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�Proszê zauwa¿yæ, ¿e czê�ci¹ �wiadomo�ci narodowej, �wiadomo�ci bycia
narodem, ju¿ w momencie jej pojawienia siê, jest rzut oka w celu porów-
naniu swego narodu z innymi, ale, ma siê rozumieæ, nie z jakimi b¹d�
innymi, lecz wy³¹cznie z tymi ludami europejskimi, z jakimi istnieje rów-
nocze�nie poczucie i �wiadomo�æ wspólnoty. Ów fakt odkrywa nam przy
sposobno�ci, ¿e jeden naród nigdy nie mo¿e byæ sam. Do �cis³ego, wyrazi-
stego pojêcia narodu przynale¿y w sposób konieczny wielo�æ��.
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dla realizacji trzech (�) idea³ów: pe³nego rozwoju osobowo�ci ludzkich,
który ka¿d¹ jednostkê uczyni warto�ciow¹, rozwoju funkcjonalnie zjedno-
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1. Tendencja do u³adzenia przez upodabnianie wzajemne
w ramach jednego systemu politycznego. Edukacja i legislacja,
administracja i kontrola, represja i dyfamacja, jako techniki kszta³-
towania po¿¹danej/wymaganej �osobowo�ci podstawowej�. Do tego
dochodzi emisja i propaganda wzorów my�lenia i dzia³ania obowi¹-
zuj¹cych wszêdzie i wszystkich. Od pocz¹tku ³aciñskiego �rednio-
wiecza a¿ do naszych czasów tendencja owa pojawia siê wielokrotnie
jako powa¿ne zamierzenie ujednolicenia europejskiego ¿ycia miê-
dzyludzkiego. Czas jaki� trwaj¹ takie ofensywy urz¹dzania wedle
systemu etalonów. Zawsze pomy�lane s¹ jako u³adzenia powszechne
i na sta³e. Motywy postêpowania tych starañ s¹ trojakie:

Sk³onno�æ do podporz¹dkowania ¿ycia miêdzyludzkiego wzglêdom
estetycznym. To samo, na pewnym obszarze, uporz¹dkowanym przez
odpowiednie podzia³y, czyni z ludzi z ich �rodowiskiem naturalnym
i kulturalnym konstrukcjê decydenta-projektanta o zami³owaniu do
harmonii formalnej, a strze¿onej przez odpowiednie instytucje kontro-
lno-korekcyjne. Owe, podyktowane estetyk¹, u³adzenie ujednolicaj¹ce.

Sk³onno�æ do ekspansji prowadz¹cej do zawojowania ekumeny.
Skoro ju¿ zdobyto/zajêto, to dostrojenie tego, co przy³¹czone, do tego,
co przy³¹cza jest wa¿nym �wiadectwem, ¿e mia³a miejsce ekspansja
na serio. Zdobywcy zmieniaj¹ ¿ycie miêdzyludzkie mieszkañców te-
renów zdobytych na zgodne ze swoim albo, po prostu, na swoje.

Sk³onno�æ do uszczê�liwienia jak najwiêkszej liczby ludzi ekume-
ny przez zamianê ich dotychczasowego stanu nieuzgodnionej wielo�ci
na obmy�lon¹ utopiê. Ró¿norodno�æ jest stanem nieracjonalnym
i k³opotliwym. Utopia jest u³adzeniem, które wiedzie do usuniêcia
tego, co jest rozmaite, a wiêc bez okre�lenia jednego kanonu dla
wszystkich i wszêdzie. Ponadto, takie pomy�lenie utopii jest prezen-
tem patrona dla tych, którzy sami umiej¹ tylko wymy�laæ to, co jest
�wiadectwem braku wiedzy i wyobra�ni socjotechnicznej. Brak taki
utrudnia harmoniê powszechn¹. Jest kosztowny i przeszkadza w jed-
no�ci norm i regu³, w respektowaniu jednocz¹cego kanonu pojmowa-
nia �wiata i dzia³ania w �wiecie. Utopia jest upodobnianiem pod
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wzglêdem mentalno�ci i behawioru (dlatego w³a�nie Rabelaisowe
Opactwo Telemy jest zdecydowanym wyj¹tkiem w zbiornicy projek-
tów utopii), jest nauczaniem jedynej �s³usznej� aksjologii i jedynej
�poprawnej� prakseologii w intencjach i praktykach kszta³towania
¿ycia miêdzyludzkiego.

2. Uparte trwanie w wielo�ci idiomatycznych to¿samo-
�ci. Narodowych: przede wszystkim, acz nie tylko, oraz swoistych i
odrêbnych, choæ daj¹cych siê uczyniæ sk³adnikami ca³o�ci ekume-
nicznej � wersjami/wariacjami jednej cywilizacji. Cywilizacja Euro-
pejczyków jest �jedno�ci¹ w rozmaito�ci� albo nastêpuje �znicestwie-
nie� jej natury jako �metody ustroju ¿ycia zbiorowego�. Jeste�my
rozmaici i chcemy byæ rozmaici. Jeste�my odmienni dziêki swej
niezale¿no�ci politycznej i dziêki temu, ¿e nasza tradycja jest nasz¹,
nie jak¹kolwiek inn¹, lini¹ wybierania warto�ci i odrzucania anty-
warto�ci. Uczestniczymy jako suwerenni partnerzy. Jeste�my gospo-
darzami swojej �kultury rzeczywisto�ci� i swojej �kultury warto�ci�
oraz konstruktorami swojej �kultury spo³ecznej�. Mówimy i piszemy
w swoim jêzyku. W nim tworzymy dzie³a nauki i sztuki, traktaty
i prawa. Jest to jêzyk naszej modlitwy o zbawienie oraz jêzyk na-
szych dyskusji politycznych i filozoficznych. W tym jêzyku przeka-
zujemy informacje dotycz¹ce wzorów my�lenia i dzia³ania w³a�ci-
wych dla naszej tradycji. Je�li nie ma mozaiki samoistnych i pe³-
nych kulturowo narodów, to nie ma ca³o�ci naprawdê spójnej i bê-
d¹cej obszarem pól, które s¹ dla siebie wzajem polami inwencji
i aktywno�ci we wzajemnym uczeniu siê dorobku wa¿nego dla owej
ca³o�ci i wa¿nego dla doskonalenia siê kultury ka¿dego z owych pól.

Teza druga: NIKT NIE MA PRAWA ARBITRALNIE DECYDOWAÆ
O WA¯NO�CI I ZNACZENIU SK£ADNIKÓW DOROBKU KTÓRE-
GOKOLWIEK NARODU

Naród jest wspólnot¹ autokefaliczn¹ i dla swoich uczestników
jest warto�ci¹ autoteliczn¹. Wszak¿e naród, zawierzaj¹cy takiej eli-
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cie, która kieruje go przeciwko prawom boskim oraz innym narodom
gwoli panowania nad nimi jako grupa cenniejsza ni¿ one, na zasa-
dzie uznawania swej wy¿szo�ci naturalnej, wybiera drogê �wykorze-
nienia siê� z ³adu ekumenicznego � autolokalizacjê poza jego grani-
cami. Zawierzenie takie � samo przez siê, to organizacja i technika
gwoli realizowania celów wywodz¹cych siê z tego rodzaju �idei nad-
warto�ciowej� czyni zeñ agresywn¹ wspólnotê spiskow¹ przeciwko
innym. Taki naród wyklucza siê (na czas kolektywnego samopodpo-
rz¹dkowania siê destrukcyjnej �idei nadwarto�ciowej�) z ekumeny
�jedno�ci w ró¿norodno�ci� � przestaje byæ strukturalnym kompo-
nentem ca³o�ci wielu kultur: ³¹czonej przez zworniki kanonów regu³
dotycz¹cych pojmowania i traktowania kwestii �dobra�, �prawdy�,
�zdrowia�, �dobrobytu� i �piêkna�. Je�li jednak, naród, respektuje ów
kanon, to jest samorz¹dny i niezale¿ny w kszta³towaniu stylu swego
¿ycia miêdzyludzkiego, czyli norm i regu³ dotycz¹cych tego, co dzieje
siê wewn¹trz wspólnoty, jak te¿ tego, co dotyczy stosunków z innymi
wspólnotami. Naród jest kulturowo suwerenny. To za� mo¿e mani-
festowaæ siê w faktach �wiadcz¹cych o m¹dro�ci jego elity (�arysto-
kracji umys³owej�) i establishmentu kulturalnego (zbiorowo�ci �o�wie-
conych obywateli� i �ekspertów�), jak te¿ faktów dowodz¹cych, ¿e
rozs¹dek i wyobra�nia owej elity i owego establishmentu pozosta-
wiaj¹ wiele do ¿yczenia. Kulturowa suwerenno�æ nie gwarantuje
m¹dro�ci � nie zapewnia przemy�lno�ci i zaradno�ci w kszta³towa-
niu spraw swoich i stosunków z innymi. Mo¿na byæ �cudownie
wyzwolonym�, ale nie mo¿na byæ �cudownie o�wieconym�. Niemniej,
suwerenno�æ kulturowa narodu jest prawem naturalnym ka¿dego
narodu. Naród, który z niej rezygnuje, wchodzi na szlak �znicestwie-
nia siê� przez rezygnacjê ze swej to¿samo�ci. To, co bêdzie przeka-
zywane w argumentacji perswazyjnej uzasadniaj¹cej ow¹ rezygna-
cjê, nie ma znaczenia. Ka¿de �wykorzenienie siê� mo¿e byæ pomys³o-
wo przedstawiane jako wybór rozs¹dny i s³uszny.

Najwa¿niejsze wszak¿e jest to, ¿e: a) ¿adna elita nie ma kom-
petencji formalnej do obrania drogi wiod¹cej ku �znicestwieniu� to¿-
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samo�ci narodowej, czyli rezygnacji z jego suwerenno�ci kulturowej:
b) ¿aden czynnik zewnêtrzny (elita innego narodu czy ponadnarodo-
wy zarz¹d spraw ekumenicznych) nie ma prawa podejmowaæ decyzji
i wykonywaæ akcji wiod¹cych do pozbawienia jakiegokolwiek narodu
jego suwerenno�ci kulturowej. Nieskoñczona jest liczba wersji/wa-
riantów u³adzeñ wewnêtrznych i stosunków w ramach ekumeny,
które okre�liæ mo¿na jako zgodne z zasad¹ suwerenno�ci kulturowej
narodu ka¿dego. Dlatego te¿ wymaga szczególnego nasilenia g³upo-
ty i z³ej woli wej�cie na drogê �znicestwiania� suwerenno�ci kultu-
rowej jakiegokolwiek narodu � przekre�lania (przez siebie czy czyn-
nik zewnêtrzny) jego autentycznej to¿samo�ci. To, co napisali�my
dotychczas w tym fragmencie, uznaæ mo¿na za skrajnie nieprzyja-
zne dzia³ania jakiekolwiek czynnika zewnêtrznego przeciwko to¿sa-
mo�ci któregokolwiek z narodów chc¹cych trwaæ w stanie suweren-
no�ci kulturowej. Nie ma bowiem (poza planem eksterminacji naro-
du jako populacji) niczego bardziej nieprzyjaznego ni�li dzia³ania
zmierzaj¹ce do �znicestwienia� to¿samo�ci narodu po uprzednim
odebraniu mu owej suwerenno�ci. Je�li si³y spo³eczne wewn¹trz
populacji uczestników wspólnoty narodowej same z siebie albo w poro-
zumieniu z czynnikami zewnêtrznymi wchodz¹ na szlak owego �zni-
cestwiania�, to staj¹ siê dla swego narodu �wrogimi cudzoziemcami�.
Ich zdrada sprawy narodowej jest jednocze�nie uczestniczeniem
w niszczeniu u³adzenia ekumenicznego sensu proprio. S¹ wspó³spraw-
cami destrukcji ekumeny jako �jedno�ci w ró¿norodno�ci�. Wystar-
czy wszak¿e, do uznania, ¿e owe u³adzenie ekumeniczne sensu pro-
prio jest powa¿nie zagro¿one przez: a) wyra¿enie zgody (expressis
verbis albo per facta concludentia) na zabawê w �miarodajne� orze-
kanie o wa¿no�ci i donios³o�ci sk³adników dorobku poszczególnych
narodów, które to orzekanie oznajmiane jest ex officio/ex cathedra
i s³u¿y do redagowania rankingu kultur narodowych; b) uroszczenia,
czynników ponadnarodowych czy te¿ czynników któregokolwiek
z narodów, do sporz¹dzania listy rankingowej implikuj¹cej dzielenie
kultur narodowych na nale¿¹ce do upper class, do middle class czy
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te¿ do lower class. Czy porównywania, dotycz¹ce sk³adników dorob-
ku kulturowego narodów, s¹ dopuszczalne? Jeste�my zdania, ¿e tak,
ale pod kilkoma warunkami: a) porównania powinny byæ dokonywa-
ne w ramach odpowiednich krêgów kompetencji merytorycznej; b)
porównania dotycz¹ konkretnych sk³adników i konkluzje nie mog¹
byæ u¿ywane do rankingu kultur narodowych; c) porównuj¹cy poda-
j¹ jasno i wyra�nie okre�lone aspekty porównywanych sk³adników;
d) porównuj¹cy pos³uguj¹ siê intersubiektywnie ustalonymi standar-
dami, kryteriami i procedurami; e) konkluzje porównañ nie mog¹
byæ u¿ywane w tym, co nazwiemy rywalizacj¹ �arystokracji umys³o-
wych� narodów w grze o hegemoniê w ramach ekumeny. Spraw¹
wielkiej wagi/wielkiego znaczenia jest �odnarodowienie� rozpatrywa-
nych sk³adników dorobku, które s¹ obiektami porównañ. Koncepcjê
�paradygmatów� i �rewolucji naukowych� (T. S. Kuhna) nie porów-
nuje siê z koncepcj¹ �d³ugiej rywalizacji� miêdzy wzajem opozycyj-
nymi �naukowymi programami badawczymi� (I. Lakatosa) jako kon-
cepcj¹ amerykañsk¹ a koncepcj¹ angielsk¹ (z wêgierskim rodowo-
dem). Podobnie jest z ideami i kompozycjami/konstruktami w in-
nych dziedzinach inwencji i aktywno�ci kulturotwórczej. Narody,
maj¹ swe tradycje. Chcemy zwróciæ uwagê na wa¿no�æ tego, ¿e
twórczo�æ ludzi uwarunkowana jest: a) tym, co zawiera siê w spo-
³ecznych ramach uznawania kanonu kultury narodowej i b) tym, co
zawiera siê w spo³ecznych ramach ich rodzaju inwencji i aktywno-
�ci. Historia �sytuacji problemowej� to �historia wewnêtrzna�. �Sytu-
acj¹ problemow¹� jest zespó³ zagadnieñ stanowi¹cych �wyzwania�
generuj¹ce �odpowiedzi�. �Odpowiedziami� s¹ tezy i techniki, formu-
³y i d¹¿no�ci, normy i regu³y pracy twórców � specjalistów konkret-
nego znawstwa. �Historia wewnêtrzna� jest histori¹ tego, co wysoce
autonomiczne wobec oczekiwañ i wymogów rzeczników kultury
narodowej. Historia zespo³u owych oczekiwañ i wymogów � narodo-
wej �arystokracji umys³owej� mo¿e byæ zasadnie nazwana �histori¹
zewnêtrzn¹� owych znawstw. Jest to historia impaktów i inspiracji
idei. Takich idei, które s¹ w³a�ciwe dla samookre�lenia siê narodo-
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wej �arystokracji umys³owej�. Tak¿e idei, które s¹ (wywodz¹cymi siê
ze sfery praktyki politycznej czy ekonomicznej) propozycjami/oferta-
mi z krêgu elity decydentów i gestorów. �Historia zewnêtrzna� jest
(w znacznej mierze) histori¹ wp³ywu czynników narodowych ( rzecz-
nikom wp³ywu chodzi tu o �racjonalno�æ koherencyjn¹�). �Historia
wewnêtrzna� jest za� (przede wszystkim) histori¹ poszukiwañ i odkryæ
rozwi¹zañ wyznaczonych logik¹ odkrycia formu³y i regu³y twórczo-
�ci specjalistycznej � logik¹ uprawiania znawstwa specjalistycznego.
Wyznacznikiem inwencji i aktywno�ci jest tu �racjonalno�æ instru-
mentalna� (starania o sukcesy poznawcze czy twórcze w tym, nie
innym znawstwie). Licz¹cy siê z wzglêdami �historii zewnêtrznej�
znawstwa bierze pod uwagê opiniê miarodajnych sêdziów, którzy
orzekaj¹ �co dobrze s³u¿y, a co nie, interesom i aspiracjom narodo-
wym�. Respektuj¹cy wymogi �historii wewnêtrznej� bierze pod uwa-
gê opiniê autorytetów w danym krêgu kompetencji merytorycznej
odno�nie do wa¿ko�ci dokonañ jego i jego kolegów, z którymi porów-
nywa siebie. Wypada zawsze pamiêtaæ, ¿e wa¿nymi cechami euro-
pejsko�ci ³aciñskiej s¹ takie oto dwoisto�ci: a) sfera racji politycz-
nych i ekonomicznych oraz sfera zasad i przykazañ religijnych (ta
dwoisto�æ generuje os¹dy uczynków w³adczych i mo¿nych przez �w.
Brygidê szwedzk¹ � patronkê Europy); b) sfera nacjonalizmu krajo-
wego i sfera uniwersalizmu ekumenicznego (ta dwoisto�æ generuje
sieæ uniwersytetów i rolê uczonego, dla którego praca naukowa jest
�zawodem i powo³aniem� a kolegami s¹ wszyscy, którzy uczestnicz¹
w intersubiektywno�ci kontroli i interpretacji wytworów czynno�ci
poznawczych w ramach �naukowej perspektywy �wiata�, która jest
�praktyk¹ spo³eczn¹� bez ograniczenia przez granice pañstw narodo-
wych); c) sfera poznania, w której stosowane s¹ intersubiektywne
testy naukowe i in¿ynierskie, i sfera poznania, w której stosowana
jest ortodoksyjna hermeneutyka tekstów �wiêtego kanonu. Dziêki
temu ludzie ³aciñskiego europeizmu uodpornili siê na rozmaite urosz-
czenia pretendentów do statusu i funkcji autorytetów supremacyj-
nych. Orzekaj¹ one wi¹¿¹co w materii ka¿dego znawstwa i s¹ tymi,
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którzy strzeg¹ generalnych dogmatów podstawowych i daj¹ ich obo-
wi¹zuj¹c¹ wyk³adniê. Ekumena europejska sensu proprio jest zatem
przestrzeni¹ socjokulturow¹: a) bez hegemonii narodu, bêd¹cego na-
rodem w³adców i nauczycieli wobec wszystkich albo niektórych in-
nych narodów; b) bez autorytetu supremacyjnego orzekaj¹cego wi¹-
¿¹co w sprawach wszelakich rodzajów wiedzy i poznania; c) bez
uznania prawa i moralno�ci, nauki i religii, ideologii i technologii,
edukacji i propagandy za odrêbne i swoiste porz¹dki my�lenia i dzia-
³ania. Ta odrêbno�æ i swoisto�æ wyklucza sensowno�æ ranguj¹cej kom-
paratystyki w odniesieniu do kultur narodowych jako ca³o�ci.

Teza trzecia: NARODY EUROPEJSKIE UJAWNIAJ¥ NIERÓWNO-
MIERNY ROZWÓJ KULTUROWY

Narody, które zaczyna³y swe dzieje w fazie �redniowiecza, bêd¹-
cej okresem formowania siê Europy jako ³aciñskiej �jedno�ci w ró¿-
norodno�ci�, nie �wykupi³y karty uczestnika czo³ówki wy�cigu�.
Rywalizacja zawodników przez wieki ujawnia liczne fakty wysuwa-
nia siê na pocz¹tek wy�cigu tych, którzy pojawili siê pó�niej i na
dodatek z peryferii ekumeny. Nadto mapy rodzajów wielkich sukce-
sów kulturotwórczych s¹ mapami, które nie pozwalaj¹ skonstatowaæ
funkcjonowania takich centrów, które we wszystkim nadaj¹ ton eu-
ropejskiemu ¿yciu miêdzyludzkiemu. Zmiany na owych mapach s¹
�wiadectwami zmian w �rodowiskach twórców. Nie s¹ za� dowodem
na �polepszenie siê� czy �pogorszenie� warto�ci tej czy innej kultury
narodowej. Czynniki nierównomierno�ci maj¹ charakter syndromicz-
ny, ale etiologia �skoków� jest uwarunkowana przez to, co endogen-
ne (wywodz¹ce siê z tradycji danego rodzaju twórczo�ci oraz wywo-
dz¹ce siê z tradycji danej kultury narodowej) i przez to, co egzogen-
ne (przyby³e do procesu doskonalenia twórczo�ci dziêki dyfuzji kul-
turowej z innych rodzajów twórczo�ci czy innych kultur narodo-
wych). Dzie³a sztuki, koncepcje filozoficzne, projekty polityczne, for-
mu³y prawne, schematy ekonomiczne, odkrycia naukowe, wynalazki
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techniczne pojawiaj¹ siê zawsze w konkretnej �sytuacji problemo-
wej� i w konkretnym �polu mo¿liwo�ci�. Niemniej dzieje powszechne
idei ujawniaj¹ to, ¿e nie ma tu determinizmu. Ewolucja idei i dyfu-
zja idei zale¿¹ przede wszystkim od inwencji i aktywno�ci (m¹dro-
�ci, bieg³o�ci i wyobra�ni) twórców i dokonuj¹cych wyboru warto�ci
przyjmowanych gwoli interpretacji adaptacyjnej i tworzenia czego�
nowego dziêki inspiracji tego, co sta³o siê przedmiotem recepcji. Nie
mo¿na przewidzieæ nowych idei w ramach sieci komunikowania siê
na temat �wyzwañ� dla twórców i na temat �odpowiedzi� udziela-
nych przez twórców.

Teza czwarta: KANON KLASYKI EUTROPEJSKIEJ TWORZY SIÊ
AUTONOMICZNIE I EWOLUCYJNIE

Co jest: a) klasyk¹ europejskiej teorii moralno�ci i teorii pra-
wa; b) klasyk¹ europejskiej my�li filozoficznej; c) klasyk¹ europej-
skiego znawstwa zagadnieñ socjologicznych i zagadnieñ psycholo-
gicznych; d) klasyk¹ europejskiej sztuki literackiej i sztuk plastycz-
nych; e) klasyk¹ europejskiego znawstwa tego, co polityczne; f) kla-
syk¹ europejskiej m¹dro�ci i przemy�lno�ci socjotechnicznej; g) kla-
syk¹ europejskiego znawstwa spraw ekonomicznych; h) klasyk¹ eu-
ropejskiego znawstwa regu³ organizacji i kierowania; i) klasyk¹ eu-
ropejskiej my�li pedagogicznej? Kultura europejska jest jednocze-
�nie: a) kultur¹ wielo�ci opcji i stylów; b) kultur¹ wielo�ci o�rodków
inwencji i aktywno�ci twórczej; c) kultur¹ wielo�ci narodowych sa-
mookre�leñ siê. Jest to wszak¿e zawsze kultura trudnej i kruchej
jedno�ci, z której wci¹¿ kto� �wy³amuje siê�. G³osz¹cy s³owo przeciw
kanonowi europejskiemu � kontestuj¹cy tradycjê europejskiej �jed-
no�ci w ró¿norodno�ci� ³¹cz¹ nader czêsto to, co mówi¹ i pisz¹
z dzia³alno�ci¹ destrukcyjn¹, która polega na kontestacyjnym izola-
cjonizmie albo na staraniu o powszechne i trwa³e ujednolicenie na
zasadzie wyboru pacyfikacji zamiast pluralizmu � obowi¹zkowego
poddania siê narzuconym regulacjom zamiast swobodnej dyskusji
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i swobodnej inicjatywy. Tymczasem: kanon klasyki europejskiej
(w ka¿dej dziedzinie inwencji i aktywno�ci kulturotwórczej) kszta³-
tuje siê (dziêki nowym �przebudzeniom siê� � nowym namys³om i
zastanowieniom, a w konsekwencji nowym interpretacjom) jako dzie³o
znawców. Kanon taki zyskuje intersubiektywn¹ asercjê rozmaitych
krêgów mecenasów, gestorów, klientów, recenzentów. I to jest nor-
malne. Podczas kszta³towania siê kanonu maj¹ miejsce rozmaite
ingerencje cenzorskie i rozmaite perswazje podyktowane racj¹ stanu
czy chronieniem ortodoksji wywodz¹cej siê z �dogmatu podstawowe-
go�. I to te¿ jest normalne, gdy¿ nie ma rz¹dz¹cych zgadzaj¹cych siê
bez zastrze¿eñ na korzystanie przez twórców z wolno�ci (z uwzglêd-
nianiem przez nich communis opinio o�wieconego ludu) tworzenia
kanonu klasyki. Nienormalne jest natomiast dzia³anie planowe
i metodyczne nastawione na urzêdowe ustalenie wi¹¿¹ce twórców
i odbiorców odno�nie do kanonu klasyki. Dzia³anie takie jest jednym
ze wska�ników ustroju, który ju¿ jest albo staje siê ustrojem tota-
litarnym. Totalitarni decydenci-plani�ci: a) ustalaj¹ ów kanon; b)
arbitralnie i autorytatywnie dokonuj¹ w nim zmian; c) wyznaczaj¹
sposoby i �rodki maj¹ce s³u¿yæ �wdrukowaniu� w �wiadomo�æ zbio-
row¹ ludno�ci takiego, nie innego, kanonu klasyki; d) przekazuj¹
krytykom/recenzentom, interpretatorom/komentatorom dyrektywy
dotycz¹ce poprawnego przedstawiania i obja�niania idei i kompozy-
cji z punktu widzenia pañstwowego kanonu klasyki. Dla ludno�ci
(bez wzglêdu na to, co kto wie i umie) oficjalny kanon klasyki jest
tu �propozycj¹ nie do odrzucenia�. Je�li zatem nie kszta³tuje siê
autonomicznie i ewolucyjnie, to staje siê kanonem w �sensie pic-
kwickowskim�. Kanon klasyki implikuje trwa³o�æ powszechnych
fundamentów ekumeny europejskiej: wzorców warto�ci z zakresu
aksjologii i epistemologii, estetologii i prakseologii.
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Teza pi¹ta: EUROPEJCZYKOM POTRZEBNE S¥ JEDYNIE SIECI
KOMUNIKOWANIA SIÊ I POLA OKAZJI SPOTKAÑ

Jest to sprawa koniunkcji: a) wytworzonych i utrwalonych w men-
talno�ci i behawiorze �sytuacji problemowych�; b) istnienia i dosko-
nalenia infrastruktury i instrumentarium, pozwalaj¹cych wzajem-
nie przekazywaæ sobie s³owo z u¿yciem ró¿nych technik przekazu;
c) braku ograniczeñ dla spotkañ gwoli dyskusji, rzeczników ró¿nych
punktów widzenia, o rozmaitych zagadnieniach, jak te¿ istnienia
miejsc stosownych do takich dyskusji. To za� mog¹ mieæ w Europie:
a) bêd¹cej przestrzeni¹ ojczyzn kultur narodowych, które rozwijaj¹
siê w ramach suwerennych pañstw narodowych; b) przejawiania
przemy�lno�ci i zaradno�ci w rozmaitych formach komunikowania
siê i kooperacji bez ponadnarodowych zwierzchnictw ujednolicaj¹-
cych idee i instytucje bêd¹ce rzeczywisto�ci¹ �teatrów ¿ycia codzien-
nego�. Ponadnarodowe zwierzchnictwa dzia³aj¹ce na rzecz u³adzenia
naszej ekumeny przez ujednolicaj¹c¹ utopiê s¹ bytami nie tylko
zbêdnymi. Tak¿e s¹ to byty szkodliwe dla Europy jako ca³o�ci i dla
wspólnot ¿yj¹cych w ojczyznach o idiomatycznych kulturach. Sche-
maty upodabniaj¹ce ogl¹dy, oceny i obrazowania rzeczywisto�ci w po-
³¹czeniu ze schematami upodabniaj¹cymi planowanie i realizowanie
rozmaitych akcji/operacji jest �znicestwianiem� wielo�ci odmiennych
programów i stylów � usuwaniem �ludzi osobnych�, godzeniem w �su-
werenno�æ my�li� i �niepos³uszeñstwo w my�leniu�. Utopie: pomy-
�lane i urzeczywistniane s¹ zawsze jako promocja oligarchii wypo-
sa¿onej w mnogie kadry biurokracji � projektowane i realizowane
jako uszczê�liwianie wszystkich we wszystkim. I to jako szczê�cie,
które nie mo¿na unikn¹æ. Ci, co staraj¹ siê unikaæ: wystawiaj¹ sobie
�wiadectwo g³upoty i wstecznictwa. To, co obmy�lone dla wszystkich
przez ludzi m¹drych jest dla nich dobre. Kanony wyznaczone przez
edykty; u³adzenie przez ujednolicenie: wszystkiego dla wszystkich
oraz urz¹dzenie �wiata miêdzyludzkiego na zawsze bez dania lu-
dziom szansy powrotu do wolno�ci w nieporz¹dku i ró¿norodno�ci s¹
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trzema istotnymi sk³adnikami rzeczywisto�ci �wiata miêdzyludzkie-
go w utopiach.

Cztery powa¿ne zagro¿enia

Europie, bêd¹cej �jedno�ci¹ w ró¿norodno�ci�, zagra¿aj¹ silne
sk³onno�ci do �znicestwienia� takiego modus vivendi w naszej eku-
menie. Nazwiemy je zagro¿eniami. Europejska �jedno�æ w ró¿norod-
no�ci� (równoznaczna z funkcjonowaniem na tym obszarze zasad
i przykazañ, formu³ i regu³ �spo³eczeñstwa otwartego� dotycz¹cych
funkcjonowania ca³o�ci i czê�ci) jest czy� kruchym � nieustannie
nara¿onym na �znicestwienie� przez si³y spo³eczne o orientacji de-
strukcyjnej. I to si³y wywodz¹ce siê z patologii endogennej. Suwe-
renno�æ jest stanem swobody podejmowania decyzji dotycz¹cych
urz¹dzania spraw wewn¹trz, zorganizowanej w pañstwo, wspólnoty
narodowej. Nie jest bynajmniej zachêt¹ czy uzasadnieniem: praktyk
izolacjonizmu i ksenofobii czy praktyk kosmopolitycznego nihilizmu
wobec swoisto�ci i odrêbno�ci kultur narodowych. Suwerenno�æ po-
winna tak¿e generowaæ motywacje do przeciwstawiania siê prakty-
kom centralnego, planowego i metodycznego, ujednolicania ¿ycia miê-
dzyludzkiego w skali ekumeny, tzn. praktykom �znicestwiania� ory-
ginalno�ci/idiomatyczno�ci kultur narodowych. To za�, czy ujednoli-
canie, ma dotyczyæ wszystkich (arbitralno�æ kosmopolityczna) czy
te¿ ma byæ ujednolicaniem przez jeden z narodów ¿¹dnych domina-
cji i hegemonii w skali ekumeny, nie ma wiêkszego znaczenia. Stra¿-
nicy, rzecznicy i szermierze trwania suwerenno�ci narodu (niezale¿-
no�ci i samodzielno�ci pañstwa dba³ego interesy i aspiracje narodu)
s¹ powo³ani do starañ o ci¹g³o�æ to¿samo�ci i ¿ywotno�ci kultury
narodowej. Wymaga to, od nich, dzia³añ na rzecz sta³ych i wielora-
kich zwi¹zków z innymi kulturami w ramach ekumeny europejskiej.
Im bogatszy jest kanon klasyki europejskiej � tym bogatsze s¹ ka-
nony klasyki poszczególnych narodów i mamy tu do czynienia ze
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sprzê¿eniem zwrotnym dodatnim. Ta konstatacja nak³ada na elity
kulturalne narodów powa¿ne i niezbywalne obowi¹zki.

Zagro¿enie pierwsze: IZOLACJONIZM I KSENOFOBIA

Destrukcj¹ europejskiej �jedno�ci w ró¿norodno�ci� s¹: a) odgra-
dzanie siê od innych kultur narodowych; b) niechêtny, nie¿yczliwy,
a zw³aszcza nieprzyjazny stosunek do innych narodów naszej eku-
meny: na zasadzie stereotypów negatywnych, nieufno�ci i poczucia
zagro¿enia bez dostatecznych podstaw w postaci znacz¹cych danych
empirycznych; c) ³¹czenie �megalomanii narodowej� i z deprecjono-
waniem warto�ci kultury innych narodów naszej ekumeny; d) sku-
pianie uwagi na swojej kulturze narodowej bez uwzglêdniania pro-
cesów dyfuzyjnych oraz z programowe zapoznawanie kwestii statu-
su i funkcji sk³adników tej kultury w dorobku kulturowym ekumeny
europejskiej; e) poszukiwanie ideologicznego uzasadnienia dla wy-
branej drogi izolacjonizmu i ksenofobii; f) uprawianie stale i po-
wszechnie argumentacji perswazyjnej na rzecz tezy to, co jest na-
szym dorobkiem, zawdziêczamy samym sobie.

Zagro¿enie drugie: KOSMOPOLITYCZNY NIHILIZM

Nie ma mowy o europejskiej ekumenie narodów bez wielo�ci
¿ywotnych kultur narodowych, które zachowuj¹ to¿samo�æ (odrêb-
no�æ i swoisto�æ) dziêki odpowiedniemu pojmowaniu tradycji przez
uczestników wspólnoty ka¿dego z tych narodów. �Jedno�æ w ró¿no-
rodno�ci� jest faktem, nie za� fikcj¹, tam i wtedy � gdzie i kiedy
mamy do czynienia z koniunkcj¹: a) dba³o�ci o to¿samo�æ i ¿ywot-
no�æ ka¿dej z idiomatycznych kultur narodowych i b) tworzenia
kanonów klasyki europejskiej (³¹cz¹cych uczestników ¿ycia miêdzy-
ludzkiego w skali ekumeny) przez kompozycje z najznaczniejszych
i najcenniejszych sk³adników dorobku narodów. Nie ma zatem mowy
o kanonie klasyki europejskiej je�li �arystokracje umys³owe� wybie-
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raj¹ drogê kosmopolitycznego nihilizmu, czyli tworzenia utopistycz-
nej fantasmagorii przez wyrzeczenie siê idiomatycznej to¿samo�ci
kultur narodowych i konstruowanie arbitralnie kanonów klasyki
europejskiej poza dorobkiem owych kultur. Kosmopolityczny nihi-
lizm jest tendencj¹ do skonstruowania kanonu europeizmu poza/po-
mimo kultur narodowych � tendencj¹ do porzucania/zapoznawania
dorobku tych kultur na rzecz konstrukcji wywodz¹cej siê z �impro-
wizacyjnej medytacji� oraz z koncepcji cz³owieka europejskiego, któ-
ry uwalnia siê z to¿samo�ci narodowej. Jest to program przekre�le-
nia i odrzucenia tego, co narodowe (historycznie i socjologicznie
konkretne) na rzecz tego, co jest fantazj¹ (co mo¿liwe abstrakcyjnie
� czyni¹ce ludzi �duchowo bezdomnymi� i daj¹ce im mira¿ o�wieco-
nej i ujednoliconej powszechno�ci za cenê �wykorzenienia siê� z tra-
dycji: tworzonej w czasie �d³ugiego trwania�). Kosmopolityczny nihi-
lizm jest praktykowaniem �wykorzenienia siê� powoduj¹cego jedno-
cze�nie �znicestwienie� tego, co ekumenie europejskiej jest �ró¿no-
rodno�ci¹� i przekre�lanie szansy na to, co mo¿na zasadnie nazwaæ
�jedno�ci¹�. Nie ma, albowiem, europejskiej �jedno�ci� bez europej-
skiej �ró¿norodno�ci�.

Zagro¿enie trzecie: REZYGNACJA Z IUS RESISTENDI

Inwencja i aktywno�æ si³ spo³ecznych, które ¿egluj¹ pod ban-
der¹ izolacjonizmu i ksenofobii albo kosmopolitycznego nihilizmu,
�wiadczy o tym, ¿e d¹¿enia, bêd¹ce realnie (najczê�ciej tak¿e inten-
cjonalnie, a nawet doktrynalnie) generatorami dzia³añ na rzecz prze-
kre�lenia formu³y i regu³y europejskiej �jedno�ci w ró¿norodno�ci�,
nie napotykaj¹ na opór, na przeciwdzia³anie. Trudno mówiæ/pisaæ
o powa¿nych próbach odwojowania tej przestrzeni socjokulturowej,
która zosta³a ju¿ utracona albo znajduje siê w stanie bliskim utraty.
Morale Europejczyków, jako stra¿ników, rzeczników i szermierzy
takiego ³adu aksjonormatywnego swej ekumeny, który zasadnie
nazwaæ mo¿na �jedno�ci¹ w ró¿norodno�ci�, pozostawia (mówi¹c
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oglêdnie) wiele do ¿yczenia. Niedostateczne s¹ liczebnie, jak i pod
wzglêdem dzielno�ci i wytrwa³o�ci si³y spo³eczne zobowi¹zane do
walki z tym, co zagra¿a owej �jedno�ci w ró¿norodno�ci�. Istnieje
niepokoj¹cy rozziew pomiêdzy t¹ czê�ci¹ zobowi¹zanych do ius resi-
stendi i do uczestnictwa w rekonkwi�cie, która wype³nia powinno�ci
ethosowe, a liczno�ci¹ zbioru tych, którzy ograniczaj¹ siê do dekla-
rowania spe³niania swoich obowi¹zków. Stosowanie ius resistendi
jest dzi� nieodzowne. Europejska �jedno�æ w ró¿norodno�ci� jest w te-
ra�niejszo�ci naprawdê powa¿nie zagro¿ona: a) jako styl ¿ycia miê-
dzyludzkiego w skali ca³ej ekumeny i b) jako styl ¿ycia miêdzyludz-
kiego w ramach poszczególnych krajów kultur narodowych. To, co
sta³o siê w �spustoszonym stuleciu� (XX wieku) upowa¿nia do twier-
dzenia, ¿e nieodzowna jest akcja o charakterze rekonkwisty. Istot¹
takiej rekonkwisty by³oby przywrócenie stanu �jedno�ci w ró¿norod-
no�ci� tam, gdzie nast¹pi³o �zdrewnienie� wywodz¹ce siê z izolacjo-
nizmu albo tam, gdzie nast¹pi³a korozja/próchnienie wywodz¹ce siê
z kosmopolityzmu. Dotyczy to kultur narodowych, a przez ich stan
czyni ekumenê tak¹, a nie inn¹.

Zagro¿enie czwarte: FIKCYJNO�Æ SIECI INTERKULTUROWEGO
KOMUNIKOWANIA SIÊ I INTERKULTUROWEJ KOOPERACJI

Europa mo¿e byæ �jedno�ci¹ w ró¿norodno�ci� wówczas, gdy:
a) uczestnicy europejskich wspólnot narodowych stworz¹ trwa³e i ¿y-
wotne sieci porozumienia siê i te sieci bêd¹ funkcjonalne przez wza-
jemne umniejszanie (dziêki dyskusjom) �jednostronno�ci� i �stronni-
czo�ci� kontaktuj¹cych siê za po�rednictwem owych sieci; b) sieci
takie (bez wzglêdu na powa¿n¹ pomoc ze strony pañstw europej-
skich) bêd¹, przede wszystkim, dzie³em europejskiego �spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego� (tworu kooperacji narodowych �spo³eczeñstw
obywatelskich�); c) funkcjonowanie owych sieci przyczynia siê po-
wa¿nie do rozpowszechnionej i trwa³ej praktyki kooperacji ludzi i grup
z ró¿nych kultur narodowych; d) powstaj¹ i s¹ ¿ywotne o�rodki
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generowane przez czynniki narodowe, ale pomy�lane i dzia³aj¹ce
gwoli wspó³pracy tego, co jest �ró¿norodno�ci¹� na rzecz tego, co jest
�jedno�ci¹�. Je�li sieci interkulturowego porozumienia siê i interkul-
turowej wspó³pracy s¹ tym, czym byæ powinny, to istotny warunek
europejskiej �jedno�ci w ró¿norodno�ci� zostaje spe³niony. Je�li za�
s¹ to formy porozumiewania siê i wspó³dzia³ania w �sensie pickwic-
kowskim�, to �jedno�æ w ró¿norodno�ci� staje siê fikcj¹ spo³eczn¹.
Fikcjê tak¹: a) jedni, uznaj¹ za fakt � z naiwno�ci/g³upoty; b) d dru-
dzy � przedstawiaj¹ jako fakt � z wyrachowania i ze �wiadomo�ci¹,
¿e rzeczy maj¹ siê inaczej.

Czy Europa �cywilizacji przysz³o�ci�
jest fantasmagori¹?

Minê³o lat siedemdziesi¹t od ukazania siê ksi¹¿ki o �cywilizacji
przysz³o�ci�1 jako propozycji ³adu aksjonormatywnego dla �cywiliza-
cji zachodniej� (a wiêc tak¿e dla europejskiego ¿ycia miêdzyludzkie-
go wedle pewnej �metody ustroju ¿ycia zbiorowego�). Propozycja,
wywodz¹ca siê z diagnozy i opinii dotycz¹cych ówczesnej tera�niej-
szo�ci, zawiera siê w trzech punktach:

Punkt pierwszy: �UDUCHOWIENIE CYWILIZACJI�

Idee s¹ wa¿niejsze od instrumentów. Potrzeby duchowe s¹ wa¿-
niejsze od potrzeb materialnych po osi¹gniêciu odpowiedniego pozio-
mu organizacji i technologii tworzenia tego, co ludziom wystarczy do
spokojnego i godziwego ¿ycia. Skoki cywilizacyjne s¹ skokami wywo-
dz¹cymi siê z odpowiedniej zmiany w �sytuacji problemowej� poszu-
kiwañ i dociekañ w sferze tworzenia nowych idei i reinterpretacji

1 Zob. F. Znaniecki, Ludzie tera�niejsi a cywilizacja przysz³o�ci, Lwów�War-
szawa 1934; wyd. powojenne, Warszawa 2001.
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dawnych idei. Kultura, w której wa¿niejsza jest inwencja i aktyw-
no�æ w tworzeniu nowych i doskonaleniu zastanych sk³adników ��wia-
ta trzeciego�, jest kultur¹ lepiej przystosowanych do gry o przysz³o�æ
ni¿ kultura tych, którzy za najwa¿niejsze uznaj¹ nasycanie rynku
i swoich domów coraz nowymi przedmiotami gwoli pokazania (sobie
i innym): �mam du¿o i w najlepszym gatunku � jestem kim� lep-
szym od innych�. Ludzie europejskiej ekumeny, w perspektywie
�d³ugiego marszu� podczas gry o przysz³o�æ, wówczas tylko wygraj¹
w konkurencji z innymi, gdy uczyni¹ spraw¹ najwa¿niejsz¹ wy-
obra�niê konceptualn¹ i krytyczn¹ wywodz¹c¹ siê z kanonów klasy-
ki idei rozmaitych rodzajów ogl¹du i obrazowania �wiata. Wyobra�-
nia odkrywcza i wynalazcza jest tym, co decyduje o sukcesie w rywa-
lizacji miêdzycywilizacyjnej.

Punkt drugi: �SPO£ECZNE ZHARMONIZOWANIE CYWILIZACJI�

Drog¹ w³a�ciw¹ jest droga praktykowania �solidarno�ci orga-
nicznej� (w ró¿nej skali � na ró¿nych poziomach), a drog¹ niew³a�ci-
w¹ jest droga generowania (inspirowania i stymulowania) konflik-
tów wiod¹cych ku �grze o sumie zerowej�. �wiadectwem rozs¹dku
w dba³o�ci o interes spo³eczny jest rozpatrywanie pogl¹dów i stano-
wisk odmiennych: a) przede wszystkim/najpierw jako wzajem kom-
plementarnych; b) dopiero, gdy komplementarno�æ nie jest mo¿liwa
do ustalenia, uznanie, ¿e ma miejsce przypadek odmienno�ci tre�ci
zdecydowanie/bezwzglêdnie antytetycznych. Nale¿y ochraniaæ, po-
pieraæ, pobudzaæ wynalazczo�æ i odkrywczo�æ motywowan¹ (i zgod-
nie z tak¹ motywacj¹ wykorzystywan¹) doskonaleniem stosunków
spo³ecznych/form ¿ycia miêdzyludzkiego oraz doskonaleniem �osobo-
wo�ci podstawowej� uczestnika wspólnoty narodowej/ekumeny euro-
pejskiej jako cz³owieka o �umy�le refleksyjnym�. Potrzebni s¹ �lu-
dzie o twardym krêgos³upie� i �ludzie niepos³uszni w my�leniu�. Ale
ludzie tacy musz¹ (je�li ich obie cnoty maj¹ byæ naprawdê spo³ecznie
u¿yteczne) chcieæ i umieæ pos³ugiwaæ siê �my�leniem alternatyw-
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nym� i tworzyæ w ramach swego znawstwa nowe �reflektory� (kon-
cepcje nowego interpretowania czy projektowania). Je¿eli ludzie s¹
nastawieni na rywalizowanie na polu pomys³ów na rzecz tych sa-
mych warto�ci spo³ecznych, to jest to dla narodów i ekumeny ko-
rzystniejsze ni¿ to, ¿e s¹ nastawieni na zwalczanie siê w �grach
o sumie zerowej�, które prowadz¹ ambitne podmioty �ekspansji ³u-
pie¿czej i destrukcyjnej�. Inwencja i aktywno�æ odkrywcza i wyna-
lazcza jest bezcenna. �Metoda ustroju ¿ycia zbiorowego� ekumeny
europejskiej jest testowana pod wzglêdem chêci i umiejêtno�ci �ary-
stokracji umys³owej� nastawienia ka¿dego i wszystkich na �intencjo-
nalne wspó³dzia³anie� w tworzeniu form kooperacji na rzecz ekspan-
sji konstruktywnej � na rzecz doskonalenia wzajemnego zaintereso-
wania warto�ciami swych kultur przez uczestników ró¿nych wspól-
not narodowych. Chodzi bowiem o wzajemne uczenie siê tego, ¿e
kultura ekumeny europejskiej jest spraw¹ komplementarno�ci funk-
cjonalnej twórczo�ci wywodz¹cej siê z ró¿nych tradycji narodowych
i z ró¿nych tradycji krêgów inwencji i aktywno�ci kreatywnej. Cho-
dzi te¿ o uwzglêdnianie komplementarno�ci ró¿nych opcji aksjonor-
matywnych, gdy¿ �jedno�æ w ró¿norodno�ci� implikuje pojmowanie
i traktowanie ekumeny jako pola spotkañ ró¿nych rodzajów poszu-
kiwania dobra i prawdy przy akceptowaniu i respektowaniu tradycji
kanonu za³o¿ycielskiego. Odmawianie prawa agnostykom do wspó³-
tworzenia sk³adników wa¿nych dla doskonalenia kanonu klasyki
kultury europejskiej jest takim samym szaleñstwem, co pañstwowe
praktyki marginalizacji chrze�cijañstwa w ¿yciu narodowym oraz
�wiadcz¹ce o chorobliwej amnezji wypieranie siê chrze�cijañskiego
komponentu konstytutywnego w dziejach duchowych naszej ekume-
ny � zaprzeczanie wa¿no�ci i sta³o�ci syndromu chrze�cijañskiego
w tradycji europejskich prób poznawania i przedstawiania i os¹dza-
nia �wiata miêdzyludzkiego oraz cz³owieka jako szczególnego rodza-
ju uczestnika swego �rodowiska.
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Punkt trzeci: �UP£YNNIENIE CYWILIZACJI�

Warunkiem koniecznym prawid³owego funkcjonowania ekume-
ny europejskiej jest trwa³y stan swobody: a) tworzenia nowych form
¿ycia miêdzyludzkiego; b) zmieniania dotychczas istniej¹cych form;
c) wprowadzania do ¿ycia miêdzyludzkiego nowych idei i koncepcji,
nowych formu³ i regu³; d) rozwa¿ania nowych problemów jak te¿
nowego odczytywania problemów dotychczasowych; e) uzupe³niania
tego, co by³o i jest nowymi sk³adnikami, które doskonal¹/wzbogacaj¹,
a nie burz¹/niszcz¹ dziedzictwa, które jest dorobkiem pokoleñ. Nor-
malno�æ innowacji oraz normalno�æ reinterpretacji i rewizji pogl¹-
dów jest istotnym komponentem normalno�ci europejskiej �jedno�ci
w ró¿norodno�ci.� To, co ludziom potrzebne (ich zdaniem, a nie ar-
bitralnego czynnika ponadnarodowego) i co potrafi¹ sami tworzyæ
oraz utrzymaæ w zamierzonej to¿samo�ci i zapewniæ mu ¿ywotno�æ,
mie�ci siê w ramach normalno�ci europejskiej. Wyj¹tek stanowi to,
co godzi w kanon zasad i przykazañ, formu³ i regu³ owej �jedno�ci
w ró¿norodno�ci� � co jest burzeniem ³adu aksjonormatywnego ¿ycia
po europejsku, co wiedzie (bez wzglêdu na zamiary praktykuj¹cych)
do �znicestwiania� owego ³adu przez wprowadzanie do ¿ycia naro-
dów europejskich �rozpadu warto�ci� przez rozszerzanie siê prze-
strzeni izolacjonizmu i ksenofobii albo nihilizmu kosmopolitycznego.

CODA

Koñczymy nasze wywody przytoczeniem dwóch fragmentów z przy-
wo³anej ksi¹¿ki autora traktatów Social Actions i Nauki o kulturze.
Fragment pierwszy dotyczy charakteru w³a�ciwo�ci narodu:

�W cywilizacjach narodowych zamiast d¹¿eñ do jednorodno�ci
i niezmienno�ci wystêpuj¹ d¹¿enia do jedno�ci organicznej i ci¹g³o-
�ci rozwojowej. W granicach cywilizacji narodowej istnieæ mo¿e znacz-
na ró¿norodno�æ systemów i wzorów, z których ka¿dy stosuje siê
tylko do pewnej czê�ci narodu; chodzi o to tylko, aby wszystkie one
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podlega³y kontroli narodu i dope³nia³y siê nawzajem, tworz¹c orga-
niczn¹ ca³o�æ cywilizacyjn¹. Naród przy tym nie tylko dopuszcza, ale
popiera rozwój kulturalny, czy to w formie rozbudowy istniej¹cych
systemów, czy budowy nowych, czy wnoszenia pewnych pierwiast-
ków z innych cywilizacji; usi³uje tylko zachowaæ ci¹g³o�æ tego rozwo-
ju unikaj¹c pozornych konfliktów miêdzy dawnym dorobkiem kultu-
ralnym a nowymi wytworami�2.

We fragmencie drugim czytamy o koncepcji cywilizacji global-
nej, która budowana jest na fundamencie dorobku wielo�ci swo-
istych i odrêbnych narodowych stylów kultury:

�S¹ jednak w �wiecie nowoczesnym niew¹tpliwie zacz¹tki nowej
cywilizacji � nie »miêdzynarodowej«, lecz wszechludzkiej, zawieraj¹-
cej nie pierwiastki wspólne wszystkich cywilizacji narodowych, lecz
pierwiastki najcenniejsze ró¿nych cywilizacji narodowych, po³¹czone
w niebywa³ej dotychczas syntezie, oparte na nieznanych w przesz³o-
�ci formach wspó³¿ycia spo³ecznego i rozwijaj¹ce siê w nieprzewi-
dzianych dot¹d kierunkach. Z drugiej strony za� s¹ równie niew¹t-
pliwe, a bardziej oczywiste objawy za³amywania siê cywilizacji na-
rodowych w walkach wewnêtrznych, w kryzysach wewnêtrznych,
w przero�cie wytworów nad twórcami. Stoimy wobec alternatywy. Albo
powstanie cywilizacja wszechludzka, która nie tylko uratuje to wszyst-
ko, co warte uratowania z cywilizacji narodowych, lecz doprowadzi
ludzko�æ do poziomu przewy¿szaj¹cego naj�mielsze marzenia utopi-
stów; albo cywilizacje narodowe siê rozpadn¹, to znaczy, ¿e choæ
�wiat kultury nie zostanie zniszczony, najwiêksze jego systemy, naj-
bardziej warto�ciowe wzory utrac¹ wszelkie znaczenie ¿yciowe dla
zrzeszeñ ludzkich na przeci¹g licznych pokoleñ. Nie bêdziemy siê
rozwodzili nad drug¹ mo¿liwo�ci¹, o której ju¿ wiele pisano. Zasta-
nowimy siê raczej nad pierwsz¹, która jest nie tylko praktycznie
daleko wa¿niejsza, lecz otwiera tak¿e przed teori¹ kultury w ogóle,

2 F. Znaniecki, Cywilizacja narodowa a cywilizacja wszechludzka, w: Lu-
dzie tera�niejsi a cywilizacja przysz³o�ci, Warszawa 2001, s. 16.
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a socjologi¹ w szczególno�ci, nowe, donios³e zagadnienia. S¹dz¹c
bowiem z istniej¹cych zacz¹tków, cywilizacja wszechludzka, je¿eli
powstanie, ró¿niæ siê bêdzie od cywilizacji narodowych nie tylko
tym, ¿e ca³a ludzko�æ w niej bêdzie uczestniczy³a. Bêdzie ona tak¿e
cywilizacj¹ humanistyczn¹, z przewag¹ kultury duchowej, podczas
gdy wszystkie dotychczasowe cywilizacje by³y naturalistyczne, z prze-
wag¹ kultury materialnej. Bêdzie to cywilizacja spo³ecznie harmo-
nijna, wolna od konfliktów i antagonizmów, które przepe³niaj¹ dzie-
je dzisiejszych cywilizacji. Bêdzie to wreszcie cywilizacja p³ynna,
o równowadze dynamicznej, w której swobodna twórczo�æ bêdzie nor-
maln¹ funkcj¹ kulturaln¹ jednostek i grup ludzkich, nie potrzebu-
j¹c¹ prze³amywaæ oporów i nie powoduj¹c¹ kryzysów, jak w dotych-
czasowych cywilizacjach o równowadze sta³ej lub statycznej. I tylko
taka cywilizacja humanistyczna, harmonijna i p³ynna mo¿e byæ
cywilizacj¹ wszechludzk¹�3.

Do tego wypada dodaæ: po pierwsze, ¿e �Jeste�my niew¹tpliwie
�wiadkami pe³ni rozwoju i bezwzglêdnej przewagi na ca³ym �wiecie
cywilizacji narodowych�4;

po drugie, ¿e cywilizacja ekumeniczna (czy nawet globalna) ry-
suje siê jako dzie³o ³¹cz¹ce inwencjê i aktywno�æ �arystokracji umy-
s³owych� narodów z planowaniem (przez socjologów, antropologów,
psychologów o orientacji i kompetencjach natury socjotechnicznej)
zupe³nie nowej �jedno�ci w ró¿norodno�ci�;

po trzecie, ¿e pluralizm i polimorfizm w³a�ciwy z natury rzeczy
wielo�ci kultur narodowych bêdzie fundamentem owej ekumenicz-
nej/globalnej cywilizacji, tzn. trzy cechy strukturalne (�humanistycz-
no�æ�, �spo³eczna harmonijno�æ�, �p³ynno�æ�) bêd¹ cechami ca³o�ci
(ekumena/universum), jak i czê�ci (narodowe style ¿ycia miêdzy-
ludzkiego).

3 Ibidem, s. 19-20.
4 Ibidem, s. 18.
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THE MOSAIC OF THE EUROPEAN CULTURES

SUMMARY

The initial theses of the article are: 1) there is no Europe in the
right meaning without multiplicity of the national cultures; 2) no-one
has the right to decide in an arbitrary manner on the importance and
meaning of any nation achievements; 3) the European national
cultures develop unequally; 4) the canon of European classics is
created autonomously and evolutionarily; 5) the Europeans just need
communication net and meeting opportunities. The Author discusses
four serious dangers: 1) isolationism and xenophobia; 2) cosmopolitism
and nihilism; 3) giving up the right to put up resistance; 4) fictitiousness
of intercultural communication and cooperation. With reference to
Florian Znaniecki�s concept, the Author answers the question: is the
�civilisation of the future� an unrealistic fantasy? Some features
of this �civilisation of the future� are considered with relation
to appropriate social engineering: 1) �infusing the civilisation with
spirituality�; 2) �harmonizing of the civilisation�; 3) �flexibility of the
civilisation�. The article discusses as well relations between �national
civilisations� and �the human civilisation�. The final statements are:
1) creating of the ecumenical or global civilisation requires careful
planning with participation of some specialists in the humanities;
2) the basic feature of this civilisation would be normality of multiplicity
of self-definitions created via various ideas, forms and rules of
participating in human live.
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