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Edukacja wobec etycznego wymiaru idei rozwoju trwałego
i zrównoważonego

Idea rozwoju trwałego i zrównoważonego (sustainable development) jest
jedną z najważniejszych formuł współczesnej refleksji nad problemami sto−
jącymi przed ludzkością w XXI wieku. O jej znaczeniu zadecydowała za−
równo droga dochodzenia do niej w procesie międzynarodowej współpracy
pod auspicjami ONZ, jak i szeroki zakres uczestnictwa w jej realizacji, obej−
mujący inicjatywy i negocjacje w autentycznie globalnej skali.

Analizując charakter idei rozwoju trwałego i zrównoważonego trzeba
zwrócić uwagę na to, że integruje ona zróżnicowane treści. W jej teoretycz−
nym sformułowaniu znalazło wyraz dążenie do integracji zagadnień ochro−
ny środowiska naturalnego, rozwoju gospodarczego i społecznego w celu za−
pewnienia ludzkości perspektywy trwałej i godnej przyszłości na Ziemi.
Na jej praktyczną postać składają się w istocie dwa podstawowe wymiary:
dyrektywno – prakseologiczny oraz etyczny. Ten pierwszy stanowi dojrzałą,
techniczną formułę rozwiązywania problemów globalnych w sytuacji, gdy
możliwości i skutki działania człowieka czynią go odpowiedzialnym
za przyszłość życia na Ziemi. Jednak samo pojęcie odpowiedzialności ujaw−
nia drugi wymiar – moralny, który czyni z idei zrównoważonego rozwoju
imperatyw etyczny, od którego zależy realizacja tego pierwszego. 
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Taki układ wzajemnych relacji prowadzi do ścisłego związku wartości
i celów. Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju pozbawiona wymiaru
etycznego – odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń – traci sens stając
się jedynie technicznym projektem organizacji gospodarki światowej,
nad którego walorami i mankamentami można dyskutować nie dochodząc
do żadnych konstruktywnych wniosków1. Podobnie sama idea odpowiedzial−
ności wobec przyszłych pokoleń – nie uwzględniająca perspektywy proble−
mów globalnych – łatwo prowadzi do parodystycznych wręcz wniosków2. 

W procesie kształtowania formuły zrównoważonego i trwałego rozwoju
problemy relacji między skutecznością i etyką powracały wielokrotnie. Róż−
nice w poziomie rozwoju gospodarczego i jakości życia w poszczególnych
krajach stanowiły powielekroć – w momentach podejmowania problemów
ochrony środowiska – etyczne wyzwanie. Konsekwencje inicjatyw ekolo−
gicznych zmierzające do obciążania krajów ubogich kosztami tej ochrony
nie tylko prowadziły do konfliktów3, ale również do wniosku, że tylko soli−
darność ogólnoludzka stanowi jedyną trwałą podstawę pod rzeczywiście
wspólną akcję na rzecz przyszłości. Jedność obu wymiarów, od momentu
gdy koncepcja osiągnęła dojrzałość była dla jej autorów oczywista. Wyraz
temu dała, kierująca pracą nad jej formułowaniem, Gro Harlem Brundtland
w swoim wprowadzeniu do raportu Nasza wspólna przyszłość:

172

1 G. Zabłocki, Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje (perspektywa socjolo−
giczna), Wyd. UMK, Toruń 2002.

2 D. Birnbacher, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, tłum. B. Andrzejewski, P. Jac−

kowski, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 1999. Przeniesienie problematyki odpowie−

dzialności wobec przyszłych pokoleń na grunt tradycyjnych relacji międzypokoleniowych

prowadzi do erystycznych formuł, jak odwracające problem odpowiedzialności pytanie: „co

przyszłe pokolenia mogą uczynić dla nas?” prowadzące do odpowiedzi, iż „mogłyby mniej

dziedziczyć”. Jedynie ostateczny charakter podejmowanych dzisiaj decyzji, które mogą

przekreślić egzystencję tych pokoleń lub postawić je w sytuacji ponoszenia nieodwracalnych

konsekwencji naszych decyzji czynią etyczną problematykę odpowiedzialności wobec przy−

szłych pokoleń sensowną. Eliminacja tej perspektywy sprowadza cały problem do tradycyj−

nych rozważań o sensowności wysiłku pracy dla przyszłych pokoleń, które prowadzić mogą

do bardzo różnych i rozwiniętych na gruncie tradycyjnych etyk wniosków na temat relacji

i zobowiązań międzypokoleniowych, czego nie unika w swojej pracy również przywołany

autor. 
3 M. Burchard−Dziubińska, Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju – kłopotliwy

owoc decyzji politycznych, w: F. Piontek (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, tom 1:
Teoria i kształcenie, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001, s. 64–65.



„W czasie gdy nasza komisja odbywała swoje spotkania, nastąpiły takie
klęski, jak głód w Afryce, wycieki z fabryki pestycydów w Bhopalu w In−
diach, katastrofa nuklearna w Czarnobylu w ZSRR. Zdawały się one po−
twierdzać, pojawiające się w połowie lat osiemdziesiątych, najgorsze prze−
widywania co do przyszłości człowieka. Podczas otwartych posiedzeń, jakie
odbyliśmy na pięciu kontynentach, wysłuchaliśmy również relacji ofiar naj−
bardziej chronicznych i powszechnych nieszczęść: kryzysu zadłużenia, sta−
gnacji pomocy i inwestowania w krajach rozwijających się, obniżających się
cen towarów, spadających dochodów. Przekonaliśmy się, że potrzebne są
fundamentalne zmiany tak w postawach, jak i sposobach organizacji naszych
społeczeństw”4.   

To, że idea rozwoju zrównoważonego jednoczy wymiar moralny i zagad−
nienia techniczne, stanowi nie tylko o jej złożoności, lecz i problematyczno−
ści, ponieważ posiada ona sens tylko w perspektywie napięcia woli związa−
nego z poczuciem odpowiedzialności za przyszłość świata, a jej istnienie
jedynie w skali społecznego ruchu czyni program z niej wynikający aktual−
nym. Deficyt etycznego zaangażowania zmienia go natomiast automatycz−
nie w zbiór tzw. pobożnych życzeń. Prakseologiczna racjonalność oparta
na jedności techniki i etyki stanowi zasadnicze zagadnienie czyniące z idei
zrównoważonego rozwoju jedno z najbardziej złożonych wyzwań współcze−
sności oraz jeden z najbardziej trudnych do rozwiązania problemów. 

Problematyczność realizacji postulatów zrównoważonego i trwałego roz−
woju – ujawniająca się w huśtawce porażek i sukcesów – najlepiej świadczy
o znaczeniu aspektu moralnego. O ile polityczne spotkania i projekty
na „Szczytach Ziemi” w Rio de Janeiro i Johannesburgu zdają się być pa−
smem niepowodzeń i politycznych gier5, o tyle tam, gdzie istnieje świado−
mość moralnej odpowiedzialności za przyszłość, jak chociażby w gronie
przyznającym pokojowe Nagrody Nobla zwycięża poczucie wagi proble−
mów globalnych.

Dwie ostatnie nagrody, w 2003 r. – dla irańskiej aktywistki ruchu walki
o równouprawnienie kobiet Shirin Ebadi i w 2004 r. – przyznana kenijskiej
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4 G. H. Brundtland, Słowo wstępne, w: Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Ko−
misji do spraw Środowiska i Rozwoju, tłum. U. Grzelańska, E. Kolanowska, PWE, Warszawa

1991, s. 14.
5 S. Albinowski, Gospodarka światowa po „Szczycie Ziemi” w Johannesburgu, „Pol−

ska 2000 Plus”, Biuletyn nr 1 (7)/2003, s. 53–68.



działaczce politycznej i społecznej Wangari Maathai, wyraźnie tę perspekty−
wę artykułują. Odchodząc od nagradzania mniej czy bardziej dwuznacznych
dokonań politycznych, Komitet Noblowski promuje osoby symbolizujące je−
den z najbardziej znaczących elementów zrównoważonego rozwoju, jakim
jest wspieranie rozwoju kształcenia kobiet oraz ich aktywności gospodar−
czej, społecznej i politycznej w krajach, w których znajdują się one w sytu−
acji tradycyjnego upośledzenia, co bardzo mocno podkreślają zarówno ofi−
cjalne dokumenty ONZ6, jak i analitycy problemów globalnych7. 

Perspektywa tych analiz nadaje decyzjom Komitetu Noblowskiego rangę
dobitnego głosu w sprawie przyszłości ludzkości, w czasach gdy myślenie
o niej przeżywa głęboki regres. Kontrowersje, jakie decyzje te budzą, uzmy−
słowiają ogrom zarówno niewiedzy, jak też moralnego deficytu w gronie de−
cydentów, animatorów mass mediów oraz szerokich kręgów opinii publicz−
nej. Ukazują one nieobecność refleksji nad problemami globalnymi zarówno
w wymiarze informacyjnym, jak i etycznym. 

Jak każdy problem podejmowany jako doniosły, również i te zależą
od rozbudzania zainteresowania i uzmysławiania ich wagi w procesie nie−
ustannie ponawianych wysiłków edukacyjnych kierowanych do kręgów opi−
nii publicznej. To zadanie stanowi jeden z głównych priorytetów edukacji
określanej najczęściej jako permanentna8. Problematyka rozwoju trwałego
i zrównoważonego jest z perspektywy edukacyjnej o tyle nowa i ważna, że
wymaga nieustannego uobecniania swojego znaczenia. 

Te – wydawałoby się oczywiste – tezy, w praktyce okazują się jednak
wysoce problematyczne. Idea zrównoważonego i trwałego rozwoju nie tyl−
ko nie obejmuje nowych środowisk i generacji, ale ulega pogłębiającej się
marginalizacji. Dotyczy to edukacji zarówno w sensie węższym, przez któ−
ry rozumiem proces kształcenia prowadzony przez wyspecjalizowane insty−
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6 F. Mayor (we współpracy z J. Bindém), Przyszłość świata, tłum. J. Wolf, A. Janik,

W. Rabczuk; Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
7 Wzrost aktywności i wykształcenia kobiet jako jeden z najważniejszych czynników ra−

cjonalizacji przyrostu naturalnego i dróg poprawiania jakości życia w krajach upośledzonych

podkreśla np. laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Amartya Sen. A. Sen, Rozwój
i wolność, tłum. J. Łoziński, Wyd. Zysk i S−ka, Poznań 2002. Szczególnie rozdział „Problem

kobiet a zmiana społeczna”, s. 207–220.
8 Zagadnienie to w ciekawy sposób ujmuje ostatnia praca jednego z prekursorów tej pro−

blematyki – Bogdana Suchodolskiego. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża
i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003, cz. II i III. 



tucje edukacyjne, jak i edukację w sensie szerokim, czyli działalność infor−
macyjną mediów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji
politycznych jako źródeł upowszechniania wiadomości, formuł i metafor in−
terpretacji rzeczywistości. 

Współczesne realia edukacji w węższym sensie najlepiej charakteryzuje
metafora rynku edukacyjnego, a nawet – ujmując sprawę dosadniej – rynku
usług edukacyjnych. Takie pojmowanie edukacji prowadzi do rozumienia jej
w kategoriach wąsko pojmowanego praktycyzmu pociągającego za sobą eli−
minację treści nie mających bezpośredniego przełożenia na wymierne korzy−
ści konsumenta usług. 

Sfera edukacji jest coraz wyraźniej zdominowana przez kształcenie
o charakterze zawodowym. Idea edukacji jako dźwigni rozwoju społeczne−
go interpretowana jest jednoznacznie jako dostarczanie przez edukację umie−
jętności o charakterze technicznym. Edukacja to droga ku zwiększaniu efek−
tywności działalności gospodarczej, osiągnięciu indywidualnego sukcesu,
wzbogaceniu całej społeczności, której poziom umiejętności efektywnego
gospodarowania wzrasta dzięki umiejętnościom jednostek.

W kontekście rynku usług edukacyjnych nie mieści się perspektywa roz−
woju jako postrzegania zagrożeń i wychowania ku ich zażegnywaniu. Pro−
blematyka ta, już kilkadziesiąt lat temu przedstawiona w raporcie Klubu
Rzymskiego Uczyć się bez granic9 – formułująca ideał edukacji antycypacyj−
nej i nastawionej na współpracę, w dominującej obecnie perspektywie zosta−
ła całkowicie zignorowana. Rywalizacja w „wyścigu szczurów” tworzy at−
mosferę, w której nawet mówienie o problemach globalnych nie jest
postrzegane w perspektywie ich rozwiązywania. Indywidualizm będący kon−
sekwencją edukacyjnych matryc prowadzi do dominacji strategii indywidu−
alistycznych, nawet w wypadku najbardziej bezpośrednich zagrożeń10,
a działanie wspólne czyni zjawiskiem wręcz wyjątkowym i obejmującym je−
dynie wąskie grupy.

175

9 J. W. Botkin, M. Elmadjra, M. Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć lukę ludzką?
Raport Klubu Rzymskiego, tłum. M. Kukliński, PWN, Warszawa 1982. Swoją interpretację

tych zagadnień prezentuję: H. Ciążela, Etyczne aspekty wychowania w kontekście Raportu
Klubu Rzymskiego „Uczyć się bez granic” oraz Raportu dla UNESCO „Edukacja. Jest w niej
ukryty skarb”, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, „Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki

Biznesu”, nr 64, styczeń 2003, s. 2–19. 
10 J. P. Fitoussi, P. Rosanvallon, Czas nowych nierówności, tłum. S. Amsterdamski, Wyd.

Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa 2000, s. 26. 



Strategia edukacji nastawionej na osiągnięcie, dzięki profesjonalnym
umiejętnościom, sukcesu materialnego – niezależnie od dyskusyjności swo−
ich ideologicznych przesłanek zakładających jako aksjomat jedność intere−
sów jednostek i wspólnoty – cieszy się powszechnym poparciem zdecydo−
wanej większości zarówno konsumentów, jak i organizatorów „rynku usług
edukacyjnych”. 

Chociaż ideologia rynku usług edukacyjnych nie eliminuje, z założenia,
treści kształcenia ogólnego, w tym zagadnień o charakterze etycznym, to
wyznacza im określone nieprzekraczalne ramy. Problematyka rozwoju trwa−
łego i zrównoważonego – obejmująca zagadnienia wobec dominującego pa−
radygmatu kontradyktoryjne – siłą rzeczy musi być do niego przykrawana,
jeżeli w ogóle nie eliminowana. 

Nieobecność określonych treści w działalności tradycyjnych instytucji
wychowawczych nie musi eliminować ich ze świadomości i życia. Instytu−
cje te w praktyce działają bardzo często na zasadzie podziału ról i zakresów.
Edukację zinstytucjonalizowaną dopełniają społeczne działania wychowaw−
cze bądź na zasadzie uzupełniania, bądź na zasadzie oporu i walki z polityką
edukacyjną znajdującą wyraz w działaniach tych instytucji11. Obecna skala
rozwoju technicznych środków informacji wskazuje na to, że sfera edukacji
zinstytucjonalizowanej odgrywa w procesach edukacyjnych rolę coraz
mniejszą, a nastawienie na profesjonalne umiejętności wpływ tej sfery jesz−
cze bardziej marginalizuje w całokształcie procesów edukacyjnych. Problem
polega jednak na tym, że szeroko rozumiana edukacja prowadzona przez in−
stytucje i organizacje związane ze sferą polityki i, co istotniejsze, społeczeń−
stwa obywatelskiego prezentuje nastawienia bardzo podobne jak edukacja
zinstytucjonalizowana.

Nastawienie większości instytucji, organizacji politycznych i społecz−
nych oraz mediów ujawnia logikę wyraźnie koherentną z polityką edukacyj−
ną. Różnice polegają co najwyżej na tym, że w sferze społeczeństwa obywa−
telskiego organizacje i zwolennicy strategii zrównoważonego rozwoju mogą
działać swobodnie, co uwidacznia tylko ich izolację w całokształcie strategii
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11 Przykładem pierwszego rodzaju takiej działalności uzupełniającej może być medialna

i tradycyjna, tzw. podwórkowa edukacja seksualna w czasach nieobecności tej problematyki

w programach instytucji oświatowych. Przykładem drugiej było nauczanie religii po usunię−

ciu jej ze szkół czy też ewentualnie funkcjonowanie historii „prawdziwej” nauczanej w domu

i „oficjalnej” nauczanej w szkole. 



edukacyjnych realizowanych przez główne siły społeczne, polityczne
i ośrodki kontrolujące mass media. Ruch alterglobalistyczny zdaje się być
ruchem protestu dochodzącym do głosu jedynie w wyniku akcji bezpośred−
niej. Masowe demonstracje, do których okazuje się zdolny, z reguły skupia−
ją uwagę mediów. Gdy takie spektakularne protesty nie odbywają się, od−
chodzi on w medialny niebyt. 

Konflikt w sferze edukacji zaczyna się paradoksalnie w tym samym miej−
scu, w którym niegdyś rozpoczęła się droga formułowania samej koncepcji
rozwoju trwałego i zrównoważonego. O ile zagadnienia ekologiczne, stano−
wiące pierwszą historycznie doniosłą grupę problemów globalnych, są oczy−
wiste, o tyle ich związek z problemami społecznymi i gospodarczymi staje
się przedmiotem zdecydowanej kontestacji. Traktowany jako bezalternatyw−
ny ideał wzrostu gospodarczego, wyrażający się we wzroście konsumpcji,
prowadzi do stanu ostrej rywalizacji i cynicznego lekceważenia potrzeb in−
nych, o ile tylko można sobie na to pozwolić.

Istota problemu sprowadza się jednak do tego, że etyczny wymiar zrów−
noważonego rozwoju wiąże się z technicznym wymiarem problemów glo−
balnych. Ignorowanie jego imperatywów prowadzi do narastania problemów
związanych z „rozwojem niezrównoważonym”, którego „trwałość” może
prowadzić do pogłębiania destabilizacji. Nierówności rozwoju w skali świa−
towej w procesie globalizacji prowadzą do eskalacji problemów, które oka−
zują się globalne w coraz bardziej dosłownym sensie, przenikając przez
wszelkie granice i regionalne podziały. Konkurencja i walka o sukces pro−
wadzą do pogłębiania się problemów gospodarczych, społecznych i poli−
tycznych, nawet w krajach najwyżej rozwiniętych i przodujących gospodar−
czo.

Perspektywy „rozwoju niezrównoważonego” w wymiarze światowym
prowadzą do narastania wszelkich ekstremów niszczących lokalne struktury
oparte na wypracowywaniu rozwoju zrównoważonego w skali lokalnej, któ−
rych najlepszym przykładem było dotychczas państwo bezpieczeństwa so−
cjalnego. Enklawy dobrobytu i równowagi socjalnej w morzu ubóstwa, jaki−
mi stały się tego rodzaju państwa, zdają się zmierzać do autodestrukcji.
Razem z nimi powoli odchodzi w przeszłość regionalny i terytorialny wy−
miar dotychczasowego zróżnicowania pozwalający mówić o krajach czy re−
gionach zamożnych lub biednych. Bieda i bogactwo zaczynają funkcjono−
wać obok siebie niezależnie od długości i szerokości geograficznej czy
granic politycznych. Kraje wysokorozwinięte stają w obliczu konkurencji
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z krajami o niskich kosztach pracy. Obrona standardów poziomu życia w ta−
kich krajach, jak Niemcy, Francja, Polska okazuje się zjawiskiem coraz
mniej możliwym w skali lokalnej. 

Przekonanie, że przyspieszanie procesów globalizacyjnych i integracyj−
nych służy wszystkim uczestnikom tych procesów okazuje się utopią. Zmia−
ny zachodzą stopniowo i są najczęściej trudno uchwytne12. Tendencje roz−
wojowe są wyhamowywane lub przyspieszane przez zmienne koniunktury.
Zmiany owocują, jak na razie, raczej kruszeniem się krawędzi wielkich
struktur społecznych niż wielkimi przeobrażeniami społecznymi. Zjawi−
skiem najbardziej widocznym staje się marginalizacja i wykluczanie, coraz
ostrzejsza selekcja i zamykanie się samozwańczych elit, rozrost układów pa−
tronacko−klienckich i nepotyzmu. Zjawiska te ujawniają się chyba najwyraź−
niej na linii wymiany międzygeneracyjnej. Znaną, lapidarną diagno−
zę I. Sachsa, iż w dzisiejszej rzeczywistości „Bogaci już nie potrzebują
biednych”13, można wzbogacić o obserwację, iż jako równie wyraźna ten−
dencja rysuje się to, iż „starzy nie potrzebują młodych”. 

Kraje rozwinięte stają przed problemami, które w ramach samej edukacji
ujawniają ograniczenia przyjętych strategii. Już kilkanaście lat temu w swo−
jej wyjątkowo przenikliwej metaforze edukacji – nastawionej na zapewnie−
nie sukcesu indywidualnego – jako „stacji widma”, Urlich Beck ukazał de−
strukcyjną logikę systemu, którą rozwój cywilizacyjny coraz bardziej
wyostrza14. Przedstawiona przez niego sytuacja, w której wykształcenie bę−
dąc warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia miejsca na rynku pracy przesta−
je być warunkiem wystarczającym, tworzy stan analogiczny do opisywane−
go przez Marię Hirszowicz i Elżbietę Neyman15 – sytuacji wynikającej ze
zderzenia strukturalnego bezrobocia z ideologią przedsiębiorczości jako wy−
razu indywidualnej odpowiedzialności za własny los, prowadzącej do eska−
lacji szkoleń i kursów nie mogących rozwiązać istotnych problemów.
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Produkowanie przez wyższe uczelnie coraz większej liczby bezrobotnych
prowadzi więc do oskarżeń ich działalności o brak otwarcia na potrzeby ryn−
ku pracy. Wynikiem tej krytyki staje się coraz większa utylitaryzacja kształ−
cenia. Jednak jałowość i bezsens tej strategii zdaje się jedynie przeciągać
w nieskończoność kryzys utylitarnego systemu edukacji. Zgodnie z paradok−
salną metaforą Becka, pociągi odjeżdżające ze stacji widmo są przepełnione
lub nie odjeżdżają w podanym kierunku. Nie powoduje to jednak spadku za−
interesowania biletami, ponieważ jeśli jakiś pociąg się pojawia lub pojawi,
to bilety stanowią i będą stanowiły jedyną możliwość, by do niego próbować
wsiąść. Tym samym system uzyskuje własną paranoidalną logikę. Tworzy to
sytuację bez wyjścia, która prowadzi jedynie do coraz głębszego jałowienia
systemu edukacyjnego wciąganego w tryby mechanizmów globalizacyjnych
oraz pogłębiania się „luki ludzkiej”. Zjawisko narastania rozczarowania
efektami edukacji nastawionej na sukces indywidualny może w perspekty−
wie prowadzić do kryzysu całego systemu, którego zażegnanie nie jest moż−
liwe bez redefinicji zasad organizacji społecznej.

Etyczna świadomość zrównoważonego rozwoju lokuje się poza syste−
mem. Przybiera ona postać ruchu alterglobalistycznego. W ujęciu prezento−
wanym przez ten ruch stanowi jednak zjawisko nie mające żadnych punktów
stycznych z dominującym paradygmatem etyki indywidualnego i grupowe−
go egoizmu nastawionego na wymierny, konsumpcyjny sukces. Całkowita
nieprzystawalność obu perspektyw opisywania tej samej rzeczywistości le−
ży u podstaw sytuacji tworzącej klimat nieufności uniemożliwiającej jaki−
kolwiek dialog oraz prowadzącej na pozycje totalnej konfrontacji. 

Wpisanie w obecny system edukacji wątków etyki zrównoważonego roz−
woju okazuje się, paradoksalnie wobec deklaratywnej i powszechnej werbal−
nej aprobaty, przekreśleniem podstawowej funkcji tego systemu, którą jest
reprodukcja dominującego układu sił i społecznych interesów. Każde wyj−
ście poza tani optymizm formuł w stylu „Myśl globalnie, działaj lokalnie”16
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i nakierowanie refleksji na globalny kontekst problemów lokalnych czyni
edukację w jej różnych wymiarach dysfunkcjonalną.

Logika działania edukacji związanej organicznie z dominującym para−
dygmatem egoistycznego konsumpcjonizmu prowadzi do głęboko pesymi−
stycznych wniosków. Rewitalizacja metafory upadku Cesarstwa Rzym−
skiego, dokonana przez Gezę Alföldy’ego17, ukazująca załamanie się
społeczeństwa, które nie umiało przestawić się na nowe tory rozwoju,
w chwili gdy tradycyjne źródła dynamiki społecznej uległy wyczerpaniu,
prowadząca do spojrzenia na średniowiecze jako epokę regresu społeczeń−
stwa dysponującego techniką umożliwiającą rozwój, zablokowany przez
rozpad społecznej więzi prowadzi do metafory „nowego średniowiecza”,
którego bynajmniej obecny rozwój technologiczny nie wyklucza. 

Konstatowanie właściwych barbaryzacji tendencji do zrywania więzi
społecznych i partykularyzacji życia społecznego i politycznego pojawiają−
ce się u autorów tak różnych, jak Zygmunt Bauman i Lester C Thurow
w sposób znamienny wiąże się z przekonaniem o edukacyjnej zapaści jako
zjawisku należącym do konstytutywnych elementów destrukcyjnych proce−
sów. Bezalternatywny model edukacji – nie dopuszczający dystansu wobec
realizowanych w swoich ramach celów – okazuje się być swoistą bombą ze−
garową kumulującą negatywne skutki działania mechanizmów konkurencji,
marginalizacji i wykluczania, prowadzące ku jego zapaści związanej z nara−
stającym rozczarowaniem do iluzoryczności jego oferty. Konsekwencje
w postaci wycofywania się z uczestnictwa w oficjalnym życiu społecznym
i wypracowywanie strategii przetrwania na rozszerzającym się marginesie
prowadzić mogą do rozpadu społeczeństwa na izolujące się od siebie, za−
mknięte społeczności. Perspektywa ich istnienia ujęta została przez Bauma−
na w metaforze wittgensteinowskich lwów, z którymi nie byłoby o czym
rozmawiać, nawet gdyby umiały mówić18. Jest to droga prowadząca do ist−
nienia równoległych społeczności korzystających z życia lub wegetujących
w zamkniętych enklawach i gettach, bronionych przez naszpikowane elek−
troniką bariery oraz prywatne armie i gangi, oparte na nieformalnych wię−
ziach o paternalistycznym czy mafijnym charakterze. Społeczności, dodaj−
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my, żyjące pod presją ekologicznej katastrofy, którą mają szansę przeżyć
niektórzy.

Strategia zrównoważonego rozwoju wydaje się wobec dominujących
tendencji strategią wyjątkowo miękką i oderwaną od praktyki. Jednak ma
ona możliwości rzeczywistych oddziaływań. Jej możliwości tkwią w od−
wróceniu dotychczasowych wyjaławiających ją ujęć i strategii. Miejsce
osławionego myślenia globalnego i lokalnego działania powinno zająć my−
ślenie lokalne prowadzące do zrozumienia konieczności działań global−
nych. Miejsce rozważań nad wymogami globalizacji i koniecznością do−
stosowania kształcenia do wymogów przyszłego rynku pracy, kształcenia
do nieistniejących jeszcze zawodów itd. – stawiające edukację w sytuacji
kogoś, kto z konieczności nie dorasta do wymogów i musi tłumaczyć się
z niedomagań i niekompetencji – powinna zająć strategia pytań. Pytań
skierowanych do krytyków o to, ilu specjalistów jest tak naprawdę owej
zglobalizowanej gospodarce potrzebnych, jaki jest to procent kształcącej
się populacji, jaki procent miejsca w niej nie znajdzie i co z tego wynika.
Czy ci, którzy miejsca nie znajdą, będą skazani na wegetację z powodu ja−
kiejś wyższej konieczności i jaka to konieczność. Pytania można mnożyć.
Ich istotą jest odpowiedź na pytanie, kto właściwie jest tutaj handlarzem
iluzji? Wyższe uczelnie? System edukacji? Czy może dominujące grupy
interesów zrzucające z siebie za pośrednictwem kampanii medialnych od−
powiedzialność za konsekwencje kierunku rozwoju, który tak naprawdę
służy jedynie im?

Wydaje się, że strategia ta jest dość prosta. Wymaga ona jednak wyjścia
od elementarnego poczucia solidarności i wspólnoty. Solidarności i wspól−
noty wobec wyzwań stojących przed systemem edukacji i manipulowaniem
jego zadaniami. Solidarności i wspólnoty wychowawcy z wychowankiem.
Również pytań o sens działalności wychowawczej. W tym momencie poja−
wia się problematyka etyczna, której do systemu edukacyjnego nie trzeba
wnosić z zewnątrz, bo ona już w nim tkwi. Wymaga ona jedynie rozbudze−
nia wrażliwości moralnej na problemy bezpośredniego otoczenia. Moralny
wymiar rozwoju zrównoważonego i trwałego tkwi nie tyle w wielkich etycz−
nych dylematach, co w coraz dotkliwszych realiach codzienności. W tym
zdaje się tkwić również jego szansa.

Zygmunt Bauman, definiując etykę ponowoczesną zwrócił uwagę
na brak poczucia identyfikacji z odległymi problemami, prowadzący do ka−
tastrofy etycznej bazujących na odwołaniach do tego poczucia wizji nowo−
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czesności19. Etyka zrównoważonego rozwoju ma ambicję przezwyciężyć ten
dualizm. Wskazuje ona na tożsamość problemów lokalnych i globalnych.
Wymaga jednak odrzucenia myślenia w kategoriach technicznych, które
w myśleniu globalnym widzą przesłankę działań lokalnych, nie dostrzegając,
że klucz do moralnego powodzenia tkwi w przekroczeniu tej logiki, że
w istocie wszelki podział na globalność i lokalność jest anachronizmem, po−
nieważ wymiary globalny i lokalny coraz wyraźniej zlewają się ze sobą nie
pozwalając na żadne sztuczne separacje. 
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The subject of the article is the problem of presence of the idea of sustainable

development in contemporary education. The idea of sustainable development

seems to be the most important formula, which covers the ethics of global

responsibility for the world. The subject of the reflection are conflicts between the

teleology of ethical imperative of human responsibility for the world and the

teleology of individual utilitarism of contemporary education.
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