego typu pañstwie naród czuje siê jak u siebie, jest przewa¿aj¹c¹
wiêkszo�ci¹ spo�ród mieszkañców kraju lub jest pe³n¹ liczb¹ miesz-
kañców danego kraju, co stanowi jednak rzadko�æ. Egzystencja lud-
no�ci w pañstwie narodowym jest w pe³ni zgodna z jej potrzebami.
Wbrew mniemaniom w tego typu pañstwach demokracja ma naj-
wiêksze szanse realizacji, gdy¿ znikaj¹ najwiêksze �ród³a konfliktów
spo³eczno-politycznych, jakimi s¹ wszelkiego rodzaju odmienno�ci od
wiêkszo�ci. Nie ma potrzeby uwzglêdniania praw mniejszo�ci, a wiêc

15 Por.: M. Walzer, op. cit.
16 Przyk³adem potwierdzaj¹cym ten wniosek jest obserwowany proces de-

monta¿u Belgii oraz niemo¿no�æ doj�cia do porozumienia elit w sprawie zjedno-
czenia Cypru.
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znikaj¹ wszelkie ograniczenia procedur demokratycznych (np. cen-
zusy przynale¿no�ci narodowej w gminach zamieszka³ych przez
mniejszo�ci). W ¿yciu spo³ecznym dominuje jedna wiêkszo�ciowa
kultura, a ¿ycie polityczne jest organizowane przez przedstawicieli
tylko jednej grupy narodowo�ciowej, w wyniku tego nie ma potrzeby
godziæ siê na szkodliwe dla narodu kompromisy. Pañstwo narodowe
nie zachowuje neutralno�ci wobec kultury i historii, ma mo¿liwo�æ
narzucania swoich warto�ci wszelkim elementom nap³ywowym
i pozwala zachowaæ jednolito�æ etniczn¹ ludno�ci pañstwa. Mniej-
szo�ci s¹ zredukowane do egzystencji w sferze prywatnej jednostek,
które nie zawsze godz¹ siê na zachowanie swojej odmienno�ci
� która mo¿e okazaæ siê przyczyn¹ gorszego po³o¿enia ¿yciowego
� i ulegaj¹ wp³ywom wiêkszo�ci, a¿ po roztopienie siê w niej.
W takim pañstwie nie ma miejsca na prywatno�æ w ¿yciu spo³ecz-
nym i dlatego te¿ w obserwacji ¿ycia takiego pañstwa mamy do
czynienia z obrazem homogenicznym i trwa³ym.

Pañstwo narodowe ma jeden mankament, który mo¿e, ale nie
musi prowadziæ do problemów w jego bycie politycznym. Jest nim
w³a�nie trwa³a egzystencja mniejszo�ci, która mog³a siê pojawiæ
w wyniku braku tolerancji odmienno�ci, najczê�ciej na tle jêzyko-
wym. Nietolerancja pañstwa prowadzi do utrwalania siê poczucia
odmienno�ci i w sytuacji, gdy taka mniejszo�æ stanowi w danym
obszarze znacz¹c¹ si³ê demograficzn¹, generuje powstanie ruchów
separatystycznych, których efektem mo¿e byæ rozpad17 pañstwa
narodowego na mniejsze pañstwa narodowe, które bêd¹ ju¿ bardziej
trwa³e, gdy¿ homogeniczne. Dlatego te¿ pañstwo narodowe prowa-
dzi politykê asymilacyjn¹, której celem jest hamowanie wszelkich
ruchów od�rodkowych oraz homogenizacja spo³eczeñstwa.

Podobnie do pañstwa narodowego zachowuje siê specyficzny byt
polityczny, jakim jest pañstwo imigranckie18. Jest ono zjawiskiem

17 Równie dobrze z wcze�niejszym przekszta³ceniem w federacjê (ponow-
nie przyk³ad belgijski).

18 Por. M. Walzer, op. cit.
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ca³kiem nowym w historii (ledwie ponad 200 lat), ale dynamicznie
siê rozwijaj¹cym i równie trwa³ym jak pañstwo narodowe. Charak-
terystycznymi przyk³adami tego typu pañstw s¹ Stany Zjednoczone
i Australia, których podstaw¹ bytu politycznego od samego pocz¹tku
jest ludno�æ nap³ywowa. Pañstwo imigranckie powstaje ze spo³e-
czeñstwa imigrantów, których ruch po �wiecie zosta³ wygenerowany
poprzez potrzebê zapewnienia sobie bytu, a wiêc wynika³ z przes³a-
nek ekonomicznych. Nap³yw ludno�ci jest nap³ywem jednostek
z ca³ego �wiata, które chc¹ zrealizowaæ swoje marzenia o lepszym
i godnym ¿yciu. Nie maj¹ one na celu zaszczepienia swojej rodzimej
kultury, choæ zachowuj¹ j¹ i pielêgnuj¹. Pañstwo takie zachowuje
jêzyk i kulturê polityczn¹ pierwszych imigrantów, ale nie narzuca
jednostkom równie¿ ¿adnego przymusu organizacji. W sferze kultu-
rowej pañstwo imigranckie pozostaje neutralne, choæ promuje war-
to�ci indywidualne, a w wyniku tego powstaje podwójna to¿samo�æ
spo³eczeñstwa postimigracyjnego. Obok ró¿norodnej to¿samo�ci kul-
turowej, zepchniêtej na margines, którym pañstwo siê nie interesu-
je, pojawia siê to¿samo�æ polityczna oraz naród jako byt polityczny
i tylko polityczny, którego wyró¿niaj¹cymi cechami staj¹ siê: przy-
wi¹zanie do warto�ci politycznych, historia i duma narodowa
� pañstwowa oraz �wiadomo�æ szczególnego statusu jednostki w pañ-
stwie. W wyniku prymatu warto�ci politycznych w ¿yciu spo³ecznym
nad warto�ciami kulturowymi dochodzi do dezintegracji ¿ycia mniej-
szo�ci oraz do zanikania wszelkich trwa³ych form mniejszo�ciowych,
w miejsce których pojawiaj¹ siê formy identyfikuj¹ce mniejszo�ci
imigranckie z pañstwem i reszt¹ spo³eczeñstwa jako ca³o�ci¹.
W wyniku integracji politycznej mieszkañców pañstwa imigranckie-
go jest ono w stanie w wielu sytuacjach zachowywaæ siê jak pañstwo
narodowe, a tego typu reakcje najczê�ciej s¹ obserwowalne w chwi-
lach zagro¿enia (jedno�æ Amerykanów po wydarzeniach z 11 wrze-
�nia 2001, bez wzglêdu na wyznanie).

Byæ mo¿e nadejd¹ takie czasy, kiedy wci¹¿ najbardziej realny
byt polityczny, czyli pañstwo narodowe, zostanie zast¹pione przez
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równie realne pañstwo imigranckie, które mo¿e staæ siê konieczno-
�ci¹, w sytuacji gdy ruchy migracyjne na �wiecie przybior¹ na sile
i znikn¹ ostatecznie pañstwa homogeniczne, gdy¿ nie bêd¹ w stanie
integrowaæ ogromnych rzesz nap³ywaj¹cych imigrantów z przelud-
nionych lub dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi i konfliktami zbroj-
nymi czê�ci �wiata. Wtedy pañstwo narodowe stanie przed wyborem
zatracenia swojej niezale¿no�ci kulturowej lub przekszta³cenia siê
w federacjê. Uwa¿am, ¿e w imiê jedno�ci politycznej zgodzi siê ono
na to pierwsze, aby móc zachowaæ homogeniczno�æ polityczn¹.

Pañstwo kulturowe

Wraz z postêpuj¹cymi zmianami politycznymi i ekonomicznymi
dochodzi równie¿ do emancypacji kultury. Dot¹d pozostaj¹ce
w jedno�ci z pañstwem politycznym i gospodarczym, pañstwo kultu-
rowe zaczyna coraz czê�ciej egzystowaæ samodzielnie w przestrzeni
spo³ecznej. Ten proces jest wynikiem starañ obu pierwszych typów
pañstwa (dotychczas w historii wystêpuj¹cych zawsze razem) o po-
zbycie siê ze swojej sfery elementów pañstwa kulturowego lub re-
dukcji ich do jak najprostszych, a przez to i uniwersalnych warto�ci
kulturowych. Proces ten prowadzi do oderwania siê pañstwa kultu-
rowego i oddzierania polityki oraz gospodarki z warto�ci kulturo-
wych. Przyk³adem tego procesu jest sekularyzacja, która w ci¹gu
kilku stuleci przekszta³ci³a Europê z jednolitego organizmu kulturo-
wego w grupê pañstw poszukuj¹cych wspólnych warto�ci, na któ-
rych mo¿na by by³o oprzeæ proces dalszej integracji w ramach Unii
Europejskiej.

W sferze pañstwa kulturowego nastêpuje równie¿ rozbicie na
ró¿ne byty kulturowe, z których jedne s¹ bytami realnymi, a inne
wirtualnymi. Znowu podzia³ ten opiera siê na stopniu trwa³o�ci
i wewnêtrznej integralno�ci poszczególnych typów bytów kulturo-
wych. Natomiast w przeciwieñstwie do pañstwa politycznego mamy
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tu do czynienia z zestawem nazwanych czynników wp³ywaj¹cych na
formowanie siê pañstwa kulturowego. Z jednej strony jest to kultura
wysoka, a z drugiej masowa. Kultura wysoka jako czynnik realny,
pe³en warto�ci i norm, które s¹ specyficzne dla okre�lonej grupy.
Czêsto warto�ci tych nie akceptuj¹ inne grupy. Poza tym kultura
wysoka pe³na jest odwo³añ (w sztuce i literaturze) do sensów niezro-
zumia³ych powszechnie i charakterystycznych tylko dla danego po-
ziomu spo³eczno�ci lokalnej. Niew¹tpliwie kultura wysoka jest dziê-
ki swojej egzystencji po�ród bytów kulturowych realnych kultur¹
pe³n¹ i stara siê nie pozostawiaæ luk dla dowolnej interpretacji
przekazywanych warto�ci przez jednostki i grupy tworz¹ce dane
spo³eczeñstwo. Przeciwieñstwem tych warto�ci jest kultura masowa,
odarta z wszelkiej interpretacji i przekazuj¹ca tylko najprostsze
warto�ci, zrozumia³e dla wszystkich, ale te¿ niekoniecznie w ten
sam sposób. Brak w niej jakichkolwiek u�ci�leñ warto�ci i roi siê
ona od uników od wszelkich prób interpretacji otaczaj¹cego �wiata.
W wyniku swojej prostoty i przekazu tylko najpowszechniejszych
warto�ci staje siê ona powszechna i przyswajalna dla spo³eczno�ci
globalnej. Natomiast brak pe³nego obrazu warto�ci kulturowych
i zinterpretowania rzeczywisto�ci czyni j¹ elementem wirtualnych
bytów kulturowych, podatnym na mody i trendy. Jest ona nietrwa³a
i zmienna, gdy¿ katalog wspólnych globalnych warto�ci ulega ci¹-
g³ym zmianom � eliminuje siê jedne i w³¹cza inne.

Z ulotno�ci kultury masowej wynika równie¿ nietrwa³o�æ spo³e-
czeñstwa globalnego, które jest ide¹ uniwersaln¹. Brak wspólnych
i trwa³ych warto�ci dla wszystkich mieszkañców globu sprawia, ¿e
byt kulturowy, jakim jest spo³eczeñstwo globalne, pozostaje pojê-
ciem wirtualnym. Istnieje niewielka liczba idei i warto�ci, które
uleg³y uniwersalizacji w ludzkiej historii i dlatego te¿ globalna wio-
ska, o której media, a równie¿ nauka stara siê mówiæ od po³owy
ubieg³ego wieku, pozostaje wci¹¿ iluzj¹, i to odleg³¹ iluzj¹. Jedynym
czynnikiem, sk³adaj¹cym siê na spo³eczeñstwo globalne, który da³
siê zinternacjonalizowaæ, jest w³a�nie kultura masowa, ze swoimi
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chwilowymi modami i p³ytkim pojêciem ka¿dej z podstawowych
warto�ci � ¿ycie, dobro, �mieræ, mi³o�æ. Czynnik ten jednak w ostat-
nich latach coraz bardziej promuje warto�ci negatywne, które
w ¿adnym wypadku nie mog¹ byæ podstaw¹ budowania jedno�ci
ludzko�ci. Wobec braku trwa³ych wspólnych idei o spo³eczeñstwie
globalnym mo¿emy mówiæ tylko dora�nie, kiedy dochodzi do poja-
wienia siê problemu miêdzynarodowego, wobec którego niezbêdne
jest przyjêcie okre�lonej postawy przez wiêkszo�æ mieszkañców glo-
bu. Najwa¿niejsze autorytety kulturalne staraj¹ siê wypowiadaæ
wtedy jednym g³osem, choæ nie zawsze musi i trafia on do wyobra�-
ni ludzi. Tak¹ postawê mo¿na by³o zaobserwowaæ po 11 wrze�nia
2001 roku, kiedy to autorytety religijne i wszelkich dziedzin sztuki
jednym g³osem potêpia³y zamachowców. Podobna sytuacja jest w
chwili obecnej, gdy wiêkszo�æ autorytetów wypowiada siê przeciwko
wojnie z Irakiem, natomiast politycy nie s³uchaj¹ ich g³osów. Dowo-
dzi to zarazem coraz wiêkszego rozd�wiêku pomiêdzy pañstwem
kulturowym a pañstwem politycznym.

Bardziej trwa³ym bytem kulturowym jest cywilizacja. Jest to
grupa kultur bliskich sobie co do wielu wspólnych warto�ci. Ma ona
wspólne �ród³o swoich idei. Jednym z g³ównych czynników wp³ywa-
j¹cych na byt cywilizacji i na jego wiêksz¹ trwa³o�æ i jedno�æ kultu-
row¹ ni¿ w przypadku spo³eczeñstwa globalnego, jest wspólna reli-
gia oraz historyczna wspólnota pochodzenia. Jednak i tu pomimo
trwa³ych i jasnych podstaw egzystencji wspólnoty kulturowej s¹
przes³anki, które nie pozwalaj¹ na zachowanie jedno�ci cywilizacji
jako bytu kulturowego. W ramach cywilizacji �cieraj¹ siê ró¿ne wizje
wspólnych idei � chocia¿by ró¿nie spojrzenia na religiê, oraz trwa
nieustanna walka o dominacjê wizji jednej formacji kulturowej, która
w najbardziej trwa³ej formie nazywa siê narodem.

To w³a�nie naród jest najtrwalszym bytem kulturowym istniej¹-
cym na �wiecie. Jest on przedstawicielem spo³eczno�ci lokalnej, która
ma jednolit¹ wizjê wspólnych idei i warto�ci kulturowych. Dokonuje
równie¿ g³êbokiej interpretacji ka¿dej warto�ci, nie stroni¹c od ich
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jednoznacznej oceny, której mo¿e zabrakn¹æ w wiêkszych forma-
cjach kulturowych. Naród wytwarza bogat¹ kulturê wysok¹, która
staje siê zabezpieczeniem jego trwa³ej i jednolitej egzystencji. Dziêki
kulturze wysokiej i dokonywaniu kulturowej interpretacji ka¿dego
zjawiska dziej¹cego siê na �wiecie, dostosowania go do egzystuj¹-
cych ju¿ warto�ci i idei, naród jest w stanie wykreowaæ swoj¹ w³a-
sn¹ wizjê �wiata pomimo zmieniaj¹cej siê rzeczywisto�ci i trwaæ
przy niej, d¹¿¹c do za³o¿onych wcze�niej celów. Jest równie¿ o wiele
bardziej mobilny w dostosowywaniu siê do zmieniaj¹cych siê warun-
ków ni¿ cywilizacja czy te¿ spo³eczeñstwo globalne. Naród potrafi
okre�liæ swoje cele, gdy¿ s¹ one wspólnymi d¹¿eniami wiêkszo�ci
jego cz³onków oraz w jego ³onie nie istniej¹ silne o�rodki odmien-
nych idei, które mog³yby przeszkadzaæ w wytyczaniu drogi rozwoju.
Poprzez swoj¹ jednolito�æ jêzykow¹, religijn¹ i wspólne tradycje
znacznie ³atwiej przyswaja on przekazy swoich autorytetów, gdy¿
nie istniej¹ bariery kulturowe miêdzy narodem a autorytetem.

Wraz z zachodz¹cymi w �wiecie zmianami politycznymi docho-
dzi do zmian w sferze kultury. Obserwuje siê polityczn¹ unifikacjê
tylko tych warto�ci kulturowych, które s¹ do zaakceptowania dla
okre�lonej grupy narodów. Przyk³adem mo¿e byæ odwo³ywanie siê
do wspólnych warto�ci przywódców Unii Europejskiej, ale zarazem
ci¹gle spory pomiêdzy nimi o zakres i kszta³t tych idei. Dlatego te¿
naród, tak jak w sferze polityki pañstwo narodowe, wydaje siê naj-
trwalszym bytem kulturowym, który nie poddaje siê zmianom tren-
dów i mód, gdy¿ dziêki wspólnym celom i jedno�ci warto�ci jest
zdolny do przystosowania siê do zmieniaj¹cych siê warunków egzy-
stencji kulturowej.

Pañstwo ekonomiczne

Dotychczas w historii ludzko�ci odrêbna egzystencja pañstwa
gospodarczego bez jedno�ci z pañstwem politycznym i kulturowym
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by³a niemo¿liwa. Ale wraz z rozwojem ludzko�ci rysuje siê wizja
�wiata, w którym wspólna egzystencja tych wszystkich czynników
nie bêdzie realizowalna. Pañstwo ekonomiczne we wspó³czesnych
relacjach ze sfery gospodarki zaczyna przedstawiaæ siê jako g³ówny
gracz sceny miêdzynarodowej. Zmienia siê równie¿ wyobra¿enie
o tym, co uznajemy za pañstwo ekonomiczne. Czy jest nim tylko
pañstwo polityczne, czy mo¿e ju¿ nie? Wobec postêpuj¹cych proce-
sów integracji i globalizacji coraz czê�ciej zadajemy sobie pytanie: co
nale¿y rozumieæ pod pojêciem pañstwa ekonomicznego? Coraz czê-
�ciej zdajemy sobie sprawê, ¿e dotychczasowy obraz stosunków eko-
nomicznych nale¿y przewarto�ciowaæ.

Globalizacja zwraca nasz¹ uwagê na niemo¿no�æ samodzielnej
egzystencji jakiejkolwiek gospodarki w oderwaniu od ca³ego �wiata.
Wbrew pozorom nie jest to zjawisko nowe, ale wobec skali rozwoju
technicznego bardzo widoczne i charakterystyczne dla wspó³czesnych
relacji gospodarczych. Wcze�niej, wobec ograniczonych mo¿liwo�ci
transportu, handel kwit³ tylko pomiêdzy s¹siadami, ale wraz z roz-
wojem ¿eglugi i motoryzacji sta³ siê on powoli zjawiskiem global-
nym. To samo wydarzy³o siê w przep³ywie kapita³u, ludno�ci i wie-
dzy. Zaczêli pojawiaæ siê ludzie i firmy oderwane od pañstw, z któ-
rych pochodzi ich pierwotny kapita³, a nawet oderwani do jakichkol-
wiek zwi¹zków z pañstwem politycznym. Okaza³o siê, ¿e rozwój
ludzkiej wiedzy k³adzie kres dominacji typów wirtualnych nad typa-
mi realnymi pañstwa ekonomicznego w gospodarce i buduje nowe
relacje w tym zakresie.

W historii mamy do czynienia z wieloma bytami wirtualnymi,
których realizacji podejmowa³y siê ró¿ne pañstwa w historii � i na-
le¿y zwróciæ uwagê, ¿e by³y to przede wszystkim pañstwa. Do przy-
toczenia wybra³em trzy najwa¿niejsze przyk³ady. Pierwszym z nich
jest komuna, której pierwsze idee pojawi³y siê ju¿ w staro¿ytno�ci19,

19 Wielu stara siê przypisywaæ idee komunistyczne Platonowi, a nawet
Jezusowi Chrystusowi.
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natomiast na podstawie marksistowskiej wersji tej utopii, próbowa-
no budowaæ, zdominowane przez pañstwo gospodarcze, pañstwa po-
lityczne w Europie Wschodniej i Azji20. Idea ta zak³ada stworzenie
spo³eczeñstwa egalitarnego, co ma siê dokonaæ zale¿nie od koncepcji
poprzez pozbawienie wszystkich prawa w³asno�ci lub stworzenie
wspólnej w³asno�ci. Jest to jednak utopia, która nie ma mo¿liwo�ci
realizacji. Na przeszkodzie stoi ludzka natura oraz ró¿nice miêdzy
lud�mi, uwarunkowane politycznie i kulturowo. To w³a�nie ta nie-
komplementarno�æ sprawia, ¿e nie ma mo¿liwo�ci realizacji tego
eksperymentu tylko w zawê¿onym obszarze spo³eczno-kulturowym.
Dlatego te¿ eksperymenty z realizacj¹ komuny koñczy³y siê zazwy-
czaj klêsk¹ � czy to w wypadku Platona na Sycylii, czy te¿ mark-
sizmu w ZSRR. Wydaje siê, ¿e idea egalitaryzmu nie jest w stanie
wytrzymaæ konkurencji z ludzkimi u³omno�ciami oraz z koncepcja-
mi elitarystycznymi.

Drugim przyk³adem jest autarkia, czyli stan, w którym dana
gospodarka ma mo¿liwo�æ egzystencji w oderwaniu od innych gospo-
darek �wiata, gdy jest samowystarczalna. Idea równie utopijna co
komuna, gdy¿ nie ma takiego pañstwa na �wiecie, które dysponowa-
³oby na swoim terytorium wszystkimi czynnikami21  potrzebnymi do
trwa³ego wzrostu i samowystarczalno�ci. Dlatego te¿ drog¹ do au-
tarkii dla wielu re¿imów w historii by³a droga podbojów i wojen,
które pozwala³y poszerzyæ potencja³ pañstwa. Wynikiem takiej poli-
tyki by³o os³abienie w³adzy centralnej w pañstwie politycznym oraz
utracenie zwi¹zku centrum z narodem, co prowadzi³o do degeneracji
pañstwa i pó�niejszego jego rozpadu. Jak w przypadku komuny, tak
i w tym wydaje siê, ¿e autarkia jest mo¿liwa tylko w sytuacji jed-
nolitego �wiatowego pañstwa politycznego, gospodarczego i kultural-
nego. Dlatego te¿ idee autarkii nale¿y zaliczyæ do wirtualnego typu
pañstwa ekonomicznego.

20 Nie bêdê zg³êbiaæ niuansów tego eksperymentu, gdy¿ nie to jest przed-
miotem mojego artyku³u.

21 Przede wszystkim: surowce, wiedza, kapita³, informacja.
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Trzecim typem wirtualnym jest gospodarka narodowa, która
dziêki silnemu zwi¹zkowi z pañstwem narodowym i narodem przez
stulecia zdawa³a siê trwaæ i funkcjonowaæ w miarê dobrze. Napraw-
dê jednak jest to bardzo myl¹ce, gdy¿ idea gospodarki narodowej
pojawi³a siê wraz z rewolucj¹ demokratyczn¹ i przemys³ow¹. Wcze-
�niej gospodarka interesowa³a w³adców, gdy dotyczy³a ich w³asno�ci
oraz potrzeby utrzymania aparatu pañstwowego. Ca³a reszta by³a
pozostawiona sama sobie i regulowana tylko podatkami i c³ami,
które w³a�nie mia³y zapewniæ pomy�lne trwanie pañstwu. Wraz
rozwojem demokracji i ze zmian¹ roli pañstwa, które sta³o siê form¹
organizacji ca³ego narodu, pojawi³a siê równie¿ gospodarka narodo-
wa z ca³¹ gam¹ swoich zadañ. W XX wieku pañstwo przyjê³o na
siebie rolê opiekuna spo³ecznego, doprowadzaj¹c przez to do sytu-
acji, gdy bilans gospodarki narodowej sta³ siê podstawowym wy-
znacznikiem funkcjonowania gospodarczego pañstwa. W celu utrzy-
mywania dodatnich warto�ci tego bilansu, czy te¿ równowa¿enia
strat, pañstwo sta³o siê aktywnym uczestnikiem ¿ycia gospodarcze-
go. W efekcie doprowadzi³o to do obecnej sytuacji, gdy bilans gospo-
darek narodowych zaczyna traciæ na znaczeniu, gdy¿ podmioty ryn-
ku wybieraj¹ spo�ród wielu ofert na rynku podatków i ce³ takie
gospodarki narodowe, które s¹ w stanie zaoferowaæ im jak najmniej-
sze obci¹¿enia. A wszystko to odbywa siê w coraz wiêkszej wolno�ci
rynku, z którego zdejmowane s¹ kolejne ograniczenia nak³adane
przez pañstwa. Prowadzi to do sytuacji, w której pañstwo polityczne
coraz powa¿niej zaczyna siê zastanawiaæ nad wycofaniem siê z ¿ycia
gospodarczego.

Przyjrzyjmy siê bytom realnym, których znaczenie coraz bar-
dziej wzrasta. Ci¹gle jeszcze pañstwo pozostaje bytem realnym
w gospodarce. Wynika to z monopolu w wielu dziedzinach gospodar-
ki i nauki, który do dzi� zachowa³o pañstwo polityczne, przez co jest
uczestnikiem gry na rynku. Równie¿ w tych dziedzinach, w których
zrezygnowa³o z takiego monopolu, w dalszym ci¹gu stara siê konku-
rowaæ gospodarczo. Jednak wobec tego, ¿e zazwyczaj �wiadczy us³u-
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gi gospodarcze, których zyskowno�æ jest niewielka, w dalszej per-
spektywie, wobec spadków wp³ywów do bud¿etu, pañstwo bêdzie
powszechnie wycofywaæ siê z dzia³alno�ci gospodarczej pozostawia-
j¹c j¹ w rêkach prywatnych.

Spo�ród wielu podmiotów prywatnych, uczestnicz¹cych w ¿yciu
gospodarczym, wydaje siê obecnie, ¿e najwiêksz¹ rolê uzyskuj¹
i staj¹ siê bytem najtrwalszym korporacje miêdzynarodowe. W prze-
ciwieñstwie do pañstw nie maj¹ ¿adnych ograniczeñ w maksymali-
zacji zysku, a dziêki coraz wiêkszej liberalizacji rynku mog¹ pozwo-
liæ sobie na dzia³anie w oderwaniu od pañstwa politycznego. Na
wolnym rynku korporacje miêdzynarodowe uczestnicz¹ w obrocie
gospodarczym tylko i wy³¹cznie we w³asnym interesie; nie musz¹
martwiæ siê o spo³eczeñstwo, które to ogranicza mo¿liwo�ci dzia³a-
nia pañstwa politycznego. Dlatego te¿ w prasowych publikacjach
zestawiaj¹cych w rankingu najbogatsze pañstwa �wiata, wiêkszo�æ
pozycji zajmuj¹ w³a�nie koncerny miêdzynarodowe, a nie pañstwa
polityczne22 . Niew¹tpliwie wobec postêpuj¹cego procesu globalizacji
ich pozycja w gospodarce bêdzie siê umacniaæ, a wobec coraz s³ab-
szej pozycji pañstwa politycznego jako pañstwa ekonomicznego,
zdominuj¹ one ¿ycie gospodarcze. Pañstwa polityczne nie maj¹ szans
w rywalizacji z korporacjami miêdzynarodowymi, gdy¿ ogranicza-
j¹c swój udzia³ w gospodarce, sta³y siê zak³adnikami tych drugich.
Korporacje mog¹ groziæ przeniesieniem swoich interesów do inne-
go pañstwa politycznego, pozbawiaj¹c pañstwo szanta¿owane
zysków z podatków, co prowadzi do zwiêkszenia deficytu w jego
bud¿ecie.

22 Choæ w dalszym ci¹gu pierwsza pozycja w rankingu nale¿y do pañstwa
politycznego i s¹ to Stany Zjednoczone.
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Komplementarno�æ i rzeczywisty dychotomiczny
model rzeczywisto�ci

Prowadzi to do wniosku, ¿e proces globalizacji jest komplemen-
tarny z procesem rozproszenia i ze spo³eczeñstwem lokalnym, gdy¿
zjawiska w nich zachodz¹ce wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i nie hamuj¹
swojego rozwoju. Najbardziej realne podmioty polityki, kultury
i gospodarki to nie jednolite twory globalne, lecz mobilne pañstwa
narodowe, narody i korporacje miêdzynarodowe. Bior¹c pod uwagê,
¿e w ostatnich dziesiêcioleciach to w³a�nie gospodarka zdominowa³a
¿ycie spo³eczne, nale¿y uwa¿aæ, ¿e znamienit¹ rolê w nadchodz¹cych
przemianach na �wiecie bêd¹ odgrywaæ rosn¹ce w si³ê korporacje
miêdzynarodowe.

Dla miêdzynarodowego kapita³u jest na rêkê ograniczenie roli
pañstw politycznych do minimum, co umo¿liwia redukcjê ich do jak
najmniejszej mo¿liwej formy, czyli do pañstwa narodowego, które
bêdzie za s³abe, aby z powodzeniem uczestniczyæ w rywalizacji go-
spodarczej z koncernami miêdzynarodowymi. Pañstwa narodowe s¹
niezdolne do redukcji niedoborów w bud¿ecie i politycy zostaj¹ ogra-
niczeni do roli zarz¹dców niedoborów, z czasem staj¹c siê elitami
biedy, gdy¿ bogactwo nie ma narodowo�ci. Pañstwa narodowe ³a-
twiej daj¹ sprowadziæ siê do roli organów policyjnych, zapewniaj¹-
cych porz¹dek w prowadzeniu interesów, ale nie ograniczaj¹cych
swobody w ¿aden sposób. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ��wiatowe finanse,
handel i przemys³ informacyjny [...] s¹ uzale¿nione od politycznego
rozdrobnienia, rozparcelowania �wiatowej sceny politycznej�23. Dla-
tego te¿ rozbicie pañstwa politycznego na jak najwiêksz¹ liczbê
pañstw narodowych jest na rêkê korporacjom miêdzynarodowym,
które mog¹ dowolnie prowadziæ swoj¹ dzia³alno�æ na anarchizowa-
nym rynku, który zostaje pozbawiony mechanizmów kontroli, za-
pewnianych przez silne pañstwo.

23 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000,
s. 81�82.
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Pañstwo narodowe jest przydatnym narzêdziem w globalizuj¹-
cym siê �wiecie, gdy¿ staje siê wiêzieniem dla biednych, którzy
pozbawieni �rodków i mo¿liwo�ci nie bêd¹ mogli wyzwoliæ siê spod
jego panowania. Natomiast elity gospodarcze stan¹ siê �lud�mi glo-
balnymi�, których nie bêd¹ ogranicza³y granice, ani prawo nak³ada-
ne przez pañstwa narodowe, bêd¹ podlegaæ tylko regu³om rynku
oraz wierno�ci swojej korporacji. Równie¿ forma pañstwa kultural-
nego jak¹ jest naród, jest komplementarna z korporacj¹ miêdzyna-
rodow¹. To dziêki redukcji ludzko�ci do narodów uzyskuje siê ³a-
twiejsz¹ kontrolê nad spo³eczeñstwami poszczególnych pañstw naro-
dowych. Redukuje siê problemy globalne do interesów innych naro-
dów i prowadzi do skupienia uwagi cz³onków danego narodu na
w³asnym interesie narodowym i jego w³asnych problemach. Dziêki
sposobom prezentacji informacji w mediach uzyskuje siê wyobra¿e-
nie, ¿e problemy g³odu i wojny nie dotycz¹ wszystkich spo³eczeñstw,
lecz tylko niektórych, odleg³ych od nas narodów. Pojawia siê obraz
�wiata, w którym ca³e z³o rozgrywa siê w odleg³ych krajach, nato-
miast ka¿dy naród ma swoje w³asne problemy i to nimi powinien siê
zajmowaæ. Zdejmuje siê odpowiedzialno�æ z elit, a w masach wytwa-
rza siê moraln¹ obojêtno�æ na z³o ca³ego �wiata oraz przekonanie, ¿e
nie jest ono naszym problemem.

Z drugiej strony kontrola gospodarcza pojedynczych narodów
jest o wiele ³atwiejsza ni¿ spo³eczeñstw o wymieszanej kulturze.
Narody ³atwiej daj¹ siê przekszta³caæ w spo³eczeñstwo konsumpcyj-
ne ni¿ ró¿norodna kulturowo spo³eczno�æ globalna. Mo¿na przygoto-
waæ skierowane i zrozumia³e tylko przez nich przekazy medialne
� od reklam, po modele ¿ycia. Naród jest grup¹ docelow¹, do której
kieruj¹ swoj¹ ofertê koncerny miêdzynarodowe. Grup¹, która dosko-
nale daje sob¹ kierowaæ dziêki odwo³ywaniu siê do warto�ci i idei,
specyficznych tylko dla niej.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e funkcjonuj¹cy dychotomiczny model rze-
czywisto�ci rozmija siê ze zjawiskami obserwowanymi na �wiecie
i jest wynikiem p³ytkiej analizy przemian w ramach dychotomii
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procesów uniwersalizacji-emancypacji. Dlatego te¿ nale¿y zast¹piæ
go rzeczywistym dychotomicznym modelem rzeczywisto�ci, w któ-
rym globalizacja zostaje przesuniêta na swoje miejsce obok innych
procesów emancypacji. To w wyniku globalizacji wystêpuje w rzeczy-
wisto�ci rozpad kontroli gospodarek narodowych nad gospodarcz¹
egzystencj¹ firm, które zaczynaj¹ prowadziæ w³asn¹ politykê gospo-
darcz¹. W wyniku oderwania siê pañstwa gospodarczego od politycz-
nego i kulturowego nastêpuje wytworzenie siê odpowiedników pañstw
narodowych i narodów w tej¿e sferze � korporacji miêdzynarodo-
wych, których g³ównym celem jest koncentracja kapita³u.

Dychotomiczny podzia³ uzupe³nia kontrolowan¹ racjonaln¹ go-
spodarkê globaln¹ jako zjawisko uniwersalizacji. W przeciwieñstwie
do omawianego wcze�niej procesu, by³by to proces uporz¹dkowany
i poddany kontroli. Swoim globalnym zasiêgiem wymusza³by na
wszystkich uczestnikach gospodarki racjonalizowanie swojej polityki
gospodarczej. Nie mo¿e to byæ równie¿ gospodarka podporz¹dkowa-
na ogromnej ilo�ci podmiotów, spo�ród których najsilniejsze dyktuj¹
zasady. Powinno byæ jedno centrum, które sprawiedliwie bêdzie
dokonywaæ podzia³u ról i dysponowaæ dobrami. W kontrolowanej
racjonalnej gospodarce globalnej zachowana zostanie równowaga
pomiêdzy podmiotami uczestnicz¹cymi w niej. Zaistnienie takiej
sytuacji bêdzie mo¿liwe, gdy nast¹pi ponowne z³¹czenie w jedno
pañstwa ekonomicznego, politycznego i kulturalnego, które nast¹pi
w wyniku powrotu na �cie¿kê mozolnej uniwersalizacji. Mechani-
zmy wszystkich trzech elementów pañstwa � gospodarki, polityki
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i kultury � bêd¹ siê wzajemnie przenikaæ i uzupe³niaæ, dziêki czemu
przy zachowaniu wolnego rynku uda siê utrzymaæ w ryzach wszel-
kie negatywne procesy w nim zachodz¹ce i unikn¹æ chaotycznych
przemian, jakie towarzysz¹ procesom emancypacji, a przede wszyst-
kim omawianemu tu szczegó³owo procesowi globalizacji.

Odpowiadaj¹c na wcze�niej postawione pytanie: globalizacja nie
jest pojêciem zastêpuj¹cym uniwersalizacjê, choæ w obecnej rzeczy-
wisto�ci spo³ecznej jest bardzo czêsto mylnie z ni¹ uto¿samiana. Jest
ona procesem przeciwstawnym uniwersalizacji i wpisuje siê w ten
sam nurt procesów emancypacji, co procesy rozproszenia i tworzenia
spo³eczeñstw lokalnych. Dlatego te¿ byty powo³ywane do realnej
egzystencji przez globalizacjê s¹ komplementarne z pañstwem naro-
dowym i narodem, które te¿ s¹ wynikami rozdrobnienia. We wszyst-
kich tych zjawiskach mamy do czynienia z u�ci�leniem w³adzy (pañ-
stwo polityczne), kapita³u (pañstwo ekonomiczne) i warto�ci (pañ-
stwo kulturowe) oraz rozbiciem ich na elementy, które nawet rywa-
lizuj¹c, nie s¹ w stanie kontrolowaæ ca³ej sfery, do której siê odno-
sz¹. Zjawiska emancypacji bardzo dobrze zachodz¹ i adaptuj¹ siê w
�rodowisku rozdrobnionym i mo¿e dlatego globalizacja nabra³a ta-
kiej dynamiki dopiero w koñcu XX wieku, kiedy �wiat zosta³ podzie-
lony pomiêdzy wiele s³abych pañstw narodowych, które broni¹ przede
wszystkim interesów swoich narodów.
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NATIONAL STATE AND NATION
VS. GLOBALIZATION � RELATION ANALYSIS

SUMMARY

The author begins with the analysis of the place of globalization
notion in currently happening social life transformations � univer-
salization and emancipation. He takes note of replacing the notion
of universalization by globalization despite the ambiguity of both
notions and frequent opposition of their features. Then he presents
analysis of social life in political, economic and cultural spheres, in
order to draw attention to the relation between national state, nation
and international corporation, being a representative of globaliza-
tion. This analysis leads to the conclusion that globalization is not
a complimentary process to universalization, but is one of the symp-
toms of emancipation processes. This results in the author�s conclu-
sion that globalization does not threaten the existence of national
states and nations.
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