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UWAGI WSTĘPNE

Dość powszechne jest przekonanie i na ogół niekwestionowane, że u podstaw 
wszelkiej rzeczywistości, która powstaje w wyniku realizacji aktywności człowieka po-
zostają wartości. Można by stwierdzić, że tam gdzie jest człowiek i jego wytwory tam 
też są wartości. Wartości zatem należałoby uznać za ten moment znaczeniowy, który 
pozostaje u podstaw wszelkiej kultury (resp. – cywilizacji)1, a w tym wypadku także 
europejskiej. Mimo jednak powszechnej zgody co do funkcji wartości, treści jakie są 
z nimi wiązane i samo ich rozumienie nie wskazuje na ich jednoznaczność. Niemniej, 
choćby dla częściowego sprecyzowania tych rozważań, podkreślę, że wartości są tu 
pojmowane jako formy znaczeń, a więc to, co nadaje kształt treściom (informacjom) 
przekazywanym przez znaki (słowne, graficzne itp., ogólnie mówiąc przedmioty ma-
terialne, czyli wszystko to co jest dostępne zmysłowo) konstytuując te jako znaczenia. 
Formy te, nadając pewną ogólność wobec określanych przez nie treści, pozwalają je 
(czyli znaczenia) „zaliczać” do pewnego ich rodzaju, przykładowo do wartości poli-
tycznych, religijnych, teoretycznych bądź też moralnych lub ekonomicznych. Uznając 
zatem wartości za formy rzeczywistości kulturowej (resp. – cywilizacyjnej), można by 
postawić pytanie: które z nich nadają jej kształt jako pewnej całości, a więc pozwalają 
na określenie pewnej rzeczywistości znaczącej jako kultury religijnej, politycznej, teo-
retycznej czy choćby moralnej lub estetycznej?

Podejmując to pytanie zauważę, że już choćby potoczna znajomość przeszłoś-
ci pozwala stwierdzić, że wśród starożytnych kultur, które złożyły się na kształt no-
woczesnej Europy, trzy z nich odegrały rolę szczególną. Były to: kultura Bliskiego 
Wschodu, Grecji oraz cywilizacja Rzymu. To wokół nich organizowały się największe 
w ówczesnym świecie centra aksjologiczne ówczesnego świata. Przy tym każde z nich 

1 W tekście tym pojęć tych będę używał zamiennie. Wyjątkiem ich odmiennego użycia będą tu sytuacje, 
w których przez pojęcie kultury będę wyrażał sferę tzw. kultury duchowej (religia, moralność, sztuka, nauka), 
a przez pojęcie cywilizacji sferę tzw. kultury materialnej, czy też organizacyjnej społeczeństwa (państwo, gospo-
darka czyli rolnictwo, przemysł, handel, prawo infrastruktura, organizacje społeczne i polityczne).
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prezentowało sobą inny jego rodzaj, a zatem i realizowało inny typ wartości. Kultura 
Bliskiego Wschodu swymi początkami sięgająca na wschodzie początków cywilizacji 
państw–miast Międzyrzecza a na zachodzie Egiptu, z Izraelem jako swoim centrum, 
prezentowała i realizowała wartości, które – zgodnie z ich charakterem i wiązaną z nimi 
nomenklaturą – określane są jako religijne. Kultura starożytnej Grecji uformowała na-
tomiast sposób realizacji aktywności człowieka, który wyrażał się w działaniach po-
znawczych nakierowanych na adekwatne ujęcie rzeczywistości w pojęciach, czyli na 
to, co zwykło określać się jako prawdę. Jej formą wyrazu w starożytnym świecie była 
filozofia. W jej ramach uformował się także typ wartości, które określane są jako teo-
retyczne. Trzecim ośrodkiem tworzenia odrębnych wartości i zarazem odmiennego 
sposobu realizacji aktywności kulturotwórczej ludzi starożytnego świata śródziemno-
morskiego było państwo. Ten rodzaj wartości realizował Rzym, a właściwie obywatele 
starożytnego Rzymu. W ramach przestrzeni właściwej dla ludzi żyjących w tym sys-
temie znaczeń ich aktywność koncentrowała się na republice jako pewnej organizacji 
społecznej (miasta–państwa), która w tym wymiarze nabierała charakteru politycz-
nego. Tym samym społeczność ta nakierowana była na realizację wartości, które dość 
powszechnie określane są jako polityczne.

Te trzy systemy wartości2, reprezentowane poprzez centra jakimi była Jerozolima 
ze swoimi prorokami i swoją świątynią oraz Biblią, świętą księgą narodu żydowskie-
go, Ateny z Sokratesem, Platonem i Arystotelesem i ich filozofią oraz szkołami filozo-
ficznymi Akademią, Lykeionem i Stoą oraz Rzym z Republiką i jej Senatem, prawem 
oraz urzędami, wyznaczały główne centra ówczesnego świata, który ukształtował się 
wokół Morza Śródziemnego. Ich oddalenie od siebie i naturalne przeszkody pozwa-
lały każdemu z nich, przynajmniej do pewnego czasu na autonomiczne kształtowanie 
właściwych im systemów wartości oraz względnie autonomiczny rozwój. Jednocześnie 
samo Morze Śródziemne stwarzało, przy postępującym rozwoju żeglugi i chęci po-
znawania świata, jedną z najlepszych wówczas dróg komunikacyjnych, wymiany nie 
tylko towarów codziennego użytku, ale i wymiany informacji między poszczególnymi 
społecznościami. Pozwalało to na kształtowanie się, między tymi ośrodkami, wspólnej 
płaszczyzny znaczeniowej, a więc także na pewnym poziomie, ponad dzielącymi róż-
nicami między poszczególnymi z nich, kultury śródziemnomorskiej.

Podejmijmy zatem próbę bliższego określenia zachodzących zależności między 
tymi trzema systemami znaczeniowymi (tym samym i trzema systemami wartości), 
którym przyszło w swoich dziejach funkcjonować w ramach jednej kultury (resp. – 
cywilizacji) europejskiej. Kwestia ta tym bardziej wydaje się interesująca, że już Hegel, 
który – jeśli nawet nie był pierwszym, to z pewnością jednym z pierwszych – podejmu-
jąc całościową refleksję nad dziejami, wskazał, iż kultura europejska stawała poprzez 
zasadę negacji jej aktualnego stanu i zasadę syntezy rodzących ją sprzeczności. Autor 
Wykładów z filozofii dziejów w swej genialnej intuicji stawania kultury europejskiej po-
przez jej ciągłą samonegację, w wyjaśnianiu tego procesu odwołał się do Boga, nadając 
mu filozoficzną postać ducha dziejów. Uwzględniając jednak różnorodność wartości, 

2 O trzech kręgach kulturowych i ukształtowanych w ich ramach typach światopoglądów w starożytności 
pisał W. Dilthey. Por. idem, Auffassung und Analyse des Menschen im 15. und 16. Jahrhundert, [w:] idem, Weltan-
schauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation, Stuttgart 1957, s. 1 i n.
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a właściwie ich (przynajmniej w znaczącej mierze wzajemne wykluczanie) i zacho-
dzące między nimi sprzeczności prowadzące do wzajemnej negacji, należałoby posta-
wić pytanie o to: czy proces jej dialektycznego stawania nie jest konsekwencją samej 
struktury tej kultury? Konsekwencją pozostających u jej podstaw wartości? Aby móc 
odpowiedzieć na to pytanie w pierwszej kolejności podejmę próbę określenia samych 
podstaw kultury europejskiej, czyli jej centrów aksjologicznych.

JEROZOLIMA I EMOCJONALIZM RELIGIJNY

Człowiek Bliskiego Wschodu wykształcił sposób bycia w świecie, w którym swoją 
aktywność realizował w działaniach ze względu na bogów czy też Boga. Bóg (resp. 
– bogowie) jest tutaj pojmowany nie tylko jako jestestwo najwyższe w hierarchii by-
tów, ale właśnie poprzez wiązaną z nim doskonałość (w tym wypadku – świętość), 
jest najwyższą wartością definiująca i uzasadniająca zasadność wszelkich działań czło-
wieka. Bóg, czy też bogowie, byli nie tylko uznawani za stwórców świata w jego fi-
zycznym i ludzkim wymiarze, ale także dawcami sensu bycia człowieka, w tym także 
zasad właściwego postępowania. Człowiek w tym sposobie myślenia żył wedle reguł 
wyznaczonych przez Boga (lub bogów) i dla Boga. Jednocześnie ten sam człowiek nie 
miał bezpośredniego dostępu do Boga, czy też bogów. Bogowie bowiem należeli do 
innego świata, do Zaświata. Ten sposób myślenia i działania, dla potwierdzenia swej 
zasadności, nie mógł zatem odwołać się do świadectwa zmysłów. Powstająca w wyniku 
podejmowanych działań wedle Boga kultura opierała się i mogła się opierać jedynie 
na akcie wiary, na zawierzeniu. Zawierzeniu w Słowo Boga i zawarty w nim przekaz. 
Twórcami tej kultury nie byli zatem wodzowie, czy też politycy bądź też „mądrzący 
się filozofowie”, ale kapłani i prorocy. Trwałym zaś jej pomnikiem był przekaz słowa 
bożego, pisma (księgi) święte: Biblia, Talmud, Ewangelie czy też Koran.

Odwołując się w swej prawomocności do zawierzenia, kultura Bliskiego Wschodu 
nie potrzebowała i nie odwoływała się do dowodów i to zarówno empirycznych, jak 
i rozumowych. Przekonania religijne nie potrzebowały badań a nawet obserwacji czy 
też uzasadniających je wywodów logicznych. Formułowane tezy, będące przedmiotem 
wiary, nie musiały także spełniać kryterium logicznych. Żądanie dowodu empirycz-
nego w tym myśleniu jest odbierane jako wyraz „małej wiary”, wyraz niedowierza-
nia.3 Co więcej, im bardziej przekaz religijny jawił się „mniej prawdopodobny i nie 
odpowiadający potocznemu doświadczeniu” tym bardziej spełniał reguły zasadności 
myślenia religijnego.4 Potwierdzeniem aktu wiary były co najwyżej przeżycia i emo-
cje, a właściwie oparty na nich akt empatii (wczucia się w przekaz). Wczucia w słowo 
boże przekazywane przez proroków i kapłanów. Za nimi stał autorytet samych bogów.

Już te uwagi pozwalają stwierdzić, że kultura Bliskiego Wschodu, odwołując się 
w swoich podstawach do zawierzenia w słowo, znajdujące potwierdzenie w świadec-
twie samego Boga (bogów), rezygnowała z intelektu (rozumu), czy też choćby nawet 

3 Przykładem takiego myślenia jest ocena postawy niewiernego Tomasza z Ewangelii św. Jana. Por. Ewange-
lia według św. Jana 20,24–30.

4 Myśl tę wyrażają stwierdzenia Tertuliana: certum est, quia impossibile est oraz Credo, quia absurdum.



428

A
nd

rz
ej

 L
. Z

ac
ha

ria
sz

, U
 p

od
sta

w
 st

aw
an

ia
 k

ul
tu

ry
 eu

ro
pe

jsk
ie

j. 
W

ar
to

śc
i r

eli
gi

jn
e, 

te
or

et
yc

zn
e i

 p
ol

ity
cz

ne

rozsądku i świadectwa zmysłów na rzecz przeżyć, uczuć i sympatii. Oznaczało to tak-
że, że dla realizacji w jej ramach komunikacji nie tyle potrzebne były reguły logiczne 
(choćby zachowanie zasady niesprzeczności) i odwołania do aktów intelektualnych, 
ile umiejętności przeżywania (resp. – wczuwania się w rozumiane stany emocjonalne). 
Jest to zatem kultura fundująca się na wczuciu w stany psychiczne innych. Ten spo-
sób myślenia znajdował także swoje potwierdzenie we wszelkich dziedzinach życia, 
zarówno osobistego, jak i społecznego, w tym także politycznego. Oznaczało to, że 
właściwie całe życie człowieka, jak i on sam, nabierało wymiaru religijnego. W życiu 
osobistym oznaczało to faktyczne podporządkowanie codzienności wymogom religii. 
Religia wyznaczała nie tylko kalendarz ale także porządek doby i stosowne w poszcze-
gólnych jej porach zachowania. Rytm religijny wyznaczał nie tylko kolejność modlitw, 
ale i sposób spożywania posiłków i wykonywania codziennych prac. Normy religijne 
w tego rodzaju kulturze decydują także o zachowaniach uznawanych za moralne i nie-
moralne a nawet ingerują w sferę życia uczuciowego i intymnego. Inną sferą regulacji 
w tego rodzaju kulturach jest sfera życia społecznego, a zwłaszcza politycznego. Pań-
stwo pojmowane jest tu jako forma sprawowania władztwa bogów (Boga), który swą 
władzę sprawuje przez powołanych przez siebie urzędników. Tymi każdorazowo są 
panujący. Stąd też władca (faraon, najwyższy kapłan, król, cesarz) w tym sposobie my-
ślenia, jeśli już sam nie jest uznawany za boga, to co najmniej jest namiestnikiem Boga 
na Ziemi. Z zasady też państwa określane poprzez wartości religijne przyjmują formę 
teokracji. W każdym jednak wypadku faktyczną władzę sprawuje kasta najwyższych 
dostojników religijnych. Krótko mówiąc, w kulturach religijnych władza polityczna 
jest przedłużeniem organizacji religijnych i w religii znajduje swoje uzasadnienie, czy 
też inaczej mówiąc: uprawomocnienie. Także wszelka prawomocna wiedza o świecie, 
to wiedza przekazana przez Boga, zawarta w pismach świętych religii i mądrościach 
kapłanów.

ATENY I INTELEKTUALIZM TEORETYCZNY

Hellada stanowiła odrębne centrum starożytnego świata śródziemnomorskie-
go. Tym jednak, co wyróżniło kulturę starożytnej Grecji nie były bynajmniej wybit-
ne osiągnięcia religijne, księgi święte, szczególne centra kultu (świątynie) i kodeksy 
moralne, wyobrażenia świętości, które zyskały trwałe miejsce w dziejach. Ich geniusz 
twórczy nie realizował się także w działaniach cywilizacyjnych potwierdzonych np. 
wielkimi budowlami w rodzaju piramid egipskich, wieży Babel, czy też systemami 
kanałów nawadniających, budową wielkich i trwałych imperiów. Nie oznacza to jed-
nak, że tym samym chcę stwierdzić, że Grecy starożytni nie stworzyli odrębnej formy 
religijności, czy też swoistej formuły organizacji politycznych, ani też nie prowadzili 
wojen. Wszak to ich dziełem były mity greckie, wojna trojańska i podboje Aleksandra 
Wielkiego, falanga, czy też demokracja ateńska. Wszystkie te osiągnięcia niewątpliwie 
zasługują nie tylko na wyróżnienie, ale także uznanie ich za trwały wkład w przekaz 
tworzący treści kultury europejskiej. Nie one jednak, mimo ich doniosłości, wydają się 
predestynować grecki system znaczeń za wyznaczający rzeczywistość kultury europej-
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skiej. Tym, co szczególne dla kultury greckiej i co w sposób trwały wydaje się pozo-
stawać u jej podstaw to myślenie, a właściwie sposób realizacji człowieka ze względu 
na wartości poznawcze a więc działanie ze względu na prawdę. Ten sposób myślenia 
realizował się w tym, co Grecy starożytni określali mianem filozofii.

I choć filozofii starożytnej nie sposób sprowadzać jedynie do wymiaru poznawcze-
go – równie istotnym momentem tworzonej przez nią rzeczywistości był jej wymiar 
mądrościowy, a więc odpowiedź na pytanie jak żyć, aby żyć właściwie, czy też szczę-
śliwie i to zarówno w wymiarze życia indywidualnego, jak i społecznego, w tym także 
politycznego – to jednak dążenie do prawdy było momentem nie tylko szczególnym, 
ale i w istotny sposób determinującym kulturę europejską. Można by stwierdzić, że 
Grecy starożytni sformułowali odrębny od wszelkich pozostałych sposób realizacji 
aktywności człowieka – działania ze względu na prawdę. Nie bez racji H. Rickert na-
pisał, że Grecy (a właściwie należałoby powiedzieć: filozofowie greccy „filozofowali 
nie po to aby żyć, ale żyli po to by filozofować”5, czyli zbliżać się do prawdy. Ten 
sposób myślenia, a zwłaszcza uznanie społeczne jakim cieszyła się ta forma realizacji 
aktywności Greka, pozwoliła nie tylko na uformowanie się „profesji” poszukiwaczy 
prawdy ale wręcz trwałego paradygmatu wyznaczającego sposób realizacji tej kultury. 
Jej bohaterami są filozofowie i wybitni artyści, a trwałym jej osiągnięciem nie są księgi 
święte, ale pisma filozofów, a więc dzieła Platona i Arystotelesa. To ci myśliciele pełnili 
funkcję autorytetów dla myślicieli późniejszych epok a ich dzieła były źródłem uzna-
nej wiedzy. Rezultatem starożytnego myślenia filozoficznego jest nie tylko nowożytna 
filozofia, ale i nauka a także technika.

RZYM I PRAGMATYZM POLITYCZNY

Trzecim centrum kulturowo-cywilizacyjnym starożytnego świata śródziemnomor-
skiego był Rzym. Inaczej jednak niż to miało miejsce w Jerozolimie i Atenach, oby-
watele Rzymu – mimo, że podobnie jak w wypadku dwóch poprzednio omówionych 
nie obca była im religia oraz ciekawość poznawcza – w pierwszej kolejności swoją 
aktywność koncentrowali na zapewnieniu warunków codziennej egzystencji. Jed-
nym z nich są bezpieczne formy organizacyjne życia zbiorowego w jakich przychodzi 
funkcjonować poszczególnym ludziom. I choć formy organizacyjne, w której funk-
cjonowali ludzie tego czasu były różne (rodzina, ród, szczep, plemię, naród, osada, 
miasto), to pewne z nich, ze względu na ich całościową strukturę i spełniane funkcje, 
niezależnie od lokalnych swoich formuł, w nowożytnych językach zwykło określać się 
jako państwa, a działania związane z ich funkcjonowaniem jako polityczne. Tak więc, 
jak w Jerozolimie działania ludzi koncentrowały się wokół „świątyni” i ich celem było 
zbliżenie człowieka do Boga (człowiek żył dla Boga), a w Atenach filozofowie żyli ideą 
poszukiwania prawdy, tak mieszkańcy civitas Roma wydawali się żyć, w pierwszym 
okresie jego trwania dla swojej republiki, czyli państwa-miasta Rzymu, a od czasów 

5 Por. H. Rickert, Kant als Philosoph der modernen Kultur, Tybinga 1924, s. 63–76 i inne. Szerzej na ten temat 
pisałem w artykule Wartości i ich dynamika a dzieje kultury europejskiej w myśli Henryka Rickerta, [w:] Historycz-
na dynamika wartości, red. Z.J. Czarnecki i S. Symotiuk, Lublin 1990, s. 51–72, a także w innych swoich pracach.
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pryncypatu dla cesarstwa. Rzymianin żył Rzymem i dla Rzymu. Na państwie jako 
rzeczy wspólnej (res-publica) koncentrowała się zatem jego aktywność. Jako człowiek 
w pierwszej kolejności był obywatelem (civis) miasta Rzymu (civitas Roma), częścią, 
elementem swego państwa. To republika zapewniała mu bezpieczeństwo a także i „ja-
kiś” dobrobyt. Działania podejmowane w imię republiki, a więc tego, co uznawano za 
wspólne dobro determinowane były dążeniem – nie tylko z perspektywy wspólnoty, 
ale także i jednostki – do jak najbardziej korzystnego, w tym także i najbardziej bez-
piecznego, jej funkcjonowania.

To w tych działaniach wytworzył się swoistego rodzaju pragmatyzm publiczny, 
który należałoby określić pragmatyzmem działań politycznych. Znalazł on swój wy-
raz w instytucjach politycznych tego społeczeństwa, a więc w tzw. prawie rzymskim 
oraz organizacji wewnętrznej (ustroju) republiki (resp. – cesarstwa) i podejmowanych 
w  jej ramach działań. Republika (czyt. – państwo) w formie swej hipostazy stawała 
się dla Rzymian najwyższym dobrem, a formy dla określenia właściwych jej treści, 
czyli znaczeń najwyższymi wartościami. Przy tym wartości te były wiązane nie tyl-
ko z  instytucjami, ale z samym funkcjonowaniem państwa rzymskiego, a właściwie 
z funkcjonowaniem jego obywateli w organizacji politycznej jakie państwo to tworzy-
ło. W konsekwencji też wszelkie inne formy znaczeń, a więc wartości, w tym związane 
zarówno z dobrami osobistymi, jak i religijnymi czy też poznawczymi zostały niejako 
podporządkowane wartościom politycznym. W Rzymie nie państwo podlegało reli-
gii, ale religia służyła państwu. Potrzeby Rzymu jako państwa decydowały o uzna-
waniu nowych bogów. Bogowie, którzy nie „spełniali” potrzeb państwa rzymskiego 
odchodzili w niepamięć. Jednocześnie, jeśli byli w stanie wypełniać swoje zadania, 
a zwłaszcza mogli wykazać się sukcesami, nawet jeśli byli to bogowie wrogów Rzymu, 
bez większych trudności znajdowano dla nich miejsce w rzymskim panteonie. Ostat-
nim bogiem, którego Rzym na tej zasadzie zaakceptował był prorok religii, a właściwie 
sekty żydowskiej Jezus. To pragmatyczne podejście znalazło nie tylko wyraz w reali-
zacji celów politycznych, czy też relacji państwa do religii. Uległa mu także filozofia 
grecka, która w społeczeństwie rzymskim nabrała charakteru pragmatycznego, stając 
się właściwie sztuką możliwie spokojnego, jeśli już nie wygodnego, sposobu na życie. 
Stała się bowiem filozofią życia. W konsekwencji też tym, co Rzymianie przekazali 
w spadku późniejszej Europie to przede wszystkim praktyczny, czy też wręcz należa-
łoby powiedzieć: polityczny racjonalizm. Jego wyrazem był Rzym jako organizm po-
lityczny, zarówno jako pewne władztwo polityczne (imperium), jak i jego organizacja, 
a przede wszystkim prawo rzymskie. Te dobra, a więc i związane z nimi wartości Rzy-
mianie, mimo upadku samego państwa rzymskiego, przekazali późniejszej Europie. Te 
także wartości, pozostając u podstaw cywilizacji późniejszej Europy wpływały na jej 
późniejszy kształt. Ich wyrazem były formy organizacyjne późniejszych społeczeństw 
europejskich, wyrażające się zarówno w organizacji Kościoła, jak i państwa oraz rzym-
skie prawo cywilne. Choć nie bez znaczenia było tu także tzw. prawo publiczne. Do 
idei państwa rzymskiego, zarówno w formie cesarstwa, jak i republiki nawiązywały nie 
tylko średniowieczne, ale i nowożytne społeczności polityczne Europy. Jej pozostałoś-
cią jest także idea Europy jako całości kulturowo-cywilizacyjnej.
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Filozofia
WARTOŚCI POLITYCZNE, RELIGIJNE I TEORETYCZNE W PROCESIE STAWANIA 

KULTURY EUROPEJSKIEJ

Rozwój polityczny Rzymu od miasta–państwa w państwo światowe (a w każdym 
razie obejmujące swoim zasięgiem ówczesny świat śródziemnomorski) spowodował, 
że wszystkie wymienione wyżej kultury zaczęły funkcjonować nie tylko obok siebie, 
ale także w ramach jednego organizmu cywilizacyjno-kulturowego. Czas, w którym to 
nastąpiło nie daje się jednak sprowadzić do chwili, jakiegoś jednego wydarzenia. Był 
to, a właściwie jest to proces, który trwa także współcześnie. Nie oznacza to jednak, 
że nie sposób wskazać na jego początek, czy choćby przybliżyć czas, w którym rozpo-
czął się proces wspólnego stawania się kultury europejskiej. Niewątpliwie momentem 
tym dla emocjonalizmu religijnego Bliskiego Wschodu były czasy działalności Jezusa 
i jego uczniów, zwłaszcza okres aktywności misyjnej św. Pawła, a więc czas kształto-
wania się europejskiego chrześcijaństwa. Dla intelektualizmu greckiego, w tym także 
filozofii na Wschodzie była to epoka hellenizmu i towarzysząca jej myśl gnostycka, 
a na Zachodzie filozofia życia. W Rzymie czas ten był wyznaczony przejściem od repu-
bliki do pryncypatu i cesarstwa. Funkcjonowanie tych trzech wątków znaczeniowych 
w jednym systemie cywilizacyjno-kulturowym nie oznaczało bynajmniej, iż był to or-
ganizm jednolity. Przeciwnie. Był to układ nie tylko łączący wspomniane wyżej wio-
dące centra, ale co więcej zróżnicowany wielością wszystkich kultur i form organizacji 
społeczno-politycznych ludów zajmujących obszar imperium rzymskiego, czyli ów-
czesnego świata. Oznaczało to nie tylko wzajemne oddziaływanie różnorodnych syste-
mów znaczeń tego obszaru, ale także wzajemną między nimi konkurencję. Szczególnie 
ostre, a nawet wrogie, a przede wszystkim bogate w konsekwencje relacje, zwłaszcza 
w pierwszych wiekach ich bezpośrednich kontaktów, zachodziły między rzymskim ra-
cjonalizmem politycznym a empatycznym myśleniem religijnym jakie prezentowało 
u swoich początków chrześcijaństwo. Ich wzajemna konkurencja miała na celu podpo-
rządkowanie, jeśli nie wręcz wyeliminowanie „przeciwnego” sposobu myślenia. Efek-
tem tego wzajemnego zwalczania się (dialektyki poprzez negację) były daleko idące 
zmiany zarówno w treściach, jak i formach dotychczasowej kultury śródziemnomor-
skiej. Wzajemnie konkurujące z sobą systemy aksjologiczne, a w istocie stojący za nimi 
ludzie, niejako w sposób automatyczny wymuszali dynamikę starej (dotychczasowej) 
kultury jako całości a w zależności od tego, który z systemów wartości zajmowali po-
zycję dominującą, wyznaczał formę poszczególnych epok kultury europejskiej.

W momencie bezpośredniego spotkania głównych systemów wartości starożyt-
nego świata, pozycje dominującą miał polityczny sposób realizacji aktywności. Pre-
zentowany był on przez władców i elity polityczne ówczesnego państwa rzymskiego. 
Reprezentujący ten sposób myślenia, a więc i zwolennicy wyznaczających go wartości 
niejako w sposób mechaniczny, jako że w tym wypadku chodziło o nich samych i ich 
interesy, dążyli jeśli już nie do wyeliminowania, to w każdym razie do marginalizacji 
i podporządkowania pozostałych. Zwłaszcza za szczególnie niebezpieczne uznawano 
te aksjologie, które nie tylko podważały, ale wręcz negowały dotychczasowy porządek 
religijny i społeczny. Taką była właśnie pochodząca z Bliskiego Wschodu religia, którą 
prezentowało ówczesne chrześcijaństwo. Tak daleko idąca sprzeczność nie zachodziła 
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między aksjologią kultury Grecji i Rzymu. Wprawdzie kultura grecka z właściwym jej 
intelektualizmem i systemem wartości teoretycznych prezentowała się jako odmienna 
od rzymskiego pragmatyzmu, to jednak były to sposoby myślenia nie tylko bliższe so-
bie w swej racjonalnej formie, a także bardziej sobie znane poprzez swoje sąsiedztwo 
geograficzne i stulecia wzajemnego przenikania się. Łączyły je także podobne wierze-
nia religijne, a w każdym razie politeizm i zbieżne z sobą mity. W każdym razie były 
to systemy znaczeń znacznie mniej z sobą konfliktowe. Biorąc natomiast pod uwa-
gę relację między wiedzą praktyczną a teoretyczną, należałoby stwierdzić, że w wie-
lu momentach wzajemnie się uzupełniały. Te zbieżności nie łączyły jednak myślenia 
greckiego z empatyzmem religijnym Bliskiego Wschodu. Przeciwnie, wręcz dzieliły. 
Racjonalizm teoretyczny odrzucał nie tylko zawierzenie i przeżycie, ale także domagał 
się, jeśli nawet nie potwierdzenia zmysłowego, to argumentacji logicznej jako podsta-
wę zasadności formułowanych myśli i podejmowanych działań. Chrześcijaństwo było 
zatem nie tylko odległe, ale wręcz sprzeczne w swoim sposobie myślenia i właściwej 
mu formule zasadności od formuł myślenia prezentowanych przez Rzymian i Greków. 
Poza tym w swojej formule uniwersalizmu i absolutyzmu nie tolerowało ono żadnej 
odmienności, innej prawdy. Prawda Rzymian była prawdą praktyczną. Jeśli się nie 
sprawdzała mogła być odrzucona i zastąpiona inną. Grecy (sofiści) wręcz formułowali 
ideę prawdy relatywnej, a nawet jeśli niektórzy poszukiwali prawdy absolutnej (Sokra-
tes, Platon, Arystoteles), to jednocześnie nie tylko wiedzieli, ale wręcz potwierdzali to 
swoją działalnością, że każdy z nich inaczej pojmuje prawdę i inne prawdy formułuje. 
Chrześcijaństwo w swej uniwersalistycznej i absolutystycznej formule, nie tolerujące 
w pojmowaniu świętości żadnej odmienności, w tym także prymatu władzy politycz-
nej nad religijną nie tylko negowało dotychczasowe rzymskie i greckie pojmowanie re-
ligijności, ale co więcej poprzez właściwy mu sposób myślenia negowało także prymat 
władzy politycznej nad całością życia społecznego. Rzymowi pozostawało albo uzna-
nie prymatu myślenia religijnego nad państwem, a więc bezwarunkowa kapitulacja 
bądź też podjęcie próby wyeliminowania nowej religijności a co najmniej włączenia 
jej w struktury polityczne i tym samym podporządkowanie.

Wszystko to zapowiadało starcie dwóch kultur – kultury Bliskiego Wschodu z kul-
turą ówczesnego Zachodu prezentowaną przez Imperium Romanum i wspieraną przez 
Ateny. Zwycięstwo Rzymu nad Jerozolimą, którą prezentowali chrześcijanie wydawało 
się pewne. Dla Rzymian, chrześcijanie byli jedynie jedną z wielu – powstałą na pe-
ryferiach cesarstwa –sekt religijnych gromadzącą ówczesnych wykluczonych. Rzym 
był silny nie tylko swym systemem politycznym i prawnym, swoją niezwyciężoną ar-
mią i terytorium swego władztwa, ale także ideą dominacji państwa nad religią. Próba 
zmiany tego porządku i wprowadzenie dominacji religii nad państwem, czy choćby 
nawet jej autonomii wobec państwa dla samych Rzymian jawiła się nie tylko jako 
nierealna, ale wręcz nie była brana pod uwagę. Rzym odmienność mógł co najwyżej 
tolerować, ale nie mógł się jej podporządkować. Stąd też, niejako naturalną reakcją 
Rzymu jako państwa była próba niemalże fizycznego wyeliminowania obcego, wobec 
dotychczasowej cywilizacji, systemu znaczeń religijnych. Jej efektem był już nie tylko 
ostry konflikt Rzymu z kształtującym się chrześcijaństwem, ale wręcz wojna.
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Czas tego konfliktu to niewątpliwie epoka dominacji wartości politycznych nad 

pozostałymi. To epoka kultury politycznej. Niemniej, początkowa przewaga Rzymu 
nad chrześcijaństwem w kolejnych stuleciach ulegała znacznemu osłabieniu. Co wię-
cej, nastąpiło niejako odwrócenie sytuacji. Chrześcijaństwo, dzięki gorliwości i misyj-
ności swych wyznawców, stawało się wyznaniem dominującym. System polityczno-
-prawny Rzymu natomiast, na skutek wewnętrznej erozji oraz wyczerpywania swoich 
możliwości ekspansji, ale także i zagrożeń zewnętrznych nie tylko tracił dotychczaso-
wą pozycję, ale wręcz wymagał, dla swego dalszego funkcjonowania, wsparcia z ze-
wnątrz. Wyjściem mógł być nie tyko rozejm między dotychczasowymi przeciwnikami, 
ale wręcz ścisły sojusz. Ten dokonał się, jak wiadomo za sprawą cesarza Konstantyna 
i jego Edyktu Mediolańskiego z roku 313, którego późniejsze, już chrześcijańskie ce-
sarstwo, nazwało Wielkim.

Wydarzenie to, choć cesarz swoim edyktem mocą prawa zrównywał jedynie chrześ-
cijaństwo z innymi religiami cesarstwa, było początkiem odwrócenia nie tylko relacji 
między tym wyznaniem a państwem rzymskim, ale wręcz między myśleniem religij-
nym a politycznym. Zapoczątkowało bowiem nową, wobec tradycji Rzymu i Grecji, 
sytuację, w której wartości religijne uzyskiwały przewagę nad wartościami politycz-
nymi. W konsekwencji oznaczało to podporządkowanie państwa chrześcijaństwu, 
a w istocie podporządkowanie świeckiego imperium organizacji religijnej jaką był ów-
czesny Kościół czy też ówczesne Kościoły chrześcijańskie. Proces ten pogłębił się po 
upadku Cesarstwa Zachodniego. W pozbawionej jednolitej władzy politycznej Euro-
pie myślenie religijne, a więc i wartości religijne mające oparcie w strukturach Kościo-
ła zdominowały kulturę europejską. Następujące po upadku Rzymu średniowiecze to 
czas pełnej dominacji aksjologii religijnej. Przy tym nie idzie tu bynajmniej o władzę 
papieży i ich przewagę, czy też wynikające stąd pierwszeństwo nad władcami świecki-
mi. Rywalizacja bowiem w tym wypadku nie rozgrywała się w sferze konfliktów poli-
tycznych (między władcami i o władzę), ale o determinację jaka wynikała z wartości 
religijnych dla działań politycznych. Podkreślę, że w średniowieczu dominacja wartoś-
ci religijnych nie ograniczała się bynajmniej do polityki. Oznaczała ona podejmowanie 
jakiejkolwiek aktywności w imię Boga. Religia zatem określała nie tylko codzienność 
człowieka ale także takie dziedziny jak moralność, sztuka (zarówno tzw. sztuki piękne, 
jak i stosowane, w tym także sztuka lekarska), rzemiosło oraz ówczesną naukę i filozo-
fię. Ta ostatnia uznawana była jedynie za służebnicę, a właściwie niewolnicę teologii, 
co w istocie oznaczało podporządkowanie jej religii.

Do czasów nowożytnych dziejów kultury europejskiej wartości teoretyczne (resp. 
– poznawcze) właściwie przez cały czas funkcjonowały jeśli nie w trzecim to co naj-
wyżej w drugim planie teatru jej dziejów. Paradoksalnie jednak, to właśnie w ramach 
myśli średniowiecznej ukształtowała się sytuacja, w której poszukiwania intelektualne 
nie tylko nabierały istotnego znaczenia, ale co więcej uzyskiwały swoistą autonomię 
zarówno od panującej ideologii politycznej, jak i od ograniczeń wynikających z re-
ligii. Stan ten, swój symboliczny wyraz znalazł w filozofii Kartezjusza, który odrzu-
cając wszelkie autorytety (a więc zarówno polityczne, jak i religijne) deklaruje wol-
ność poszukiwań filozoficznych, a więc także i naukowych. Autonomizacja działań 
poznawczych i odwołanie się w ich zasadności wyłącznie do wartości teoretycznych 
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w pierwszej kolejności oznaczała wolny od myślenia religijnego i presji politycznej 
rozwój filozofii i poznania naukowego. W drugiej kolejności jednak oznaczała ona, 
zwłaszcza wraz z osiągnięciami poznawczymi tego myślenia, nie tylko wykształcenie 
odrębnego sposobu realizacji aktywności, ale także coraz bardziej znaczący wpływ 
wiedzy teoretycznej, a więc także i określających ją wartości na pozostałe dziedziny 
kultury. Uwzględniając choćby tę sytuację, należałoby stwierdzić, iż wraz z filozofią 
Kartezjusza ukształtowała się trzecia epoka, czy też trzeci okres, który charakteryzo-
wał się dominacją, a w każdym razie znaczącym wpływem wartości teoretycznych na 
znaczenia wyznaczające rzeczywistość kultury europejskiej. Wpływ myślenia teore-
tycznego znalazł swój wyraz właściwie w każdej sferze działań ludzi tej i nie tylko tej 
kultury.

Autonomizacja wartości teoretycznych, a przede wszystkim ukształtowanie się sa-
moistnego sposobu realizacji aktywności człowieka zaowocowało jednak nowymi na-
pięciami, a w konsekwencji konfliktami, między uzyskującym autonomię poznaniem 
teoretycznym a religią. Nie bez znaczenia sytuacja ta była także dla formowania się 
nowej relacji wiedzy teoretycznej do działań politycznych. Niemniej, w pierwszej ko-
lejności rozwój badań naukowych i refleksji filozoficznej prowadził do konfliktu z reli-
gią i właściwymi dla niej formułami myślenia. Wynikało to choćby z faktu, że wiedza 
dotychczasowa oferowała człowiekowi obraz świata odwołujący się do religii i w jej 
księgach świętych mających swoje potwierdzenie. Obraz świata, ale także i człowie-
ka natomiast wyłaniający się z nauki i refleksji filozoficznej, w istotnych momentach 
odbiegał od przekazu religijnego. Co więcej, nie tylko podważał, ale wręcz negował 
dotychczasową wiedzę o świecie czerpaną z Biblii. Stan ten, przez ludzi wierzących 
był odczytywany jako zanegowanie przez naukę prawdziwości przekazu religijnego. 
Wiedza teoretyczna wydawała się zatem negować wiarę w prawdziwość przekazu ob-
jawionego, a w każdym razie negować zasadność religii niejako u samych jej podstaw. 
Nauka była i niejednokrotnie także i dziś jest utożsamiana z negacją Boga (w tym 
także aktu stworzenia świata i człowieka), formowaniem i propagowaniem ateizmu 
jako światopoglądu wrogiego wobec religii. Stąd też reakcja ludzi wierzących, a w każ-
dym razie tych, którzy odwoływali się do literalnego rozumienia prawd religijnych 
wobec tzw. nauki świeckiej była nie tylko negatywna, ale wręcz wroga. Konflikt między 
myśleniem religijnym a naukowym i filozofią, która w znacznej mierze wręcz głosiła 
ateizm i negację religii jako szkodliwą formę świadomości, przybrał szczególnie na 
sile w wieku osiemnastym i dziewiętnastym. To z pozycji filozofii odwołującej się do 
nauki, a w każdym razie uważającej się za tzw. naukową (m.in. marksizmu) głoszono 
konieczność eliminacji religii jako tzw. świadomości fałszywej, zapowiadając zarazem 
jej koniec i obwieszczając śmierć Boga.

Myślenie teoretyczne nie pozostawało także obojętne wobec sfery działań politycz-
nych, a tym samym wobec samych wartości politycznych. O ile w starożytnym Rzymie 
rzeczywistość polityczna była niejako rezultatem praktyki politycznej (konkretnych 
działań politycznych) to filozofia pokartezjańska, nawiązując w jakiejś mierze do myśli 
Platona i Arystotelesa, czy też nawet stoików, podjęła próbę intelektualnego uformo-
wania społeczeństwa politycznego. Zadania tego podjęli się filozofowie. To oni, za-
równo poprzez swoje wizje idealnego społeczeństwa (utopie), jak i próbę wyjaśnienia 
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a zarazem uformowania zgodnego z wymogami rozumu, podjęli ideę uformowania 
nowego porządku społecznego. Efektem tego rodzaju prób były utopie i idee politycz-
ne: T. Morusa, T. Campanelli (Giovanni Domenico Campannella), F. Bacona, T. Hob-
besa, J. Locke’a, Voltaire’a, J.J. Rousseau, I. Kanta, R. Owena, K. Marksa, P. Kropotkina, 
H.G. Wellsa, W. Lenina..., a także próby ich praktycznej realizacji. Ten sposób myśle-
nia stawiał sobie za cel uformowanie rzeczywistości politycznej wedle koncepcji, które 
jeśli nie wręcz uważane były za naukowe, to w każdym razie ukształtowane według 
zasad akceptowanych w myśleniu teoretycznym, a więc wypracowanych w ramach 
myślenia wyznaczanego przez wartości teoretyczne. Szczególnie historycznie znaczą-
cą realizacją tego myślenia była dwudziestowieczna próba realizacji idei komunizmu 
a także koncepcji socjalistycznych nie tylko w Europie, ale także poza jej obszarem. 
W każdym razie, nawet w sytuacji, gdy nie wszystkie idee z formułowanych koncepcji 
uformowania rzeczywistości politycznej były podejmowane, a realizacja pozostałych 
w kształcie jaki zakładały nie powiodła się, to jednak w istoty sposób, zarówno pozy-
tywnie, jak i negatywnie wpłynęły na ukształtowanie tego, co we współczesnej filozofii, 
ale także praktyce określa się pojęciem rozumu politycznego. Wszystko to pozwala 
stwierdzić, że dzieje nowożytnej Europy w istotnej mierze nie tylko pozostawały pod 
wpływem myślenia teoretycznego i określających go wartości, ale że to te wartości były 
dominującymi dla tego czasu.

KULTURA EUROPEJSKA A PYTANIE O JEJ PRZYSZŁOŚĆ (UWAGI KOŃCOWE)

Uwzględniając formułowane dotychczas tezy, można by postawić pytanie, o przy-
szły kształt kultury europejskiej, a więc o to, co miałoby się dopiero wydarzyć. Czy 
jednak odpowiedź byłaby możliwa? Wszak już Hegel twierdził, że z przeszłości nie 
możemy wnioskować o przyszłości. Ta, wedle niego, jest zamknięta dla naszego po-
znania, jest wręcz niepoznawalna. Teza ta swoje uzasadnienie znajdowała w samej 
myś li Hegla. Dzieje dla tego filozofa to teren ducha stającego się w procesie realiza-
cji idei wolności i nie są one przewidywalne. Przewidywalną dla niego jest jedynie 
przyroda. Ta bowiem poddana jest determinacjom i toczy się kołem wedle praw po-
wszechnej repetycji. Przyszłość jako proces stawania się ducha może zatem być jedynie 
przedmiotem wiary. Jako taka może być jedynie zajęciem proroków, czy też wróżbitów, 
ale nie filozofów i uczonych. Od czasów sformułowania tej myśli przez Hegla minęło 
już prawie dwieście lat. Czy zatem nie należałoby postawić tego pytania ponownie 
w kontekście wiedzy współczesnej?

Czy zatem współczesność potwierdza tezę Hegla, czy też pozwala na jej zane-
gowanie, a może dopuszcza jej relatywizację? Odpowiedź, wbrew pozorom, nie jest 
oczywista. Co więcej, należałoby stwierdzić, że jak wydają się wskazywać poczynione 
ustalenia, jest ona w istotnej mierze wyznaczana systemem znaczeń, które uznajemy 
za teoretycznie zasadne, czy też prawomocne. Zauważę zatem, że niewątpliwie nie jest 
ona możliwa, w wypadku gdy chcemy ją sformułować w klasycznych terminach po-
znania, a więc w kategoriach podstawowych wartości teoretycznych jakimi są prawda 
i fałsz. Kategorie te bowiem nie odnoszą się do sądów dotyczących przyszłości. Te, 
z perspektywy każdorazowego czasu aktualnego są bowiem jedynie możliwe, czy też 
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prawdopodobne. Przy tym nie bez znaczenia jest tutaj status samej rzeczywistości. 
W niezdeterminowanej do końca przyszłości może bowiem wydarzyć się „wszystko”, 
a więc zdarzenia, które potwierdzą odpowiedź odnoszącą się do przyszłości, jak i jej 
zaprzeczą, a nawet i takie, które wykraczają poza aktualne możliwości ich przewidze-
nia. Przyszłość zatem to sfera możliwości. Taki jej status nie oznacza jednak, że przy-
szłość w ogóle nie jest przewidywalna i tego, co wydarzy się w przyszłości nie sposób, 
choćby tylko w przybliżeniu, a więc z pewną dozą prawdopodobieństwa opisać. Za-
sadność odpowiedzi na postawione pytania, każdorazowo będzie uzależniona od roz-
poznania warunków, a właściwie założeń w jakich jest ona formułowana. Te bowiem 
determinują granice możliwości realizacji zdarzeń przyszłych.

Podejmując kwestię tych ostatnich zauważę zatem, że człowiek poprzez którego 
kultura staje się, aktywność swoją każdorazowo realizuje zarówno poprzez swoją fi-
zyczność, jak i w pewnych uwarunkowaniach zewnętrznych, w związkach, które tu 
określę mianem związku działań celowych.6 Te pierwsze, wyznaczane poprzez deter-
minacje przyrody, w dużym stopniu są przewidywalne, te drugie wyznaczane są przez 
wartości. Ponadto analiza dotychczasowej rzeczywistości kulturowej, a przede wszyst-
kim rozumienie zachodzących w niej procesów pozwala na wskazanie zachodzących 
w niej tendencji, czy też trendów rozwojowych. Już te momenty pozwalają nam zatem, 
przynajmniej w pewnym przybliżeniu, określić, co najmniej najbliższą przyszłość, 
a więc wskazać na to, co może się w pewnym czasie i w ramach pewnego systemu zna-
czeń, czyli kultury zdarzyć. Oczywiście, nie sposób nie zauważyć podejmując zwłasz-
cza pytanie o przyszłość kultury europejskiej, że jest to system znaczeń otwartych na 
zewnętrzne oddziaływania, a więc także i na wpływy innych kultur. Uwzględniając te 
momenty, można by stwierdzić, że ewentualna odpowiedź na formułowane pytanie 
o przyszłość kultury możliwa byłaby co najmniej w wypadku gdyby spełniane były 
wskazane wyżej uwarunkowania.

Zakładając zatem ich spełnianie, należałoby stwierdzić, że we współczesnej kul-
turze europejskiej daje się obserwować tendencje, które z jednej strony objawiają się 
wyraźnym osłabieniem jej wątków intelektualnych, a nawet racjonalnych a z drugiej 
narastaniem tendencji o charakterze pragmatycznym a nawet emocjonalno-uczucio-
wym. Te pierwsze znajdują swój wyraz w coraz powszechniejszej rezygnacji w kulturze 
europejskiej (choć nie tylko) z filozofii szukającej podstaw w intelekcie, czy też tzw. 
czystym rozumie teoretycznym na rzecz filozofii odwołującej się do sfery emocjonal-
no-przeżyciowej w wyjaśnianiu rzeczywistości. Co więcej, są i tacy, którzy temu po-
stulatowi nadają formułę radykalną, głosząc koniec filozofii. I choć nie wszyscy w jej 
negacji są aż tak radykalni, to należałoby podkreślić, że dość powszechnym jest dąże-
nie do sprowadzania jej funkcji do świadomości światopoglądowej czy też tzw. mą-
drości życiowej. Miałaby zatem filozofia formułować porady jak żyć, aby życie mogło 
być odbierane jako możliwie „radosna przygoda”, którą dane jest przeżyć człowiekowi. 
Filozofia zatem, która w dotychczasowej swej wersji wyznaczała intelektualny wymiar 
kultury europejskiej nabiera, podobnie jak w czasach późnego cesarstwa rzymskie-

6 Pojęcia tego używał W. Dilthey, m.in. w książce: Eineitung in die Geisteswissenschaften z roku 1864 oraz 
w pracy Die Aufbau der geschichtlichen Welt... z roku 1911. Do literatury polskiej pojęcie to wprowadził Z. Łem-
picki w pracy Wilhelm Dilthey, z roku 1914.
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go charakteru praktycznego, stając się w jej „rzymskim” rozumieniu „filozofią życia”. 
Nie bez znaczenia w świecie współczesnym jest narastająca tendencja pragmatyzacji 
nauki. Znajduje to zwłaszcza wyraz – zarówno w sferze kształcenia akademickiego, 
jak i w badaniach – w znaczącym przywiązywaniu uwagi (zarówno poprzez nakła-
dy finansowe, jak i podejmowane działania) do tzw. nauk stosowanych, czy też wręcz 
do badań o charakterze użytecznościowym. Wyrazem tego jest także pragmatyzacja 
kryteriów zasadności badań naukowych. Przy tym podkreślę, że nie chodzi tu tylko 
o kryteria podejmowanych badań naukowych i kierowanych na nie nakładów, ale tak-
że o odwoływanie się do „praktycznej przydatności” jako kryterium teoretycznej pra-
womocności (zasadności) formułowanych sądów o rzeczywistości.

Znakiem rozpoznawczym irracjonalizacji współczesnych kultur, w tym także euro-
pejskiej jest wręcz formowanie się nowych formacji kulturowo-cywilizacyjnych, mają-
cych swoje podstawy w emocjonalno-przeżyciowych uwarunkowaniach działalności 
człowieka. Znajduje to wyraz – przy tym warto tu podkreślić, że dzieje się to w epoce, 
która w swoich własnym pojmowaniu uchodzi, bądź też raczej uchodziła za zreali-
zowaną wersję racjonalności i oświecenia, a w każdym razie swoją próbą racjonalne-
go zrozumienia świata sięgającą jego granic – w swoistym renesansie tradycyjnego 
myślenia religijnego. Poza Europą, choć ta bynajmniej nie jest wolna od tego rodzaju 
tendencji, przejawem tego sposobu realizacji kulturowej jest swoisty renesans islamu 
w tym także towarzyszący mu fundamentalizm religijny. Choć należałoby dodać, że 
narastanie religijności nie obce jest także kulturze hinduskiej, jak i chrześcijańskiej. 
W świecie globalnej komunikacji procesy te nie są obojętne także dla kultury europej-
skiej. W procesie tym należałoby także uwzględnić procesy migracyjne oraz demogra-
ficzne zachodzące w Europie. Kontynent ten, niemalże w swym fizycznym wymiarze 
traci dotychczasowy swój kształt ziemi białego człowieka i tzw. kultury chrześcijań-
skiej. Staje się, upodabniając się pod tym względem do państw i społeczeństw tzw. 
Nowego Świata, w tym przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej, a więc kontynentem wielu ras i wielości różnych kultur. Uwzględniając te pro-
cesy, można by stwierdzić, że Europa, wraz ze swoją przyszłą kulturą jest, podobnie 
jak w momencie scalenia poszczególnych centrów kulturowych starożytnego świata 
śródziemnomorskiego, przed „nowym rozdaniem znaczeń kulturowych”, które „tasu-
jąc się” w kolejnych odsłonach czasowych będą, o ile nie przerwie tego procesu ko-
smiczna katastrofa, bądź też katastrofy tej nie spowoduje sam człowiek, tworzyć nową 
rzeczywistość kultury, może już nie tylko europejskiej, ale globalnej kultury światowej.

W kształtowaniu tej nowej rzeczywistości nie sposób jednak pominąć narastają-
cych tendencji cywilizacyjnych i kulturowych dla których źródła należałoby poszuki-
wać w myśleniu emocjonalno-przeżyciowym, choć nie pokrywających się z myśleniem 
religijnym. Myślenie to znajduje swoją konkretyzację w powstawaniu tzw. nowych 
ruchów religijnych (sekt, religii) czy też quasi religijnych (gnostycyzm, scjentologia, 
okultyzm) czy też form tzw. parawiedzy takich jak: astrologia, ufologia, parapsycho-
logia, medycyna niekonwencjonalna, homeopatia a także egzorcyzm, numerologia, 
wróżbiarstwo, chiromancja itp. Ten irracjonalny sposób myślenia niejako dodatkowej 
stymulacji pozytywnej doznaje ze strony samej nauki i filozofii. Załamała się bowiem 
w znaczącym stopniu wiara w omnipotencję poznania teoretycznego. Nie tylko filozo-
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fia, ale i nauka staje aż nazbyt często przed tym co nieznane i czemu nie sposób, przy 
aktualnych możliwościach człowieka, przeciwdziałać. Obraz świata i jego zróżnico-
wanie jakie oferuje współczesna nauka nie tyle czynią go coraz bliższym człowiekowi 
i  zrozumiałym, ale coraz bardziej odległym i przerażającym. Jednocześnie człowiek 
w tym świecie staje się coraz mniejszym i coraz bardziej zagubionym. Gdy rozum za-
wodzi do głosu dochodzą przeżycia i emocje.

Uwzględniając zatem choćby wymienione tu tendencje, które w coraz bardziej zna-
czącym stopniu wyznaczają współczesną rzeczywistość, można mówić o przyszłoś-
ci jako o czasie zachowań determinowanych przez znaczenia uformowane w sferze 
emocjonalno-przeżyciowej bytu ludzkiego i znajdujące swój wyraz między innymi 
w religijnych formach (wartościach) rzeczywistości kulturowej. Nadchodząca epoka 
w kulturze europejskiej byłaby zatem czasem odległym od idei przemijającego racjo-
nalizmu nowożytnego, których wyrazem była idea powszechnego oświecenia oraz in-
telektualnego doskonalenia człowieka i jego świata. Czyżby nadchodziła era dominacji 
w kulturze światowej wartości wyznaczających znaczenia myślenia praktycznego i re-
ligijnego? Pierwsze ograniczałoby się być może do codziennego bytowania człowieka, 
do sfery rozwiązań praktycznych i konsumpcji, przypominając wyznaczanym sposo-
bem bycia społeczeństwo starego Rzymu. W tym wymiarze kultury wyznacznikiem 
bycia człowieka i uzasadnieniem jego postępowania byłby relatywizm nie tylko inte-
lektualny, ale i moralny oraz filozofia sceptycyzmu i agnostycyzmu. W drugim wypad-
ku, a więc dominacji wartości religijnych przyszła kultura byłaby w swej duchowości 
bliska Europie średniowiecznej. Byłaby to kultura absolutystyczna, czy też inaczej mó-
wiąc: fundamentalistyczna. Być może nawet, na wzór współczesnego islamu, kultura 
fanatyzmu religijnego. Kultura, w której człowiek swoje człowieczeństwo realizowałby 
w relacji do Boga jako absolutnej świętości. Problem jedynie w tym, aby Boga dobrych 
uczuć nie zastąpiły upiory budzące się z emocji ubranych w fanatyzm bądź też lęk 
i przerażenie.


