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KOŚCIÓ A PRZEMIANY KULTUROWE GLOBALIZACJI

Zjawisko globalizacji jest procesem niezmiernie dynamicznym i rozwija
sieþ g ównie dzieþki mechanizmom rynkowym i technologii informacyjnej.
Niemal wszyscy uwazúaj þa, zúe globalizacja stwarza nowe uwarunkowania i wy-
ciska pieþtno na ludzkiej świadomości, wartościowaniu i przezúywaniu egzys-
tencji, a takzúe kszta tuje nowe wymiary kultury. W nasteþpstwie procesów
globalizacji i nasilenia migracji ludności tworz þa sieþ nowe relacje i wymiana
mieþdzykulturowa.

Jednakzúe kwesti þa centraln þa globalizacji uczyniono jej aspekt ekonomiczny,
problemy przemian kulturowych uznano pocz þatkowo za drugoplanowe. Rów-
niezú dokumenty nauczania spo ecznego Kościo a w pocz þatkowej fazie skon-
centrowane by y na sferze ekonomicznej, przemiany kulturowe analizuj þac
w mniejszym zakresie. Z czasem analityczna obserwacja przemian, analiza
znaków czasu i przyjeþcie ogólnych zasad posteþpowania wobec wynikaj þacych
z globalizacji pozwoli y zauwazúyć problemy p yn þace z wymiany kulturowej.

Dostrzezúenie aspektu ekonomicznego i kulturowego zjawiska globalizacji
zmusi o do podjeþcia badań nad wp ywem mechanizmów rynkowych na kultu-
reþ . Niemniej istotnym dla pog eþbienia aspektu kulturowego globalizacji by o
podkreślenie wymiaru personalistycznego kultury, czyli wartości cz owieka
jako źród a wszelkiego adu spo ecznego i wartości kultur ludzkich.

Powi þazanie globalizacji z przemianami, jakie wywo uje w dziedzinie kultu-
ry, usprawiedliwia uzúywanie określenia „globalizacja kultury”. Określenie to
oznacza zarówno wynikaj þace z globalizacji zmiany w mentalności wspó czes-
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nego cz owieka i przezúywanie egzystencji, jak równiezú domaga sieþ wskazania
jej ambiwalencji i podjeþcia moralnej oceny tych zjawisk i przemian.

I. GLOBALIZACJA A KULTURA

Kośció interesuje sieþ globalizacj þa równiezú z tego powodu, zúe w niebywale
szybkim tempie globalizacja z procesu, który dotyczy wy þacznie sfery ekono-
mii, przerodzi a sieþ w zjawisko obejmuj þace równiezú inne dziedziny zúycia
i sta a sieþ niew þatpliwie faktem kulturowym1. W zdecydowanej mierze kszta -
towana jest przez czynniki ekonomiczne, dzieþki posteþpowi technicznemu,
przejawia sieþ obecnie w takich dziedzinach, jak edukacja, stosunki pracy czy
mentalność. Globalizacja wp ywa na zúycie materialne i duchowe. Wprowadza
tak wiele zmian w zúycie ludzkie, izú niektórzy, w tym równiezú przedstawiciele
Kościo a, określaj þa j þa mianem „rewolucji”2.

Świadomość ogromnych przemian, jakie wstrz þasaj þa dzisiejsz þa gospodark þa
i światem, powoduje powstanie nowych sytuacji politycznych i kulturowych.
Zauwazúyć mozúna, zúe ludzkość wesz a w now þa fazeþ historii, w której gospo-
darka rynkowa opanowa a prawie ca y świat, a wskutek tego zdecydowanie
wzros a wzajemna zalezúność systemów gospodarczych i spo ecznych. Jan
Pawe II źród a procesu upatrywa w upowszechnieniu na ca ym globie me-
chanizmów rynkowych i globalizacji handlu, lecz dostrzega jednocześnie ich
wp yw na sfereþ kultury ludzkiej. Globalizacja handlu jest zjawiskiem z ozúo-
nym i podlegaj þacym bardzo szybkim przemianom, a jego najwazúniejsz þa cech þa
jest posteþpuj þacy zanik przeszkód utrudniaj þacych przemieszczanie sieþ ludzi,
kapita u i towarów. Proces ten jest swoistym triumfem rynku i jego logiki,
który jednocześnie poci þaga za sob þa gwa town þa ewolucjeþ systemów spo ecz-
nych i kultur3.

Rynek, jako mechanizm wymiany, sta sieþ obecnie nośnikiem kultury w jej
nowym wydaniu, zdominowanym przez aspekt ekonomiczny. Ekspansywny,
czy wreþcz agresywny charakter mechanizmów rynkowych powoduje, zúe zosta-

1 Por. J. O r z e s z y n a. Globalizacja. W: Encyklopedia nauczania spo ecznego Jana

Paw a II. Red. A. Zwoliński. Radom 2003 s. 163.
2 Por. J a n P a w e II. Przem. Globalizacja i etyka (Watykan, 27.04.2001) nr 4.

OsRomPol 22:2001 nr 6 s. 42; J. Zú y c i ń s k i. Uniwersalne wartości Królestwa Bozúego

w globalnej wiosce. OsRomPol 23:2002 nr 1 s. 20.
3 Por. J a n P a w e II. Przem. Globalizacja i etyka nr 2 s. 42; J. G o c k o. Ekono-

mia a moralność. Poszukiwania teologicznomoralne. Lublin 1996 s. 260-269.
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je zredukowany obszar swobodnego, publicznego dzia ania ludzkiej spo ecz-
ności na wszystkich p aszczyznach. Rynek narzuca swój sposób myślenia
i dzia ania, kszta tuje zachowania wedle swojej skali wartości. Ci, którzy
podlegaj þa jego oddzia ywaniu, czeþsto postrzegaj þa globalizacjeþ jako niszczy-
cielsk þa powódź, zagrazúaj þac þa zasadom spo ecznym i fundamentom kultury,
które dot þad zapewnia y bezpieczeństwo i nadawa y kierunek zúyciu. Jan Pa-
we II mówi , zúe globalizacja ekonomiczna spowodowa a rozpowszechnianie
sieþ nowych idei filozoficznych i etycznych, których pod ozúem s þa nowe wa-
runki pracy i zúycia, obecne we wszystkich prawie czeþ ściach świata4.

Nie sposób poddawać tu szczegó owej analizie ekonomiczne aspekty zja-
wiska globalizacji, warto jednak zauwazúyć, izú globalizacja, która spowodowa-
a g eþbokie przemiany w systemach gospodarczych, tworz þac niespodziewane
mozúliwości wzrostu, sprawi a zarazem, zúe wiele osób zosta o zepchnieþtych na
margines zúycia spo ecznego. Na skutek bezrobocia w krajach najwyzúej rozwi-
nieþtych oraz neþdzy w wielu krajach pó kuli po udniowej miliony ludzi nie
mog þa korzystać z posteþpu i dobrobytu, st þad wielu, zw aszcza z grup nieuprzy-
wilejowanych, odbiera zachodz þace zmiany jako coś, co zosta o im narzucone,
a nie jako proces, w którym mogliby czynnie uczestniczyć5.

Globalizacja poci þaga za sob þa niezwykle wazúne konsekwencje, dotycz þace
egzystencji wielu ludzi. Globalizacja mozúe zwieþkszać bogactwo i wspierać
rozwój, poprzez zwieþkszanie wydajności i produkcji, blizúsz þa jedność mieþdzy
narodami i umozúliwić lepsz þa s uzúbeþ na rzecz rodziny ludzkiej, ale mozúe tezú
wzmacniać marginalizacjeþ . Niestety zyski ci þagle nie s þa dzielone sprawiedli-
wie. Pewne jednostki, przedsieþwzieþcia handlowe i kraje nieustannie bogac þa
sieþ , podczas gdy inne nie s þa w stanie o w asnych si ach pokonać ci þagle po-
wieþkszaj þacej sieþ przepaści mieþdzy nimi a krajami rozwinieþtymi. Narody bied-
niejsze zosta y niemal ca kowicie wykluczone z tego procesu, odmówiono im
miejsca w świecie, nabieraj þacym teraz nowych kszta tów6.

Odkrycia w dziedzinie fizyki, chemii czy informatyki sprawi y, zúe w wy-
miarach ca ego globu zmala y nie tylko odleg ości kosmiczne, ale takzúe prze-
strzenie mieþdzyludzkie. Proces globalizacji rozwin þa sieþ dzieþki wielu osi þagnieþ-

4 Por. tamzúe.
5 Por. Papieska Rada do Spraw Środków Spo ecznego Przekazu. Etyka w Internecie (22.02.

2002) nr 4.
6 Por. J a n P a w e II. Przes anie papieskie z okazji 25. rocznicy powstania Mieþdzy-

narodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Wszelkimi si ami walczcie z neþdz þa i g odem (19.02.
2003) nr 1. OsRomPol 24:2003 nr 4 s. 32; Nota Stolicy Apostolskiej. Kierunki rozwoju Świato-

wej Organizacji Handlu. OsRomPol 23:2002 nr 3 s. 40-42.
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ciom naukowym i technicznym, a ponadto, jak niektórzy przewiduj þa, w no-
wym tysi þacleciu pod wp ywem globalizacji i szybko rozwijaj þacej sieþ informa-
tyki i biotechnologii zmieni sieþ sposób myślenia i posteþpowania ludzi. Dlate-
go warto zwrócić uwageþ na wp yw aspektu technicznego na cz owieka
w dobie globalizacji. Taka sytuacja rodzi pytanie etyczne, czy przyczynia sieþ
to do autentycznego rozwoju ludzkiego, wspierania jednostek i ludów w byciu
wiernym swemu transcendentnemu przeznaczeniu. Etycznej oceny domaga sieþ
równiezú nierówność w dosteþpie do owoców techniki. Wydaje sieþ , zúe globa-
lizacja technologiczna, jak wiele innych zjawisk, niesie zarówno pozytywne,
jak i negatywne skutki7.

Nowe technologie w duzúym stopniu napeþdzaj þa i wspieraj þa globalizacjeþ .
Wspó czesna technika sprawia globalne oddzia ywanie w sensie przestrzen-
nym i czasowym. Dziś niemozúliwe jest ograniczenie zastosowania nowego
wynalazku do określonej strefy geograficznej, a jego skutków do jednej gene-
racji. Nieograniczoność czasowa i przestrzenna skutków stosowania techniki
sprawia, zúe wp ywaj þa one nieodwracalnie na rozwój cz owieka. Wspó czesna
technika nie ogranicza sieþ juzú tylko do stosowania pojedynczych lub zespolo-
nych, mniej lub bardziej skomplikowanych narzeþdzi. Posiada charakter syste-
mowy, co niesie niebezpieczeństwo zdominowania i uzalezúnienia cz owieka8.

Rozwój nauki i techniki poczyni kolosalny posteþp. Ma ym nak adem pracy
ludzkiej mozúna osi þagn þać znacznie wieþcej nizú w przesz ości. Nowe technologie
powoduj þa wzrost automatyzacji produkcji i wydajności pracy. Cz owiek zosta
niejako zast þapiony przez wyrafinowan þa technikeþ i pozbawiony pracy. W kon-
sekwencji jego środki do godnego zúycia zosta y ograniczone. Nowa rzeczy-
wistość, zwi þazana z tani þa produkcj þa dóbr, stawia nowe wyzwania w wymiarze
spo ecznym. Takim wyzwaniem dla wspó czesnego świata jest strukturalne
bezrobocie. Wydaje sieþ , zúe mozúna je przezwycieþzúyć tylko przez wspólne
wysi ki, zmierzaj þace do ustalenia nowych zasad dotycz þacych zrównowazúonego
rozwoju w wymiarach światowych i solidarnego dzielenia sieþ owocami ziemi
i pracy, zarówno w krajach wysoko, jak i s abo rozwinieþtych9.

7 Por. tamzúe.
8 Por. J. K o w a l c z y k. Przemówienie nuncjusza apostolskiego. Szczeþ ść Bozúe Polsce

XXI wieku (Warszawa, 11.01.2001) s. 47; W. B o o z. Technika i odpowiedzialność. W:
Śladami i Boga i cz owieka. Ksieþga Pami þatkowa ku czci ks. Prof. Dr. hab. J. Kowalskiego.
Red. J. Orzeszyna. Kraków 2000 s. 222-223; J. M a r i a ń s k i. Kośció a wspó czesne

problemy spo eczno-moralne. Lublin 1992 s. 169-195.
9 Por. K o w a l c z y k. Przem. Szczeþ ść Bozúe Polsce XXI wieku s. 47.
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Posteþp nauki i techniki, rewolucja informatyczna w skali ca ego świata
nabra a takich rozmiarów, zúe ojcowie X Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólne-
go Synodu Biskupów uznali, zúe „kazúe nam na nowo przezúywać przygodeþ
wiary, i to z energi þa, śmia ości þa i rozwag þa, które cechowa y Ojców Kościo a,
teologów, świeþtych i pasterzy w okresach zameþtu i przemian, podobnych tym,
jakie s þa dziś naszym udzia em”10. Kośció nie mozúe oczywiście proponować
zúadnych rozwi þazań technicznych. Jego wk ad polega na ewangelicznym świa-
dectwie i wyrazúa sieþ przez g oszenie wartości duchowych, które nadaj þa sens
zúyciu i kieruj þa konkretnymi wyborami, takzúe na p aszczyźnie techniki.
W obecnym czasie radykalnych przemian kulturowych mamy dawać świa-
dectwo tego, zúe Kośció jest sakramentem komunii i pojednania z Bogiem
i Jego Ludem, a dla świeckich miejscem komunii jest świat obfituj þacy
w dzie a techniki11.

Obecna rewolucja technologiczna w znacznej mierze dotyka zw aszcza
środków spo ecznego przekazu. Jak stwierdza Dokument Papieskiej Rady ds.
Środków Spo ecznego Przekazu „Etyka w Internecie”: „nieustanna dosteþpność
obrazów, idei i ich szybki przekaz nawet z kontynentu na kontynent maj þa
g eþbokie konsekwencje, zarówno pozytywne jak i negatywne, dla psycho-
logicznego, moralnego i spo ecznego rozwoju osób, struktur i funkcjonowania
spo eczeństw, komunikacji mieþdzykulturowej i postrzegania oraz przekazywa-
nia wartości, światopogl þadów, ideologii i wierzeń religijnych”12. Dla spo e-
czeństwa informacyjnego najwieþkszym zagrozúeniem s þa upowszechniane reduk-
cyjne koncepcje cz owieka, tylko jednostronne, nieuwzgleþdniaj þace ca ego
bogactwa osoby13.

Do pozytywnych nalezúy fakt, izú nowe media wykorzystuj þa informacje
w celu przyblizúenia do siebie rózúnych kultur, religii i grup etnicznych. S þa
poteþzúnymi narzeþdziami edukacji i kulturowego bogactwa, uczestnictwa w po-
lityce, dialogu mieþdzykulturowego i wzajemnego zrozumienia. Środki spo-
ecznego przekazu sprzyjaj þa szybkiemu poznaniu wielu zjawisk w odleg ych

10 Oreþdzie Ojców Synodu do Ludu Bozúego. OsRomPol 23:2002 nr 1 s. 53.
11 Por. J a n P a w e II. Przem. Wobec wyzwań globalizacji (Watykan, 8.11.2001) nr 1.

OsRomPol 23:2002 nr 3 s. 44; J a n P a w e II. Przem. Globalizacja solidarności wymaga

kultury solidarności (Watykan, 11.11.2001) nr 4. OsRomPol 22:2001 nr 2 s. 31.
12 Por. Papieska Rada ds. Środków Spo ecznego Przekazu. Etyka w Internecie nr 1; J a n

P a w e II. Przem. Globalizacja i etyka nr 2 s. 42.
13 Por. J. N a g ó r n y. Spo eczeństwo informacyjne – zagrozúenie dla integralności

osoby? W: Ks. Janusz Nagórny. Wezwanie do uczestnictwa w zúyciu spo ecznym. [Dzie a Wybra-
ne]. Red. K. Jezúyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin 2010 s. 343.
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zak þatkach ziemi i sprawiaj þa, zúe uwidacznia sieþ ich wymiar globalny. Techno-
logie przekazu informacji znios y odleg ość mieþdzy ludźmi i przyblizúy y ich
do siebie nawzajem. Nigdy przedtem informacja o wydarzeniach, maj þacych
wp yw na zúycie ludzkie, nie dociera a tak szybko jak obecnie14.

Internet mozúe s uzúyć ludziom w odpowiedzialnym korzystaniu z wolności
i demokracji, powieþkszać zakres dosteþpnych wyborów w rózúnych sferach
zúycia, rozszerzać horyzonty edukacyjne i kulturowe, znosić podzia y, promo-
wać na rózúne sposoby rozwój ludzi. Swobodny przep yw obrazów i s ów
w skali ca ego świata przekszta ca nie tylko relacje mieþdzy narodami na p a-
szczyźnie politycznej i ekonomicznej, ale takzúe rozumienie świata15.

Negatywn þa konsekwencj þa globalizacji informatyczno-komunikacyjnej jest
powstanie tak zwanej cyfrowej przepaści – formy dyskryminacji oddzielaj þacej

bogatych od biednych, zarówno wewn þatrz narodów, jak i mieþdzy nimi, we-

d ug kryterium dosteþpu lub tezú jego braku do nowej technologii informatycz-

nej. W tym sensie jest to nowsza wersja dawnej przepaści mieþdzy „bogatymi

w informacjeþ” a „informacyjnie biednymi”. Wyrazúenie „przepaść cyfrowa”

podkreśla, zúe jednostki, grupy i narody musz þa mieć dosteþp do nowej techno-

logii, aby mieć udzia w dobrodziejstwach globalizacji i rozwoju. Dziś prze-

paść mieþdzy wyposazúonymi w nowe środki informacji i wyrazu oraz tymi,

którzy nie maj þa do nich dosteþpu, staje sieþ kolejnym trudnym do pokonania

źród em nierówności i dyskryminacji16.

Moralnym obowi þazkiem powinno być uczynienie Internetu dosteþpnym dla

mniej uprzywilejowanych grup, czy to bezpośrednio, czy przynajmniej þacz þac

go z tańszymi mediami tradycyjnymi. Cyberprzestrzeń powinna być źród em

wszechstronnej informacji i us ug dosteþpnych bezp atnie dla wszystkich

i w wielu jeþzykach. Instytucje publiczne powinny być odpowiedzialne za

tworzenie i utrzymywanie us ug tego rodzaju17. Koniecznie jednak trzeba

stawiać pytanie i dociekać na ile w spo eczeństwie informacyjnym przekazy-

wana informacja jest prawdziwa?18

Warto zauwazúyć, izú w ci þagu minionych dwudziestu lat znacz þaco zmieni y

sieþ sposób myślenia i obyczaje spo eczeństw, a posteþp techniczny oraz zasto-

sowanie nowoczesnych technologii w zakresie komunikacji wywar y g eþboki

wp yw na stosunek cz owieka do przyrody, do siebie samego oraz do innych

14 Por. tamzúe nr 18; J. G a n d a. Wobec globalizacji. OsRomPol 23:2002 nr 1 s. 16.
15 Por. Papieska Rada do Spraw Środków Spo ecznego Przekazu. Etyka w Internecie nr 9.
16 Por. N a g ó r n y. Spo eczeństwo informacyjne s. 350.
17 Por. Papieska Rada do Spraw Środków Spo ecznego Przekazu. Etyka w Internecie nr 10.
18 Por. Por. N a g ó r n y. Spo eczeństwo informacyjne s. 342.
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ludzi19. Ten sam Internet pozwala jednostkom bawić sieþ anonimowości þa,
odgrywać rózúne role i fantazjować, a takzúe wchodzić we wspólnoteþ z innymi
i dzielić sieþ z nimi.

Wed ug gustów uzúytkowników, pozwala zarówno na aktywny udzia , jak
i bierne bycie wch anianym przez pozbawiony zewneþtrznych odniesień świat,
poddaj þac sieþ bodźcom o niemal narkotycznym oddzia ywaniu. Mozúe być
wykorzystany dla prze amania izolacji jednostek i grup lub do jej pog eþbienia.
Jego zastosowanie poci þaga za sob þa fundamentalne przekszta cenie elementów,
za pomoc þa których ludzie pojmuj þa świat wokó siebie oraz sprawdzaj þa i wy-
razúaj þa to, co pojmuj þa20.

II. MORALNA OCENA GLOBALIZACJI KULTURY

Oprócz wielu korzyści świat coraz wyraźniej dostrzega negatywne zja-
wiska, choć odnosi sieþ wrazúenie, zúe im wyraźniej je zauwazúa, tym bardziej
świat jest wobec nich bezsilny21. Niepokój budzi zw aszcza wymiar kulturo-
wy zachodz þacych przemian. Zjawiska globalizacji, jak zosta o powiedziane,
umozúliwiaj þa zacieśnianie wieþzi mieþdzy narodami i kulturami, otwieraj þac kazú-
demu dosteþp do niezliczonych informacji, ale z drugiej strony, nie u atwia to
bynajmniej nalezúytego rozeznania i dojrza ej syntezy wartości moralnych, czy
wreþcz kszta tuje postaweþ relatywizmu, co jak zauwazúa Jan Pawe II
utrudnia przyjeþcie Chrystusa jako „drogi, prawdy, zúycia” (por. J 14, 6) dla
kazúdego cz owieka22.

Nowa technologia informatyczna i Internet przekazuj þa zbiory wartości
kulturowych sposoby myślenia o relacjach spo ecznych, rodzinie, religii,
kondycji ludzkiej – które przez sw þa nowatorskość i spektakularność podwazúa-
j þa i przyt aczaj þa kultury tradycyjne. St þad jednym z najbardziej negatywnych
aspektów globalizacji, godz þacych w Kośció , jest wykluczenie z promowanych

19 Por. J a n P a w e II. Przes anie z okazji 20-lecia powstania Papieskiej Rady ds.
Kultury. Idźcie na „areopagi” wspó czesnej kultury (Watykan, 13.05.2002) nr 1. OsRomPol
23:2002 nr 7-8 s. 9.

20 Por. Papieska Rada do Spraw Środków Spo ecznego Przekazu. Etyka w Internecie nr 7.
21 Por. G a n d a. Wobec globalizacji nr 1 s. 16.
22 Por. J a n P a w e II. Homilia na zakończenie Nadzwyczajnego Konsystorza Kardy-

na ów. W naszym dzia aniu liczymy na pomoc Trójcy Świeþtej (Watykan, 24.05.2001).
OsRomPol 22:2001 nr 7-8 s. 47.
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przez ni þa wartości zúycia ma zúeńskiego i rodzinnego23. Wydaje sieþ , zúe rodzi-
na ponosi dotkliwe skutki regu dyktowanych przez produkcjeþ i rynek24.
Globalizacja grozi czeþsto zniszczeniem pieczo owicie tworzonych struktur,
narzucaj þac nowe style pracy, zúycia i organizowania wspólnot.

Przes ania spo ecznych środków przekazu, nabieraj þac zasieþgu planetarnego,
staj þa sieþ zagrozúeniem dla dziedzictw wartości kulturowych i moralnych, sta-
nowi þacych najwazúniejsze bogactwo narodów. Bolesn þa ironi þa jest równiezú fakt,
zúe to narzeþdzie komunikacji, maj þace tak olbrzymi potencja zblizúania do
siebie ludzi, powróci o równiezú do swych zimnowojennych pocz þatków i sta o
sieþ aren þa konfliktu mieþdzynarodowego poprzez zagrazúaj þacy wielu cyberterro-
ryzm25.

Przedstawiciele Episkopatu Polski zaistnia e w Polsce zmiany w dziedzinie
kultury określaj þa wreþcz jako totalitaryzm kulturowy s uzú þacy interesom finan-
sowym. Konsekwencj þa tego jest wzrastaj þace poczucie chaosu i zagubienia
cz owieka, zmniejsza sieþ d þazúenie do wyzúszych wartości, nasila sieþ pogoń za
zyskiem, nawet za ceneþ nieuczciwości i krzywdy drugiego cz owieka26.
Czynniki ekonomiczne dziś bardziej nizú kiedykolwiek w przesz ości wp ywaj þa
na decyzje prawne, polityczne czy bioetyczne, czeþsto ze szkod þa dla cz owieka
i spo eczeństwa27.

Nie miejsce tu na omawianie szczegó owo konsekwencji globalizacji
w kwestiach ekonomicznych, ale koniecznym wydaje sieþ spostrzezúenie, izú
media i ekonomia nie mog þa narzucić wzorów i tempa rozwoju, zaś obowi þazek
zaspokajania potrzeb materialnych nie oznacza, zúe mozúna deptać wartości
duchowe. Papiezú zdecydowanie podkreśla, izú prawda musi być wazúniejsza nizú
uzúyteczność, dobro musi przewazúać nad dobrobytem, wolność nad mod þa,
osoba nad instytucj þa28.

G ówne wyzwanie w kulturowych przemianach globalizacji stanowi fa szy-
wa antropologia, czyli brak integralnej koncepcji cz owieka. W poprzednim

23 Por. tamzúe.
24 Por. J a n P a w e II. Przem. Dziejami świata kieruje reþka Boga nr 2. OsRomPol

22:2001 nr 6 s. 15; J a n P a w e II. Przem. Globalizacja i etyka nr 2 s. 42.
25 Por. Papieska Rada do Spraw Środków Spo ecznego Przekazu. Etyka w Internecie nr 9-11.
26 Por. List pasterski Episkopatu Polski na Uroczystość Objawienia Pańskiego 2003 r.

Dialog warunkiem pokoju (Jasna Góra, 28.11.2002). OsRomPol 24:2003 nr 2 s. 57.
27 Por. J a n P a w e II. Przem. W waszej pracy naukowej czerpcie świat o z wiary

(Watykan, 5.12.2003) nr 4. OsRomPol 24:2003 nr 2 s. 44.
28 Por. J a n P a w e II. Przem. Dziejami świata kieruje reþka Boga (Watykan, 9.04.

2001) nr 2. OsRomPol 22:2001 nr 6 s. 15.
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stuleciu inne fa szywe antropologie wyda y owoc w postaci dwóch systemów
totalitarnych. Obecnie w komercyjno-pragmatycznym podejściu, usi uje sieþ
przekszta cić wspólnoteþ ludzk þa w spo eczeństwo konsumpcyjne. Chodzi naj-
pierw o postaweþ konsumpcyjn þa wywo an þa zalewem informacji, bowiem ludzie
nieprzygotowani krytycznie do odbioru informacji i nie maj þacy w aściwej
hierarchii wartości ulegaj þa „zaczadzeniu smogiem informacji”29. Wówczas
rodzi sieþ nastawienie na informacje zbeþdne i rozrywkowe, które atwo konsu-
mować.

Jan Pawe II zauwazúy , zúe „wywo ane przez globalizacjeþ gospodarki i środ-
ków spo ecznego przekazu, procesy stopniowo zmierzaj þa do uczynienia
z cz owieka jednego z elementów rynku, towaru wymiennego czy tezú czynni-
ka pozbawionego znaczenia dla decyduj þacych wyborów. W konsekwencji
cz owiek mozúe sieþ poczuć unicestwiony przez bezosobowe mechanizmy
o zasieþgu światowym i stopniowo utracić w asn þa tozúsamość godności oso-
by”30. Tymczasem globalizacja winna s uzúyć integralności osoby ludzkiej
i jej pe nemu rozwojowi.

Procesy globalizacji, wzmacniane przez wyrafinowan þa politykeþ reklamy,
tworz þa sztuczne potrzeby i generuj þa now þa hierarchieþ wartości. atwiej jest
manipulować ludźmi, którzy pragn þa zaspokoić wywo ane sztucznie potrzeby.
W tworzeniu nowej mentalności g ówn þa roleþ odgrywaj þa media. W ich
perspektywie to, co istotne, winno być spektakularne31.

Powazúne problemy wynikaj þa z ogólnej ewolucji kontekstu kulturowego,
w którym dominuj þa nauki doświadczalne, inspirowane kryteriami naukowej
epistemologii. Świat wspó czesny, naznaczony globalizacj þa, nawet wówczas,
jeśli jest wrazúliwy na wymiar religijny czy wreþcz wydaje sieþ na nowo go od-
krywać, gotów jest zaakceptować co najwyzúej ideeþ Boga Stwórcy, natomiast
trudność sprawia mu – podobnie jak s uchaczom Paw a na ateńskim Areopagu
(por. Dz 17, 32-34) – przyjeþcie scandalum crucis (por. 1 Kor 23), Boga, który
z mi ości wkracza w nasze dzieje i staje sieþ cz owiekiem, umieraj þac i zmar-
twychwstaj þac za nas. Zjawiska te s þa wielkim wyzwaniem dla katolickich szkó
i uniwersytetów, które powinny w zwi þazku z tym zapewniać formacjeþ kulturo-
w þa na poziomie odpowiadaj þacym obecnej sytuacji w kulturze32.

29 Por. N a g ó r n y. Spo eczeństwo informacyjne s. 344-345.
30 Por. J a n P a w e II. Przem. Wobec wyzwań globalizacji nr 3 s. 45.
31 Por. Zú y c i ń s k i. Uniwersalne wartości Królestwa Bozúego s. 20.
32 Por. tamzúe.
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Da sieþ zauwazúyć, zúe rozwojowi spo ecznemu i naukowemu cz owieka nie
towarzyszy dziś g eþbsza refleksja nad znaczeniem i wartości þa zúycia, które na
kazúdym etapie jest darem Bozúym, ani tezú nalezúyte uznanie wyj þatkowej god-
ności cz owieka jako istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Stwórcy33.
G oszenie przes ania Ewangelii we wspó czesnym świecie nastreþcza wiele
trudności, przede wszystkim dlatego, zúe ludzie zúyj þa dziś w środowiskach
kulturowych nierzadko pozbawionych wszelkich odniesień do wartości ducho-
wych i zúycia wewneþtrznego cz owieka, w rzeczywistości zdominowanej przez
materializm34.

Rozwój gospodarczy i techniczny nie jest w równej mierze udzia em ca ej
ludzkości, ale jedynie niewielkiej czeþ ści, ponadto polepszenie warunków zúycia
nie idzie w parze z otwarciem ludzkich serc na bliźnich, którzy cierpi þa g ód
i nagość. W krajach rozwinieþtych szerzy sieþ materialistyczny konsumpcjo-
nizm, nazywany przez Jana Paw a II swego rodzaju „kultur þa marnotrawstwa”.
Zapomina sieþ o kulturowej kenozie Chrystusa, a celem jest wywyzúszenie
jednostki i egocentryczne zaspokojenie osobistych pragnień. Niestety staje sieþ
on powszechnym stylem zúycia i przynosi bardzo szkodliwe skutki. Jak stwier-
dzi Papiezú , nalezúy sieþ przeciwstawić jego tendencjom, a wyzwaniem pedago-
gicznym powinno stać sieþ kszta towanie w aściwego stosunku do dóbr mate-
rialnych. Kazúdy powinien umieć z nich korzystać nie zapominaj þac o ograni-
czoności dosteþpnych zasobów ani o ubóstwie innych. Wszyscy powinni rów-
niezú nagi þać swój styl zúycia do wymogów braterskiej solidarności35.

Jan Pawe II ostrzega w aścicieli przedsieþbiorstw, ludzi pracy i osoby
sprawuj þace odpowiedzialne funkcje polityczne i spo eczne, by nie godzić sieþ
na globalizacjeþ opart þa wy þacznie na kryteriach ekonomicznych i nie poddawać
sieþ nieuchronnej logice ślepych mechanizmów. Apelowa , by wraz ze wszyst-
kimi uczestnikami zúycia spo ecznego, partnerami dialogu i wspó pracy podej-
mować dzia ania pozwalaj þace unikn þać szkodliwych skutków globalizacji oraz
rozwoju techniki, która niszczy cz owieka36. Przysz ość ludzkości w dobie

33 Por. Wspólna Deklaracja Papiezúa Jana Paw a II i Arcybiskupa Aten i ca ej Grecji
Christodoulosa (Ateny, 4.05.2001). OsRomPol 22:2001 nr 7-8 s. 15.

34 Por. J a n P a w e II. Przem. Znaczenie kultury dla cz owieka, spo eczeństwa

i ewangelizacji (Watykan, 16.03.2002) nr 3 OsRomPol 23:2002 nr 6 s. 26.
35 Por. J a n P a w e II, Oreþdzie na Światowy Dzień Pokoju (1999). Poszanowanie

praw cz owieka warunkiem prawdziwego pokoju nr 2. OsRomPol 20:1999 nr 1 s. 4; J. Zú y-
c i ń s k i. Fundamenty nadziei. OsRomPol 22:2001 nr 11-12 s. 53; J a n P a w e II.
Przem. Globalizacja solidarności wymaga kultury solidarności (Watykan, 11.11.2001) nr 8.
OsRomPol 22:2001 nr 2 s. 31.

36 Por. J a n P a w e II. List do uczestników zgromadzenia generalnego Światowego
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globalizacji w znacznym stopniu zalezúy od pobudzenia powszechnej soli-
darności, wspó odpowiedzialności mieþdzyludzkiej, tworzenia odpowiednich
struktur, organizacji mieþdzynarodowych i organów kontrolnych. Wspó za-
lezúność i wspó odpowiedzialność w procesach globalizacji wymaga odwo ania
sieþ do godności i wolności osoby ludzkiej, jedności rodziny ludzkiej, d þazúenia
do wspólnego dobra w skali mieþdzynarodowej, do powszechnego przeznacze-
nia dóbr, do wspólnego dobra kazúdego narodu oraz imperatywu solidarności
i sprawiedliwości rozdzielczej37.

W obliczu wyzwań spowodowanych przez przemiany procesu globalizacji
chrześcijanie, a zw aszcza biskupi, powinni poszukiwać nowych środków
ewangelizacji, a w „globaln þa wioskeþ” wnosić uniwersalne wartości Królestwa
Bozúego, do których nalezú þa: solidarność i świeþtość, przebaczenie i pojednanie,
prawda i wolność38. Cale spo eczeństwo musi zmierzyć sieþ z nie atwymi
pytaniami dotycz þacymi cz owieka i jego przysz ości, zw aszcza w takich
dziedzinach, jak bioetyka, wykorzystanie zasobów naturalnych ziemi, decyzje
ekonomiczne i polityczne. Celem tej spo ecznej refleksji powinno być pe ne
uznanie godności cz owieka, który odgrywa najwazúniejsz þa roleþ w spo eczeń-
stwie i musi być podstawowym kryterium spo ecznych decyzji39.

Nowe wyzwania stoj þa takzúe przed biskupami „globalnej wioski”. W sercu
g eþbokich przemian kulturowych biskup, zúyj þacy mi ości þa Boga i realistycznie
otwarty na świat, pozostaje nauczycielem ewangelicznej nadziei. Nie mozúna
zapomnieć, zúe rewolucja kulturowa wymaga odpowiedzi duszpasterskiej. Naszym
zadaniem jest nieść chrześcijański optymizm środowiskom dotknieþtym przez
frustracjeþ i zniecheþcenie40. Mieþdzy wolnym rynkiem a nowymi zastosowaniami
techniki trzeba szukać wspó czesnych areopagów, na których catolica electronica

– katolicyzm korzystaj þacy z osi þagnieþć najnowszej technologii – stanie sieþ normal-
n þa form þa g oszenia prawdy o mi ości Boga do cz owieka41.

Ruchu Chrześcijańskich Ludzi Pracy. Kultura ludzi pracy musi pozostać kultur þa solidarn þa nr
3. OsRomPol 21:2000 nr 9 s. 10.

37 Por. J. G o c k o. Globalizacja. W: Jan Pawe II. Encyklopedia nauczania moralnego.
Red. J. Nagórny, K. Jezúyna. Radom 2005 s. 216; t e n zú e. Potrzeba nowej solidarności.

Moralno-spo eczne implikacje globalizacji. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubi-

leuszu Roku 2000. Red. J. Nagórny, K. Jezúyna. Lublin 2000 s. 242-243.
38 Por. O r z e s z y n a. Globalizacja s. 164; Zú y c i ń s k i. Uniwersalne wartości

Królestwa Bozúego s. 20.
39 Por. J a n P a w e II. Przem. Znaczenie kultury dla cz owieka, spo eczeństwa

i ewangelizacji nr 3 s. 26.
40 Por. Zú y c i ń s k i. Uniwersalne wartości Królestwa Bozúego s. 20.
41 Por. t e n zú e. Fundamenty nadziei s. 53.
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Jan Pawe II nie zapomina o konsekwencjach globalizacji dotykaj þacych
m odego pokolenia. Przekonywa , zúe warto inwestować w m odziezú , pomaga-
j þac jej przezwycieþzúyć rozdźwieþk mieþdzy wiedz þa zdobyt þa w szkole a rzeczy-
wistymi wymogami przedsieþbiorstw produkcyjnych. Koniecznie trzeba rów-
niezú umozúliwić nowym pokoleniom udzia w tworzeniu świata pracy coraz
bardziej odpowiadaj þacego potrzebom cz owieka, m.in. dzieþki g eþbszemu
poznaniu dziedzictwa wartości ludzkich i chrześcijańskich42.

Trzeba zauwazúyć równiezú , zúe dzisiaj bardziej nizú w jakimkolwiek innym
okresie historii uleg przerwaniu proces przekazywania wartości moralnych
i duchowych z pokolenia na pokolenie. To w konsekwencji prowadzi do
swoistego rozdźwieþku mieþdzy Kościo em i światem wspó czesnym43. Szko y
i inne instytucje wychowawcze oraz programy dla dzieci i doros ych powinny
zapewniać kszta cenie do krytycznego wykorzystania Internetu jako czeþ ści
ogólnego wykszta cenia medialnego, a nie jedynie rozwijania umiejeþtności
technicznych –„alfabetyzmu komputerowego” i tym podobnych. Ostatecznie

chodzi o kszta cenie zdolności do świadomej, krytycznej oceny treści44.

Jak widać, globalizacjeþ kulturow þa trzeba ujmować w ca ej jej z ozúoności

i dostrzegać, zúe choć procesy globalizacyjne stwarzaj þa pewne zagrozúenia,

otwieraj þa tezú niezwyk e i wiele obiecuj þace mozúliwości, w aśnie z punktu

widzenia celu, jakim jest przekszta cenie ludzkości w jedn þa rodzineþ opart þa na

wartościach sprawiedliwości, równości i solidarności45.
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THE CHURCH AND THE CULTURAL CHANGES
IN THE WAKE OF GLOBALIZATION

S u m m a r y

The phenomenon of globalisation is dynamic, and develops mostly through market-related
mechanisms and information technology. Globalization creates new social circumstances and
influences all aspects of culture. Globalization processes and population migrations bring about
new relationships and enable intercultural exchange. At first, the economic issues were considered
central for globalization processes. In time, cultural change was acknowledged as equally impor-
tant. Recognizing the economic and the cultural aspects of the globalization phenomena made the
researchers launch studies on the influence of the market-related mechanisms on culture. The
deeper insight into the cultural aspect of globalization enabled highlighting the personalistic
aspect of culture, that is the value of the human being as a source of any social order and the
foundation of each cultural system. Considering the phenomenon of globalization together with
the impact it has on culture justifies the use of the concept of „globalization of culture.”

Translated by Konrad Klimkowski

S owa kluczowe: globalizacja, kultura, moralność.
Key words: globalization, culture, morality.


