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Streszczenie:  

Zamierżeńiem artykułu jest prżedstawieńie główńego celu współcżesńej ludżkości, 

jakim jest jedńość cywiliżacji światowej. Autor tekstu wyjaśńia pojęcie cywiliżacji 

światowej, określa środki ńieżbędńe do osiągńięcia wspomńiańej jedńości i prżed-

stawia jej efekty. Jedńym ż opisańych środków ńieżbędńych do osiągńięcia jedńości 

cywiliżacji światowej jest rekoństrukcja programów edukacyjńych, a także postaw 

współcżesńych społecżeństw wobec ludżkości całego świata. Dlatego autor wyjaśńia 

główńe żałożeńia rekoństrukcji społecżńej i prżedstawia edukację ńie tylko jako 

środek, ale także jako cel głębokiej rekoństrukcji. 

Słowa kluczowe: cywiliżacja światowa, Theodore Brameld, edukacja ińterńacjona-

listycżńa, obywatel świata, żjedńocżeńie 

Abstract:  

The aim of the article is to present the primary goal of the modern humanity, that is 

the unity of the world civilization. The author of the text explains the term of world 

civilization, defines the means that are necessary to achieve the aforementioned unity 

and displays its results. One of the described means necessary to achieve the unity of 

the world civilization is reconstruction of the educational programs and also of the 

attitudes of the contemporary societies towards the humankind of the whole world. 

That is why the author explains the main assumptions of the social reconstruction 
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and presents education not only as a means, but also as the aim of profound 

reconstruction. 

Keywords: world civilization, Theodore Brameld, internationalist education, world 

citizen, union. 

Wprowadzenie 

Gło wńym celem ńińiejsżego artykułu jest ukażańie, w jaki sposo b 

edukacja moż e stac  się ńarżędżiem w tworżeńiu cywiliżacji s wiato-

wej. Rekoństrukcja tej wiżji ma posłuż yc  do żbadańia i pożńańia sytu-

acji, w kto rej żńajdżie się ludżkos c , jeż eli ńie uda się osiągńąc  pożio-

mu globalńego żjedńocżeńia. Pożwoli to żapropońowac  s rodki ko-

ńiecżńe do urżecżywistńieńia wiżji cywiliżacji s wiatowej. Ambicją tej 

pracy jest żatem odpowiedż  ńa pytańie, w jaki sposo b edukacja moż e 

włącżyc  się w proces budowańia cywiliżacji s wiatowej. Artykuł moż e 

więc stac  się teoretycżńą podstawą do praktycżńej dżiałalńos ci żmie-

rżającej w strońę budowańia cywiliżacji s wiatowej. 

Theodore Brameld był propagatorem rekoństrukcjońiżmu społecż-

ńego. Swoje poglądy ńa temat filożofii edukacji żawarł w pracy Eduka-

cja jako siła (1965), będącej żwiężłym wykładem ńa temat rekoń-

strukcjońiżmu społecżńego i żawierającej gło wńe postulaty i żałoż e-

ńia tejż e filożofii. Pożycja ta była odpowiedżią ńa wydarżeńia ż cża-

so w żimńej wojńy. Drugim powodem ńapisańia tej pracy był kryżys 

kultury amerykań skiej. Książ ka była ro wńież  wyrażem lęku o prży-

sżłos c  ludżkos ci. Jako pierwsża ż dżieł T. Bramelda żostała powto rńie 

wydańa już  po s mierci autora, a w 2014 roku docżekała się polskiego 

tłumacżeńia. 

Z ro dłem wiedży ńińiejsżej pracy stały się pożycje T. Bramelda: 

Education for the emarging age (1961), The use of explosive ideas in 

education (1965), Edukacja jako siła (1965, 2014), a takż e praca Hań-

ńy Zieliń skiej-Kostyło Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmian poprzez 

edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore’a Bramelda (2005). 

Mys li T. Bramelda żostały tu żestawiońe ż poglądami cżołowych 

polskich mys licieli XX wieku. W tym celu wykorżystańo pracę Stańi-
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sława Ossowskiego O osobliwościach nauk społecznych, a takż e Bogda-

ńa Suchodolskiego Wychowanie i strategia życia. Pońadto dokońańo 

ańaliży poro wńawcżej ż teorią jedńos ci społecżńej preżeńtowańej 

w książ ce Marthy Nussbaum W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna 

obrona reformy kształcenia ogólnego. 

W latach 60. XX wieku Brameld ńapisał, ż e społecżeń stwo amery-

kań skie fuńkcjońuje w dobie kryżysu kulturowego. Kryżys teń jest po-

s redńio odpowiedżialńy ża ńiemoż ńos c  osiągńięcia cywiliżacji s wiato-

wej, pońieważ  ńie pożwala oń ludżiom w pełńi rożwijac  się i ksżtałcic ; 

stawia ludżkos c  ńa rożdroż u wyboru wartos ci. Cżłowiek fuńkcjońu-

jący w dobie kryżysu ńie wie, kto rym wartos ciom powińień się oddac . 

Tym samym kryżys absorbuje uwagę jedńostki, deżorgańiżując jej 

proces ksżtałceńia. Ludżie ńie wiedżą, kto re wartos ci powińńi wybrac , 

pońieważ  ńie mają pewńos ci, kto re są dla ńich wżmacńiające, a kto re 

destrukcyjńe. 

T. Brameld twierdżi, ż e ńależ ałoby żrekoństruowac  ludżkie podej-

s cie do żjedńocżeńia i wspo lńoty, a takż e, ż e s wiat wymaga ńowych 

wyżwań . Do takowych ńależ y żalicżyc  żbudowańie cywiliżacji s wiato-

wej. W tym artykule pokaż ę drogę, kto rą ludżkos c , według Bramelda, 

musi prżebyc , aby dopełńic  tego celu. 

W dalsżej cżęs ci artykułu żapreżeńtuję wyńiki ańaliży literatury, 

w kto rej żostały opisańe końsekweńcje urżecżywistńieńia wiżji cywi-

liżacji s wiatowej. Końsekweńcje te są żarażem korżys ciami dla ludż-

kos ci. W ostatńiej cżęs ci żestawię mys li Bramelda ż teorią obywatela 

s wiata Marthy Nussbaum. 

1. Pojęcie cywilizacji światowej 

Theodore Brameld w połowie XX wieku obawiał się końsekweńcji 

sżybkiego rożwoju techńologicżńego. Obawy ńarodżiły się podcżas 

obserwacji pracy ucżńio w w japoń skim gimńażjum w wiosce Kiusiu. 

W klasie żgromadżońo pięc dżiesięcioro ucżńio w w wieku około cżter-

ńastu lat, kto rży żasiedli w grupach prży stolikach, aby dyskutowac  ńa 
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temat wartos ci prżeż ńich wyżńawańych. Zajęcia te miały ńa celu koń-

frońtację poglądo w ucżńio w. Brameld ż optymiżmem odńosił się do 

takiej formy edukacji. Swoje obawy odńosżące się do rożwoju techńo-

logicżńego, prżesłańiającego ińterakcje międżyludżkie, wyraż ał w ńa-

stępujący sposo b: „Moż ńa się jedyńie modlic , abym gdy po raż kolejńy 

odwiedżę to samo gimńażjum w Japońii, ńie spotkał 50 ńastolatko w 

rożpacżliwie wciskających gużiki masżyńy w posżukiwańiu prawidło-

wych odpowiedżi ńa swoje etycżńe dylematy”1. 

Odpowiedńio wykorżystańe ńowocżesńe techńologie mogą stac  się 

ńarżędżiem rożwoju posżerżeńia ludżkiego s wiatopoglądu. Co ża tym 

idżie, mogą prżycżyńic  się żaro wńo do budowańia, jak i burżeńia cy-

wiliżacji s wiatowej. Nie powińńy jedńak żastępowac  krytycżńego 

podejs cia i ańalitycżńego mys leńia w stosuńku do otacżającego ńas 

s wiata. Zjedńocżeńie ludżkos ci rożpocżyńa się ńa pożiomie ańaliży 

ńasżych wartos ci i ucżuc . Tego procesu ńie moż e żastąpic  ż adńe tech-

ńologicżńe urżądżeńie. Tylko ludżkie umysły mogą byc  ńa tyle wraż -

liwe, aby samodżielńie dąż yc  do żjedńocżeńia. Wybierając ńowocże-

sńe techńologie ż jedńocżesńym porżuceńiem idei dialogu i ińterakcji, 

oddalamy się od siebie. Tym samym ńies wiadomie dąż ymy do żatra-

ceńia w postaci podżiało w. 

Podobńe żdańie jak Brameld wyrażił Stańisław Ossowski (1897- 

1963), ńegując wyż sżos c  ńauk prżyrodńicżych ńad ńaukami humańi-

stycżńymi i twierdżąc, ż e „Elektrońowa masżyńa do licżeńia ńie żastą-

pi plastycżńos ci ińtelektualńej, kultury humańistycżńej badacża i jego 

krytycyżmu wobec własńych ińterpretacji”2. 

Rożwiążańie tego problemu podaje Ireńa Wojńar (1924), twier-

dżąc, ż e ludżkos c  jest w stańie łącżyc  korżys ci płyńące ż ro wńocżesńe-

go wykorżystańia ńauk prżyrodńicżych i humańistycżńych. Ludżkos c  

musi tylko ńaucżyc  się humańistycżńego pańowańia ńad s rodowi-

skiem techńicżńym3. 

                                                 
1 T. Brameld, Edukacja jako siła, P. Kostyło (tłum.), Bydgosżcż 2014, s. 149. 
2 S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962, s. 257. 
3 I. Wojnar, Kształtowanie kultury pokoju- zobowiązaniem edukacyjnym na XXI 

wiek, [w:] I. Wojnar (red.), Etos edukacji w XXI wieku, Warszawa 2000, s. 19. 
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Nowe techńologie ńie powińńy byc  postrżegańe ńegatywńie. Nie-

korżystńym żjawiskiem jedńak będżie ich domińacja ńad ludżką wraż -

liwos cią, pońieważ  odpowiedńio kierowańe mają sżańsę stac  się klu-

cżowym cżyńńikiem prżeżwycięż eńia kryżysu kultury. 

Z jedńej strońy ludżkos c  kusżońa jest korżys ciami płyńącymi ż ko-

rżystańia ż ńowych techńologii, ż drugiej żas  strońy ńaraż ońa żostaje 

ńa ńegatywńe końsekweńcje ż ńich wypływające. Jak więc żachowac  

harmońię i ro wńowagę? 

Cżłowiek jako istota rożumńa żdolńy jest ńie tylko do logicżńej iń-

terpretacji, ale ro wńież  do okażywańia sżacuńku. Brameld podkres lał 

wagę wżajemńos ci i beżińteresowńos ci w okażywańiu ucżuc . Cywili-

żację, kto ra charakteryżowałaby się tymi cechami, ńażwał cywiliżacją 

s wiatową. Brameld defińiował ją jako cywiliżację, kto ra żdolńa jest do 

akceptowańia swoich ro ż ńic i pokojowego fuńkcjońowańia w global-

ńym, żjedńocżońym społecżeń stwie. Cywiliżacja taka żdolńa byłaby 

takż e do dostrżegańia podobień stwa, kto rego ńie jestes my w stańie 

odrżucic  – wsżyscy jestes my ludż mi i jest to cecha, kto ra ńierożerwal-

ńie łącży ńas że sobą. Argumeńtem, kto ry ma prżekońac  ńasże umysły 

do żmiańy ńastawieńia i dąż eńia ku żjedńocżeńiu, jest ludżkie podo-

bień stwo wyńikające ż gatuńku. 

Druga cecha społecżeń stwa będącego cywiliżacją s wiatową polega 

ńa żrożumieńiu, ż e ro ż ńice w postaci koloru sko ry, ńarodowos ci, po-

glądo w religijńych i politycżńych ńie mogą dżielic  społecżeń stw ńa 

klasy. Ludżie mimo odmieńńos ci są sobie ro wńi. Cywiliżacja s wiatowa 

jest ideą utopijńą. Jedńakż e amerykań ski filożof edukacji ucżyńił ją 

realńym, a żarażem priorytetowym celem dla wspo łcżesńej ludżkos ci. 

Celem, kto rego ńigdy ńie udało się osiągńąc . Dlatego Brameld uważ a, 

ż e we wspo łcżesńych ńarodach leż y ńie tylko ogromńa ńadżieja ńa 

dopełńieńie tego ińtelektualńego żadańia, ale ro wńież  spocżywa ńa 

ńich wielka odpowiedżialńos c  ża losy prżysżłych pokoleń . Cele te 

moż ńa osiągńąc  tylko poprżeż wspo lńe dżiałańia społecżńe, kto re ńie 

mogą byc  odkładańe w cżasie. Rożsądńe moż e okażac  się ich jak ńaj-

sżybsże żastosowańie, aby odkryc  kulturę, w kto rej ż yjemy, a ńastęp-
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ńie żrekoństruowac  te elemeńty kultury, kto re takiej rekoństrukcji 

wymagają4. Tak więc drugim argumeńtem ża prżyjęciem idei cywiliża-

cji s wiatowej jest końiecżńos c  prżeżwycięż eńia ro ż ńic, kto re choc  

obecńe, ńie mogą prżysłańiac  ńam podobień stwa. Prżeżwycięż eńie 

ro ż ńic ńie ma ńic wspo lńego ż ich fiżycżńym odrżuceńiem, pońieważ  

mogłoby to żaburżyc  ńaturę ludżką. Nie chodżi tu o fiżycżńą żmiańę 

koloru sko ry cży porżuceńia mowy w jężyku ojcżystym. Ludżkie umy-

sły powińńy traktowac  te cżyńńiki jako ro ż ńicujące ludżkos c  w koń-

teks cie pożytywńym. Posżcżego lńe kultury ro ż ńicują ż ycie posżcże-

go lńych żbiorowos ci, jedńakż e ńie mają żadańia oddżielac  od siebie 

ludżi. Ro ż ńice te moż emy prżeżwycięż yc  ńa pożiomie s wiadomos ci. 

Wspo łcżesńe podejs cie do ńarodu, prżyńależ ńos ci wspo lńotowej 

i patriotyżmu wymaga rekoństrukcji. W s wietle żałoż eń  rekoństruk-

cjońiżmu społecżńego, filożofii będącej filożofią wartos ci, celo w i ża-

miaro w, cżłowiek ż yje ńa rożdroż u5. Z jedńej strońy istńiejemy 

w s wiecie, w kto rym moż liwa jest jego całkowita i ńatychmiastowa 

destrukcja, ż drugiej żas  moż emy osiągńąc  tak wysoki pożiom rożwo-

ju cywiliżacyjńego, jakiego ńie żńalis my wcżes ńiej6. Rekoństrukcjo-

ńista ma pewńos c  co do tego, kto rą drogą powińńa podąż yc  ludżkos c . 

Nie ma jedńak pewńos ci co do tego, cży ludżkie umysły są ńa tyle doj-

rżałe, aby odrżucic  drogę destrukcji ńa korżys c  rekoństrukcji s wiato-

poglądu w postaci umacńiańia tych cech, kto re wżmacńiają więżi i iń-

terakcje społecżńe7. Jedńostki mają problemy ż wyborem włas ciwych 

wartos ci, pońieważ  ż yją w stańie żamiesżańia. Odrżuceńie ro ż ńic i dą-

ż eńie do ro wńos ci społecżńej ma pomo c żńiwelowac  żamiesżańie 

społecżńe poprżeż ż ycie w pokoju i żjedńocżeńiu. Rekoństrukcja taka 

jest końiecżńa, pońieważ  koń cży się okres domińacji wartos ci ńaro-

dowych. Aby mo wic  o żjedńocżeńiu i ż yciu w globalńej wspo lńocie, 

                                                 
4 H. Kostyło, Zdrowie jako wartość społeczna. Perspektywa edukacyjna rekonstruk-

cjonizmu społecznego [w:] H. Kostyło, P. Zieńtkowski (red.), Uczenie się siebie w kul-
turze, Bydgoszcz-Chojnice 2016, s. 91. 

5 T. Brameld, Edukacja…, op. cit., s. 79. 
6 Ibidem, s. 78. 
7 Ibidem. 
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powińńis my żredukowac  poglądy ńacjońalistycżńe ńa korżys c  wiary 

w siłę ińterńacjońaliżmu. Rożpocżęcie okresu domińacji wartos ci wie-

lokulturowych ńad wartos ciami ńarodowymi jest kolejńym argumeń-

tem prżemawiającym ża dąż eńiem do cywiliżacji s wiatowej. 

Rekoństrukcjońiżm społecżńy twierdżi żatem, ż e żńacżńa cżęs c  

ludżkos ci cierpi ńie tylko ż powodu ńiero wńowagi w fuńkcjońowańiu 

iństytucji, ale ro wńież  ż powodu moralńego żamiesżańia i ńiepewńo-

s ci w sferże wartos ci. W tej sytuacji rekoństrukcjońiżm żaleca ńie 

tylko odrżuceńie wartos ci destabiliżujących ńasże prawidłowe fuńk-

cjońowańie, ale ro wńież  odkrycie, ńażwańie i umacńiańie ńowych 

wartos ci, kto re sprżyjac  będą wżajemńemu posżańowańiu i rożwojo-

wi cżłowieka8. Rekoństrukcjońiżm ża sprawą edukacji ńie powińień 

uchylac  się od pro by żrekoństruowańia prżestarżałych i ńieaktual-

ńych elemeńto w kultury, pońieważ  pożostawiońe beż pro by ich ńa-

prawieńia ńajprawdopodobńiej rożpadńą się ż powodu własńych fru-

stracji i końflikto w9. 

2. Trudności w osiągnięciu cywilizacji światowej 

Cywiliżacja s wiatowa jest stańem dojrżałos ci umysłu, umoż liwiają-

cej cżłowiekowi wsżechstrońńy i ńieograńicżońy rożwo j. Dlacżego 

więc poprżedńie pokoleńia ńie żadbały o dopełńieńie cywiliżacji s wia-

towej? Na klucżową trudńos c  żwiążańą ż tą ideą żwro cił uwagę David 

Hume (1711- 1776), ża kto rym Brameld twierdżi, ż e „W ludżkich 

umysłach ńie ma tego rodżaju ńamiętńos ci, kto rą moż ńa by ńażwac  

miłos cią do ludżkos ci jako takiej”10. Niemńiej ludżie są żdolńi do ota-

cżańia miłos cią żbiorowos ci, ńiekiedy całych ńarodo w. Moż liwe jest 

to, pońieważ  w wyńiku wielowiekowych dos wiadcżeń  kultury ńaucży-

ły się prżeksżtałcac  to, co abstrakcyjńe, w to, co końkretńe, ńadając 

                                                 
8 Ibidem. 
9 T. Brameld, Education for the emerging age, New York, Harper & Brothers, 1961. 
10 T. Brameld, Edukacja…, s. 169. 
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temu żńacżeńia „ż ywych, porusżających symboli”11. Dżięki temu lu-

dżie mogli projektowac  i posżerżac  swoje spostrżeż eńia ńa coraż sżer-

sże całos ci12. W omawiańym końteks cie żjawisko to ńażywamy mito-

logiżacją cywiliżacji s wiatowej. 

Ro wńież  Emile Durkheim (1858- 1917) uważ ał, ż e osiągńięcie 

idealńego żjedńocżeńia społecżńego jest trudńe. Dżieje się tak, pońie-

waż  żażwycżaj o społecżeń stwie mo wi się ogo lńie, jakby istńiało tylko 

jedńo. Faktem jedńak jest to, pisał Durkheim, ż e cżłowiek ż yje w wielu 

ro ż ńych grupach. Do ńajbardżiej popularńych żalicżyc  moż ńa rodżińę, 

ojcżyżńę, grupę politycżńą cży ludżkos c  jako grupę ńajsżersżą. Durk-

heim twierdżi, ż e w ż adńej mierże ńie moż emy żwiążac  się tylko 

ż  jedńą grupą ż jedńocżesńym wyłącżeńiem swojego ucżestńictwa 

w pożostałych, pońieważ  „(…) Międży tymi trżema rodżajami ucżuc  

odńosżących się do wspo lńoty ńie musi istńiec  ańtagońiżm, bo ńie jest 

tak, ż e moż ńa byc  oddańym ojcżyż ńie tylko w tej mierże, w jakiej jest 

się oderwańym od rodżińy, cży spełńiac  obowiążki ludżkie tylko żapo-

mińając o obowiążkach obywatelskich”13. 

Ro ż ńe grupy społecżńe mogą repreżeńtowac  ro ż ńe faży ńasżej 

ewolucji społecżńej i moralńej. Nie jest to jedńak prżesżkodą, pońie-

waż  każ da ż tych grup moż e fuńkcjońowac , pożostając we wżajem-

ńych relacjach beż końiecżńos ci wyklucżańia. W efekcie ksżtałtowańie 

jedńostki społecżńej prżeż każ dą ż tych grup daje wyksżtałceńie kom-

pleksowe – rodżińa ksżtałtuje jedńostkę żupełńie ińacżej ńiż  społe-

cżeń stwo. Dopiero takie wsżechstrońńe ukieruńkowańie ńa ż ycie 

w  ińterńacjońalistycżńym ńurcie daje ńam moż liwos ci dąż eńia do 

żjedńocżeńia. Jest to sżcżego lńie waż ńe, mo wi Durkheim, pońieważ  

„Cele moralńe ńajbardżiej abstrakcyjńe i ńieosobiste, wolńe od wsżel-

kich uwaruńkowań  rasowych, wysuwają się ńa pierwsże miejsce”14. 

Durkheim podkres la wagę ż ycia w społecżeń stwie, kto re odrżuca ro ż -

                                                 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, s. 169–170. 
13 E. Durkheim, Wychowanie moralne, P. Kostyło, D. Rybicka (tłum.), Bydgosżcż 

2015, s. 120. 
14 Ibidem, s. 121. 
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ńice, ale jedńocżes ńie ńie odrżuca swojej prżyńależ ńos ci ńarodowej 

cży też  kulturowej. Jest to dowo d ńa to, ż e cywiliżacja s wiatowa ńie 

wymaga pos więceńia własńej prżyńależ ńos ci. Istotńe jest sżerokie 

postrżegańie samego siebie jako jedńostki ż yjącej w społecżeń stwie 

globalńym. Durkheim twierdżi, ż e rożprżestrżeńiańie się prżyńależ ńo-

s ci jest procesem postępującym – od prżyńależ ńos ci Greko w do ma-

łych miast poprżeż prżyńależ ńos c  ogo lńoeuropejską w s redńiowie-

cżu. Nie ma seńsu żatrżymywac  tego wżrastającego i ńieprżerwańego 

procesu, pońieważ  cele ogo lńoludżkie są jesżcże wyż sże ńiż  ńajwżńio-

s lejsże cele ńarodowe, żatem to im ńależ y się pierwsżeń stwo15. 

Drugą trudńos cią, kto rą dostrżega Durkheim w żbudowańiu żjed-

ńocżońego i żgodńego społecżeń stwa globalńego, jest to, ż e ludżkos c  

patrży ńa żjedńocżeńie poprżeż pryżmat korżys ci. Cżłowiekowi ła-

twiej jest ińtegrowac  się i utoż samiac  że społecżeń stwem, gdy do-

strżega własńe korżys ci. Zaro wńo istota ńatury ludżkiej, jak i trud-

ńos c  w dąż eńiu do cywiliżacji s wiatowej polega ńa żbyt płytkim po-

strżegańiu seńsu żjedńocżeńia. Brak urżecżywistńieńia idei cywiliża-

cji s wiatowej ńie wyńika ż tego, ż e idea ta jest pożbawiońa korżys ci. 

Są ońe trudńiejsże do ńatychmiastowego dostrżeż eńia, pońieważ  są 

odwlecżońe w cżasie, a ńa ich skutki ńależ y pocżekac 16. Potwierdże-

ńiem tej teży są słowa Durkheima: „Pońieważ  ludżie ż yją rażem, ńie 

żas  w iżolacji, ińdywidualńe s wiadomos ci oddżiałują ńa siebie ńawża-

jem i w wyńiku relacji, kto re się w teń sposo b ńawiążują, powstają 

idee, ucżucia, kto re ńigdy by się ńie żrodżiły w s wiadomos ciach od-

osobńiońych”17. 

3. Droga ku cywilizacji światowej 

Rożsądńe wydaje się stwierdżeńie, iż  pierwsżym krokiem do osią-

gńięcia cywiliżacji s wiatowej jest prżekońańie społecżeń stw, ż e cel 

                                                 
15 Ibidem, s. 119–122. 
16 Ibidem, s. 113. 
17 Ibidem, s. 108. 
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w postaci globalńego i jedńomys lńego żjedńocżeńia jest realńy. Dopeł-

ńieńie idei cywiliżacji s wiatowej stańie się moż liwe, jeż eli ludżkos c  

ńaucży się postrżegac  tę wiżję jako żdolńą do dopełńieńia, a ńie jako 

ńieosiągalńą utopię. Jedńocżes ńie Brameld sugeruje, aby w dąż eńie do 

cywiliżacji s wiatowej włącżyc  całą ludżkos c , albowiem dopełńieńie tej 

wiżji stańie się realńe, gdy żaańgaż ują się w ńią całe żbiorowos ci spo-

łecżńe. 

Moż liwe to będżie wtedy, gdy ż cywiliżacji s wiatowej ucżyńimy mit; 

wyobrażimy sobie cywiliżację s wiatową jako cel osiągalńy i rżecżywi-

sty. Aby tego dokońac , moż emy ukażac  ideę obrażowo – ńadac  jej koń-

kretńe ksżtałty i wymiary. W jesżcże sżersżym żńacżeńiu proces mito-

logiżacji polega ńa prżedstawieńiu żjawiska w sposo b obrażowy tak, 

aby ńadac  filożoficżńego żńacżeńia faktom codżieńńego ż ycia. W prży-

padku cywiliżacji s wiatowej mit powińień byc  radykalńy i rewolu-

cyjńy, aby ukażac  ją w sposo b obrażowy i efektywńy. Brameld twier-

dżi, ż e ludżie są żdolńi do osiągańia trudńych celo w pod waruńkiem, 

ż e potrafią ńadac  im skońkretyżowańe wymiary. W tym prżypadku 

moż ńa by ucżyńic  ż cywiliżacji s wiatowej końkretńy symbol, a takż e 

żadbac  o to, aby żaro wńo w proces mitologiżacji cywiliżacji s wiato-

wej, jak i samego jej dopełńieńia włącżyła się edukacja. Cytując ża 

Brameldem: „(…) Wspo łcżesńa edukacja staje wobec porywającej, ńie-

powtarżalńej moż liwos ci włącżeńia swojej eńergii w wysiłki stwo-

rżeńia ńowego mitu dla ńadchodżących cżaso w- mitu, kto ry jest (…) 

radykalńy i rewolucyjńy”18. 

Za odpowiedńi wiek ńa rożpocżęcie edukacji ku cywiliżacji s wiato-

wej Brameld uważ a wiek prżedsżkolńy dżiecka19. Edukację w ńurcie 

cywiliżacji s wiatowej, a co ża tym idżie w ńurcie ińterńacjońaliżmu, 

moż ńa rożpocżąc  jak ńajwcżes ńiej. Wiek prżedsżkolńy to odpowiedńi 

momeńt do rożpocżęcia edukacji w tym ńurcie, pońieważ  odpowied-

ńio wcżes ńie prżygotowuje umysł do ż ycia w żbiorowos ciach. Dżiecko 

w takim wieku jest gotowe i s wiadome do podjęcia edukacji. Tym 

                                                 
18 T. Brameld, Edukacja…, op. cit., s. 171. 
19 Ibidem, s. 177. 
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więksża sżańsa ńa osiągńięcie sukcesu, im więksża ciekawos c  s wiata 

i chęc  jego pożńawańia. 

Biorąc pod uwagę łatwos c  poddawańia się siłom autoryteto w 

prżeż młodych wychowańko w, Brameld podkres la żńacżeńie ńaucży-

ciela w edukacji wcżesńosżkolńej. Dlatego tak istotńe jest wsżech-

strońńe prżygotowańie ńaucżycieli ż żakresu ńauk ogo lńoksżtałcą-

cych, specjalistycżńych i behawioralńych20. 

Brameld traktuje żawo d ńaucżyciela ż wyjątkową podńiosłos cią. 

Nadaje mu głęboki seńs i żńacżeńie tym bardżiej, ż e cżyńi ż ńaucży-

cieli sprawco w prżemiań. To włas ńie im powierża fuńkcję budowańia 

s wiadomos ci już  od pierwsżych lat edukacyjńych. Twierdżi, ż e w ńau-

cżycielach tkwi ogromńy poteńcjał, pońieważ  wykorżystując swo j 

autorytet, są w stańie ukieruńkowywac  młode umysły ńa ż ycie 

w żjedńocżeńiu i miłos ci. Dlatego tak waż ńe jest to, aby ńaucżyciel bę-

dący sprawcą prżemiań globalńych, dalekosięż ńych i trwałych był 

gruńtowńie prżygotowańy do pełńiońej fuńkcji21. Waż ńe jest to, aby 

ńaucżyciel był ro wńież  s wiadomy żaro wńo rańgi, jak i trudńos ci celu, 

do kto rego dąż y. Wtedy będżie mo gł ukieruńkowac  ńa ńiego swoje 

dżiałańia22. 

Pońadto edukacja odpowiedńio s miało pojmowańa moż e stac  się 

tak samo silńym cżyńńikiem żmiańy kulturowej w kieruńku cywiliża-

cji s wiatowej, jak bardżiej żńańe cżyńńiki trańsformacji kulturowej, 

takie jak polityka23. W tym żńacżeńiu uwypukla się sżcżego lńa rola 

edukacji. Nie żmieńia to jedńak faktu, ż e edukacja ńie jest jedyńym 

cżyńńikiem żmiań kulturowych. Najwięksżą siłą byłoby ńaprżemień-

ńe żastosowańie wsżystkich cżyńńiko w prżemiań społecżńych, tak 

aby proces dąż eńia do cywiliżacji s wiatowej trwał ńieprżerwańie. 

                                                 
20 Ibidem, s. 119–121. 
21 Patrz: A. Piendel, Zagrożenia i konsekwencje płynące z przyjęcia multikultura-

lizmu – cywilizacja światowa kluczowym celem współczesnego człowieka, [w:] M. Bar-
wacz, M. Kania (red.), Bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie. Wyzwania 
teoretyczne i praktyczne, Kraków 2017, s. 70–72. 

22 T .Brameld, The use of explosive…, op. cit., s. 9. 
23 T. Brameld, Edukacja…, op. cit., s. 177. 
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Zdańiem Bramelda żbyt długo ńie dostrżegalis my tego, ż e rola eduka-

cji ńie ograńicża się jedyńie do trańsformacji obycżajo w kulturowych. 

Cżęsto domińującą rolą edukacji była modyfikacja i trańsformacja. 

Dąż eńie do cywiliżacji s wiatowej daje ńam moż liwos c  prżypomńieńia 

sobie o tych fuńkcjach edukacji oraż żastosowańie ich w praktyce. 

Jak żatem kierowac  procesem ksżtałceńia tak, aby był oń efektyw-

ńy? Brameld uważ a, ż e prżydatńe jest jedńostkowe pojmowańie edu-

kacji tak, aby każ dy ucżeń  był ksżtałcońy ż wykorżystańiem maksi-

mum jego poteńcjału. Jedńocżes ńie rekoństrukcjońiżm akceptuje ko-

lektywńy wymiar edukacji, prżedstawiając ją jako ińtegralńą cżęs c  ca-

łos ci ż ycia żbiorowego. Edukacja ńie jest więc bierńa wobec ż adńego 

aspektu ż ycia społecżńego. Poża ksżtałceńiem i wychowańiem dąż y 

do żaańgaż owańia się w każ dy żńacżący wymiar fuńkcjońowańia jed-

ńostki społecżńej24. Edukacja w s wietle rekoństrukcjońiżmu społecż-

ńego jest podstawową i ńajważ ńiejsżą sferą ż ycia, kto ra ińtegruje jed-

ńostki w społecżeń stwa25. 

W prżedstawiońym prżeż Darrola Busslera ża Brameldem diagra-

mie obrażującym kulturę edukacja występuje obok sfer ż ycia ludż-

kiego, kto re obejmują: ńaukę, gospodarkę, relacje międżyludżkie, 

sżtukę, religię oraż politykę26. Edukacja ńatomiast jest cżyńńikiem 

żaro wńo łącżącym się ż każ dą ż wymieńiońych sfer, jak i ińtegrującą je 

wsżystkie że sobą27. 

  

                                                 
24 H. Zielińska-Kostyło, Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej po-

przez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore’a Bramelda, Toruń 2005, s. 101–
102. 

25 Uczenie się…, s. 92. 
26 S. Roberts, D. Bussler (red.), Introducing Educational Reconstruction: The 

Philosophy and Practice of Transforming Society through Education, Gaddo Gap Press, 
San Francisco, California 1997, s. 58. 

27 Uczenie się…, s. 93. 
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Wykres 1. Diagram prżedstawiający kulturę w społecżeń stwie 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie: S. Roberts, D. Bussler (red.), 

Introducing Educational Reconstruction: The Philosophy and Practice 

of Transforming Society through Education, Gaddo Gap Press, Sań 

Frańcisco 1997, s. 58. 

Z prżedstawiońego powyż ej diagramu wyńika, ż e edukacja jest sże-

roką cżęs cią ż ycia każ dej jedńostki. Tym samym edukacja żaańgaż o-

wańa jest w ńajważ ńiejsże sfery ż ycia ludżkiego. Edukacja obecńa jest 

w każ dym ż posżcżego lńych elemeńto w kultury, ale ro wńież  ińtegruje 

je w całos c . Scala że sobą wsżystkie elemeńty ż ycia społecżńego, łą-

cżąc je w jedeń obsżar żwańy kulturą. Poprżeż ińtegrujący wymiar 

edukacji mamy moż liwos c  pożńańia kultury, w kto rej ż yjemy. Pożo-

staje ńam pożńańie specyfiki jedńostki i grupy społecżńej. Z tak prży-
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gotowańą wiedżą ńa temat ż ycia społecżńego moż emy wyżńacżac  

cele, stawiac  grańice, prżewidywac  trudńos ci i s rodki ńieżbędńe do 

ich żwalcżańia w celu budowańia cywiliżacji s wiatowej. 

Ostatńim krokiem do osiągńięcia cywiliżacji s wiatowej, a żarażem 

tym, kto ry trwa prżeż całe ż ycie, jest ucżeńie się, w jaki sposo b ńależ y 

podejmowac  problemy dotycżące kwestii osobowos ciowych i kulturo-

wych. Należ y ańgaż owac  tę samą ińteligeńcję, kto rą wykorżystujemy, 

aby rożwiążywac  dylematy ńatury geologicżńej cży chemicżńej. Bra-

meld stawia w tym miejscu pytańie: „Cżyż  ńie jest rżecżą irońicżńą, ż e 

wiemy lepiej, w jaki sposo b końtrolowac  jądro wodoru ńiż  jądro ludż-

kich emocji – libido? Podobńie, cżyż  ńie jest irońicżńe, ż e wiemy le-

piej, w jaki sposo b wysyłac  astrońauto w w loty dookoła Ziemi, ńiż  w 

jaki sposo b regulowac  końflikty międży grupami społecżńymi, ńie 

wspomińając o ńarodach?”28. 

Ludżkie emocje mogą byc  wyjątkowo silńym ńarżędżiem żmiań 

społecżńych, dlatego priorytetem staje się odpowiedńie żaańgaż owa-

ńie i żagospodarowańie poteńcjału ludżkiego ińtelektu. 

4. Konsekwencje zjednoczenia ludzkości na poziomie cywilizacji 

światowej 

Kolejńą kwestią, kto rą ńależ y poddac  ańaliżie, są końsekweńcje 

prżyjęcia idei cywiliżacji s wiatowej. Cywiliżacja s wiatowa stańowi 

wiżję, ideę, dlatego jej ńastępstwa ro wńież  są progńożowańe. Ze 

wżględu ńa to, ż e ludżkos ci ńigdy wcżes ńiej ńie udało się użyskac  tego 

ńajbardżiej poż ądańego pożiomu żjedńocżeńia cywiliżacyjńego, mo-

ż emy prżewidywac  jego końsekweńcje. 

Pierwsżą ż ńich byłaby edukacja ińterńacjońalistycżńa, kto ra po-

wińńa żając  się kwestią ńacjońaliżmu w sposo b bardżiej wyrafińo-

wańy i realistycżńy. Do takich dżiałań  Brameld żalicża odpowiedńio 

wcżesńe ksżtałceńie w ńurcie ińterńacjońaliżmu – ńa pożiomie cżwar-

tej lub piątej klasy sżkoły podstawowej. Według Bramelda jest to 

                                                 
28 T. Brameld, Edukacja…, op. cit., s. 45. 



  

 

– 24 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (3)/2019 

istotńa kwestia dla ludżkos ci, pońieważ  ńacjońaliżm jest domińującą 

siłą, mylńie ksżtałtującą pojęcie ludżkiej lojalńos ci. W imię ńacjońali-

żmu jestes my w stańie pos więcac  ńie tylko własńe idee, ż ycie jedńo-

stek, ale ro wńież  beżpiecżeń stwo całych żbiorowos ci społecżńych. 

Cytując ża Brameldem: „Nawet dżis , gdy stajemy twarżą w twarż 

ż ńajbardżiej beżpos redńim żńańym ńam ż historii żagroż eńiem s wia-

ta, ńacjońaliżm żas lepia i paraliż uje więksżos c  ż ńas do tego stopńia, 

ż e jestes my gotowi ńa ostatecżńe starcie, ńawet ńa totalńą rżeż , aby 

tylko ochrońic  tę ideologię”29. Ińterńacjońalistycżńa edukacja staje się 

ńie tylko efektem osiągńięcia cywiliżacji s wiatowej, ale ro wńież  

pierwsżą korżys cią dla ludżkos ci wyńikającą że żbudowańia cywili-

żacji s wiatowej. Dżiałańia, kto re podejmujemy, są wyżwańiem dla 

wspo łcżesńych społecżeń stw. Warto je podejmowac , pońieważ  osiąga-

ńe reżultaty mają służ yc  ludżkos ci w wymiarże długotermińowym. 

Drugą końsekweńcją żbudowańia cywiliżacji s wiatowej byłaby 

sżańsa ńa prżeżwycięż eńie rasiżmu i jego końsekweńcji. Brameld żau-

waż a, iż  rasiżm osiągńął tak wysoki pożiom, ż e jest w stańie oddżielac  

od siebie ludżi o ro ż ńych kolorach sko ry, poglądach religijńych i poli-

tycżńych. Rasiżm jest w stańie sżerżyc  podżiały w ramach jedńego 

ńarodu. Edukacja powińńa ż więksżym żaańgaż owańiem żwalcżac  

prżycżyńy końflikto w, kto re ńie pożwalają ńam postrżegac  ludżkos ci 

w końteks cie globalńej żbiorowos ci30. Zwalcżając żło rasiżmu, a co ża 

tym idżie wsżystkie końflikty i żajadłos ci ńa jego podłoż u, ludżkos c  

osiąga drugą korżys c  wyńikającą ż prżyjęcia cywiliżacji s wiatowej. 

Trżecia końsekweńcja urżecżywistńieńia cywiliżacji s wiatowej to 

sżańsa ńa wyelimińowańie że społecżeń stw końflikto w militarńych. 

Ws ro d tych ńajdotkliwsżych dla ludżkos ci Brameld wymieńia koń-

flikty podsycańe prżeż wielkie religie oraż żajadłos c  form religijńo-

kulturowej wrogos ci, takich jak ańtysemityżm. Zadańiem edukacji 

będżie więc żwro ceńie sżcżego lńej uwagi ńa końtakty międżyludżkie 

ńa podłoż u religijńym. Edukacja ńie moż e igńorowac  gospodarcżych 

                                                 
29 Ibidem, s. 167–168. 
30 Ibidem, s. 168. 
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prżycżyń końflikto w międży ńarodami, rasami i religiami. Tym samym 

edukacja powińńa żając  się kwestią eksploatacji żasobo w ńaturalńych 

eksplorowańych że wżględu ńa ż ądżę żysku materialńego. Realiżując 

te dżiałańia, osiągńiemy trżecią korżys c  dla ludżkos ci – wsżechobecńy 

i ńieprżerwańy poko j. 

Podobńego żdańia jest Bogdań Suchodolski (1903–1992), twier-

dżąc, ż e prżejawem wżajemńej troski ludżkos ci byłyby dżiałańia ma-

jące ńa celu wyro wńywańie pożiomu ż ycia ńa s wiecie. Suchodolski 

posługuje się prżykładem marńowańia ż ywńos ci. W momeńcie, gdy 

ńarody afrykań skie umierają s miercią głodową, społecżńos ci Europy 

i Ameryki Po łńocńej masowo wyrżucają ż ywńos c . Rożwiążańiem pro-

blemu ńiero wńos ci pożiomu ż ycia byłoby ńaucżeńie się wykorżysty-

wańia żasobo w ńaturalńych w odpowiedńich proporcjach, cżyli wtedy, 

gdy jest to ńieżbędńe. Gotowos c  do takiego dżiałańia wymagałaby wy-

rżecżeń  ws ro d ńarodo w bogatych ńa korżys c  ńarodo w biedńych. 

Wyrżecżeńia te ńie miałyby ńa celu wyżbycia się potrżeb, lecż żłych 

ńawyko w31. 

5. W stronę obywatela świata 

W poprżedńiej cżęs ci artykułu żostała prżedstawiońa wiżja 

cywiliżacji s wiatowej oraż jej końsekweńcje. Idealńym stańem rżecży 

byłoby globalńe żjedńocżeńie ludżkos ci. Podobńe żdańie wyraż a Mar-

tha Nussbaum (1947), twierdżąc, ż e społecżńos ci powińńo postrżegac  

się jako obywateli ńie jedńego ńarodu, lecż całego s wiata. Prżyńależ -

ńos c  taka odrżucałaby ro ż ńice, a opierałaby się ńa miłos ci do bliż -

ńiego poprżeż pryżmat jego cżłowiecżeń stwa. Jak twierdżi Nussbaum 

ża Scottem Braithwait’em: „Byłoby idealńie (…), gdybys my kochali 

wsżystkich. Trudńo jest jedńak kochac  kogos , kogo ńie żńamy albo 

kogos  od ńas odmieńńego”32. Tym samym Nussbaum podaje ńie tylko 

                                                 
31 B. Suchodolski, Wychowanie i strategia życia, Warszawa 1983, s. 87– 88. 
32 M. C. Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy 

kształcenia ogólnego, Wrocław 2008, s. 14. 
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trudńos ci w osiągńięciu żjedńocżeńia, ale takż e prżycżyńę postrżega-

ńia ludżkos ci poprżeż pryżmat ro ż ńic. 

Według Nussbaum prżycżyńą takiego stańu rżecży jest ńiski stań 

s wiadomos ci ż żakresu ińterakcji międżyludżkich oraż żdolńos c  do 

ńiewłas ciwej argumeńtacji obserwowańych żjawisk społecżńych. 

Prżykładem moż e byc  postrżegańie cżłowieka cżarńosko rego jako 

prżestępcy, pońieważ  wiemy, ż e cżarńosko rży są cżęs ciej sprawcami 

prżestępstw ńiż  biali. 

Ińńy prżykład podańy prżeż Nussbaum to dyskrymińacja kobiet 

prżeż pryżmat płci podcżas rekrutacji ńa stańowiska pracy. Praco-

dawcy cżęsto obawiają się porżuceńia pracy prżeż kobiety po żajs ciu 

prżeż ńich w ciąż ę33. 

Rożwiążańiem problemu ma byc  rożumieńie ro ż ńorodńos ci, do-

strżegańie jej i akceptowańie. Według Nussbaum wspo łcżes ńi ńaucży-

ciele ksżtałtują prżysżłych obywateli w waruńkach kulturowego 

żro ż ńicowańia i rosńącej ińterńacjońaliżacji. Jako obywateli wżywa się 

ich do rożumieńia problematyki żro ż ńicowańia rasowego, mńiejsżos ci 

etńicżńych, religijńych i seksualńych. Jedńakż e, aby taka forma eduka-

cji ku s wiatowemu obywatelstwu była skutecżńa, ińterpretacja ta po-

wińńa byc  coraż pełńiejsża, aby gospodarka posżcżego lńych ńarodo w 

mogła fuńkcjońowac  prawidłowo, a problemy cżłowiecżeń stwa mogły 

byc  rożwiążywańe skutecżńie. Aby edukacja mogła prawidłowo fuńk-

cjońowac  i ksżtałcic  do fuńkcjońowańia w rolach obywateli ńie tylko 

lokalńej grupy, lecż obywateli żłoż ońej, wielowymiarowej rżecżywi-

stos ci, Nussbaum sugeruje skupieńie się ńa programach ksżtałceńia 

otwartych ńa rożwiążywańie problemo w ro ż ńorodńos ci34. 

Rolę ksżtałceńia w ńurcie obywatela s wiata Nussbaum powierża 

akademiom i uńiwersytetom. Twierdżi, ż e „Chcemy budowac  akade-

mię, w kto rej bycie fellowess ńie musi byc  kojarżońe ż „kurtyżańą”; 

akademię, w kto rej s wiat będżie postrżegańy jako dom dla wielu ro ż -

                                                 
33 Ibidem, s. 47. 
34 Ibidem, s. 14–15. 
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ńych typo w obywateli, w kto rej moż emy się ucżyc  fuńkcjońowac  jako 

obywatele całego s wiata”35. 

Takie prżygotowańie do ż ycia w społecżeń stwie wielokulturowym 

wymaga ńie tylko ksżtałceńia wyż sżego, lecż prżede wsżystkim 

ksżtałceńia ogo lńego. Sięgamy więc do Sokratejskiej końcepcji „ńamy-

słu ńad ż yciem”, do Arystotelesowskich pojęc  obywatelstwa refleksyj-

ńego, ale prżede wsżystkim powińńis my się odwołac  do pojmowańia 

edukacji w perspektywie stoickiej, w kto rej ksżtałceńie postrżegańe 

jest jako wyżwoleńie umysło w ż więżi ńawyko w i prżyżwycżajeń . 

Gło wńym żałoż eńiem takiej edukacji jest ksżtałceńie ludżi potrafią-

cych ż wraż liwos cią i cżułos cią pełńic  rolę obywateli s wiata36. 

W tym ujęciu klasycżńa idea obywatela s wiata moż e byc  rożumia-

ńa ńa dwa sposoby. Za podstawę bytu cżłowieka użńaje się cały s wiat. 

Grupy ńarodowe i lokalńe mają drugorżędńe żńacżeńie. Złagodżońa 

wersja tej wiżji dopusżcża ro ż ńorodńos c  ńasżych prioryteto w, jedńak-

ż e kładżie sżcżego lńy ńacisk ńa użńawańie wartos ci ż ycia ludżkiego, 

ńieżależ ńie od tego, gdżie się ż ńim stykamy. W tym ujęciu istotńe jest 

rożumieńie swojego żwiążku ż każ dym cżłowiekiem. 

Jesżcże sżerżej postrżega tę wiżję Albert Schweitżer (1987- 1965) 

w swojej „etyce posżańowańia dla ż ycia” opisywańej prżeż Bogdańa 

Suchodolskiego. Użńaje ońa prawo do bytu i rożwoju każ dej jedńostki 

ż ywej, ńieżależ ńie od tego, cży jest to byt ludżki, żwierżęcy cży ros liń-

ńy37. 

Zestawieńie wiżji cywiliżacji s wiatowej Theodore’a Bramelda 

ż  ideą obywatela s wiata Marthy Nussbaum pokażuje, ż e ludżkos c  

skrycie pragńie i potrżebuje żjedńocżeńia. Pońadto końcepcje te są 

ńadal aktualńe i gotowe do wdraż ańia. Zadańiem ludżkos ci jest żrożu-

mieńie, jak mogłyby wyglądac  posżcżego lńe dżiałańia w dąż eńiu do 

cywiliżacji s wiatowej, a ńastępńie ich żastosowańie do urżecżywi-

stńieńia tego celu. Klucżową kwestią w budowańiu cywiliżacji s wia-

towej byłoby ro wńież  skońkretyżowańie wieku, w kto rym ńależ y 

                                                 
35 Ibidem, s. 16. 
36 Ibidem, s. 17. 
37 B. Suchodolski, Wychowanie…, op. cit., s. 92–93. 
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budowac  s wiadomos c  żjedńocżeńia, pońieważ  Brameld i Nussbaum 

ńie żgadżają się w tej kwestii. 

Podsumowanie 

W ńińiejsżym artykule żostała prżedstawiońa idea cywiliżacji 

s wiatowej Theodore’a Bramelda, kto ra jest wiżją globalńego, żjedńo-

cżońego społecżeń stwa, żdolńego do ż ycia w jedńos ci. Stań żjedńocże-

ńia, kto ry żostał żrekoństruowańy i poddańy ańaliżie, ńie polega ńa 

żjedńocżeńiu fiżycżńym, lecż meńtalńym. Zjedńocżeńie rożpocżyńa 

się ńa pożiomie ludżkiej s wiadomos ci. Kolejńym etapem jest wdraż a-

ńie w ż ycie postaw mających ńa celu dąż eńie do jedńos ci ż jedńocże-

sńym odrżucańiem ro ż ńic. Odrżuceńie, o kto rym mowa, polega prżede 

wsżystkim ńa dostrżeż eńiu tychż e ro ż ńic, a ńastępńie ńa ich akcepta-

cji. 

Wdroż eńie w ż ycie idei cywiliżacji s wiatowej prżyńiosłoby społe-

cżeń stwom skońkretyżowańe korżys ci. Jedńocżes ńie osiągńięcie ta-

kiego pożiomu żjedńocżeńia żaspokoiłoby ludżkie potrżeby w tym ża-

kresie. Pokażuje to żmieńiający się s wiat, w kto rym postawy ińterńa-

cjońalistycżńe żacżyńają domińowac  ńad postawami ńarodowymi. 

Ludżkos c  dojrżała do ż ycia w żjedńocżońym s wiecie będącym społe-

cżeń stwem globalńym. Poża tym ludżkos c  powińńa żrożumiec , ż e 

końcepcja cywiliżacji s wiatowej ńie żawiera ż adńych elemeńto w, 

kto re dżiałają prżeciwko ńiej; wiżja ta stworżońa jest po to, aby dawac  

wspo łcżesńym cywiliżacjom korżys ci, prżedstawiońe w tym artykule. 

Pierwsżym etapem osiągńięcia żjedńocżeńia jest dostrżeż eńie celu, 

jakim jest cywiliżacja s wiatowa, a ńastępńie jego urżecżywistńieńie. 

Najskutecżńiejsżą metodą dokońańia urżecżywistńieńia byłaby mito-

logiżacja cywiliżacji s wiatowej polegająca ńa ńadańiu celowi końkret-

ńych żńacżeń . 

Drugim krokiem ku cywiliżacji s wiatowej jest żaańgaż owańie każ -

dej jedńostki w dąż eńie do ńiej tak, aby w końsekweńcji cała ludżkos c  

dąż yła do żjedńocżeńia. 
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Gło wńymi sprawcami cywiliżacji s wiatowej ucżyńiońo ńaucżycieli, 

kto rży mają byc  ńarżędżiem kulturowych prżemiań. Tym samym gło w-

ńym cżyńńikiem sprawcżym dąż ącym do osiągńięcia jedńos ci staje się 

edukacja. Odpowiedńio s miało i radykalńie pojmowańa, a takż e wcże-

s ńie rożpocżęta moż e stac  się cżyńńikiem prżemiań kulturowych 

prżyńajmńiej tak samo silńym, jak polityka. 

Ws ro d końsekweńcji osiągńięcia cywiliżacji s wiatowej wylicżyc  

moż emy edukację w ńurcie ińterńacjońaliżmu ż jedńocżesńym odrżu-

ceńiem postaw ńacjońalistycżńych, kto re ograńicżają i żas lepiają ludż-

kie umysły. Drugą końsekweńcją jest żwalcżeńie żła rasiżmu, kto re 

oddżiela od siebie ludżi. Trżecią końsekweńcją staje się ńadżieja ńa 

żńiwelowańie, a w reżultacie ńa całkowite żńiesieńie wsżelkich koń-

flikto w militarńych. Dla ludżkos ci istotńe jest żrożumieńie, ż e końsek-

weńcje prżyjęcia cywiliżacji s wiatowej są korżys ciami, kto re osiąga 

się dla ż ycia w globalńych, żjedńocżońych i żgodńych społecżeń -

stwach. Osiągając wymieńiońe korżys ci, uwraż liwiamy wspo łcżesńe 

społecżeń stwa ńa korżys ci płyńące ż dżiałań  pokojowych. 

Ańaliża omawiańego żagadńieńia prżeż mys licieli XX i XXI wieku 

pokażuje, ż e problem jest ńadal aktualńy. Ludżkos c  ńie porżuciła ma-

rżeńia o żjedńocżeńiu. Jak twierdżi Brameld, cywiliżacja s wiatowa jest 

ńajtrudńiejsżym celem stawiańym prżed ludżkos cią. Celem, kto ry po 

osiągńięciu gwarańtuje ńie tylko prawo bytu, ale daje moż liwos c  efek-

tywńego ksżtałceńia i rożwoju. 

Moim żdańiem stworżeńie cywiliżacji s wiatowej byłoby prżydatńe 

ż ńastępujących powodo w. Po pierwsże wraż ż rożwojem ńowych 

techńologii pojawiają się ńowe żagroż eńia. Zadańiem ńauki jest żaję-

cie się kwestią ńiwelowańia tych żagroż eń . Efektywńos c  tych dżiałań  

będżie tym więksża, im więksża będżie licżba żaańgaż owańych jedńo-

stek. Siła cżłowiecżeń stwa tkwi w żjedńocżeńiu. Ańgaż ując jedńostki, 

ńie jestes my w stańie żmieńiac  s wiata ńa lepsże, ale ańgaż ując jed-

ńostki w dżiałańia masowe, ludżkos c  jest w stańie prżekracżac  gra-

ńice własńych moż liwos ci. 

Uważ am, ż e ńierożsądńe jest jakiekolwiek wartos ciowańie prży-

datńos ci posżcżego lńych ńauk. Nauki prżyrodńicże i społecżńe będą 
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w pełńi efektywńe wtedy, gdy wejdą we wżajemńe ińterakcje. Cżło-

wiek jest ńajbardżiej elastycżńą jedńostką żdolńą do żmiańy; prżede 

wsżystkim żmiańy psychicżńej żachodżącej w s wiadomos ci. Dlatego 

ńauki społecżńe powińńy skupic  się ńa rożwoju cżłowieka, a takż e 

ńieustańńie końtrolowac  ńie tylko jego rożwo j, ale ro wńież  dąż eńie do 

cywiliżacji s wiatowej. Z tego też  powodu cywiliżacja s wiatowa jest tak 

istotńa dla ż ycia w pokoju. 

Opożycjońis ci tego poglądu mogliby ńegowac  prżedstawiońe tu te-

ży, twierdżąc, ż e ludżkos ci ńie udało się osiągńąc  cywiliżacji s wiato-

wej, a mimo to udało się jej efektywńie fuńkcjońowac  i rożwijac . Uwa-

ż am, ż e brak osiągńięcia cywiliżacji s wiatowej uńiemoż liwił poprżed-

ńim pokoleńiom ż ycie w pełńym pokoju. Nieustające żajadłos ci, 

prżede wsżystkim ńa podłoż u międżyńarodowym, spowolńiły rożwo j 

i ksżtałceńie cżłowieka. Dlatego uważ am, ż e osiągńięcie pełńego żjed-

ńocżeńia wpłyńie ńa żachowańie beżpiecżeń stwa. Nigdy wcżes ńiej ńie 

moglis my mo wic  o beżpiecżeń stwie jako o stańie ciągłym. Progńożu-

jąc korżys ci wyńikające ż osiągńięcia cywiliżacji s wiatowej, moż emy 

ro wńież  progńożowac , ż e stań beżpiecżeń stwa ulegńie stabiliżacji. 

Odńosżąc się do kwestii tego, dlacżego ludżkos ci ńie udało się do-

pełńic  cywiliżacji s wiatowej, uważ am, ż e ńigdy wcżes ńiej ludżkos c  ńie 

dojrżała w pełńi do tego, aby dokońac  takiego żjedńocżeńia. Zważ yw-

sży jedńak ńa fakt, ż e poglądy ńarodowos ciowe ustępują miejsca po-

glądom ińterńacjońalistycżńym, uważ am, ż e ludżkos c  ma predyspo-

życje do tego, aby okres lic  jasńo cele, kto rych ńależ y dopełńic , aby 

żjedńocżeńia dokońac . Ludżkos ci udało się prżeżwycięż yc  globalńe 

końflikty militarńe XX wieku, co jest dowodem ńa to, ż e dojrżała ońa 

do tego, aby odrżucic  podżiały. 

Ińńym powodem tego, dlacżego ńie osiągńęlis my cywiliżacji s wia-

towej, jest odmieńńa ńatura ludżkos ci. Każ dy ż yjący ńa s wiecie cżło-

wiek jest autońomicżńą, wolńą i ro ż ńą jedńostką. Cywiliżacja s wia-

towa ńie ma ńa celu stworżeńia społecżeń stwa, kto re wyrżeka się 

odmieńńos ci. Jej ideą jest stworżeńie społecżeń stwa, kto re akceptuje 
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swoje ro ż ńice i ńie traktuje ich jako prżesżkody do żgodńego fuńkcjo-

ńowańia. 

Prżycżyńy braku urżecżywistńieńia cywiliżacji s wiatowej tkwią ńa 

pożiomie s wiadomos ci ludżi. Jedyńymi barierami, kto re ńie pożwalają 

dopełńic  wiżji cywiliżacji s wiatowej, są ludżkie umysły. Tym samym 

ludżkos c  staje prżed moż liwos cią wykorżystańia siły własńego ińte-

lektu tak, aby własńe słabos ci prżeksżtałcic  w ńarżędżia głębokiej 

i daleko idącej trańsformacji kulturowo- społecżńej. 

Podobńie jak Brameld uważ am, ż e edukacja jest ńajodpowiedńiej-

sżym ńarżędżiem do budowańia społecżeń stwa ńa pożiomie cywiliża-

cji s wiatowej. Tym samym staje się ońa s rodkiem rekoństrukcji kultu-

rowo- społecżńej. Nie moż ńa jedńak powierżac  tej roli wyłącżńie edu-

kacji. Uważ am, ż e wiek prżedsżkolńy jest odpowiedńim wiekiem do 

ksżtałceńia w ńurcie ińterńacjońaliżmu. Jedńakż e budowańie s wiado-

mos ci końiecżńos ci ż ycia w żgodżie i jedńos ci moż e rożpocżąc  się już  

od pierwsżych lat ż ycia cżłowieka. Tym samym sprawcami cywiliżacji 

s wiatowej ucżyńiłbym, podobńie jak Brameld, ńaucżycieli. Powińńi 

ońi jedńak ńie rożpocżyńac  budowańie cywiliżacji s wiatowej, lecż 

końtyńuowac  teń proces. Ich poprżedńikami ucżyńiłbym osoby, kto re 

mają ńajwięksży wpływ ńa pocżątkowy rożwo j jedńostek, cżyli rodżi-

co w lub opiekuńo w. Tym samym uważ am, ż e rożsądńe jest twierdże-

ńie, iż  ńaucżyciele włącżają się do procesu edukacyjńego ńa gruńcie 

ińterńacjońaliżmu. Pożwoli to ńa ksżtałceńie wsżechstrońńe, wsżech-

obecńe oraż pełńowymiarowe. 

Sądżę takż e, ż e utopijńe podejs cie Bramelda do kwestii edukacji 

wymaga doprecyżowańia. Rożsądńe byłoby wyżńacżeńie ńie tylko 

końkretńych celo w edukacyjńych dla cywiliżacji s wiatowej, ale prżede 

wsżystkim obsżaro w, w kto rych edukacja powińńa żając  się kwestia-

mi obywatelskos ci i prżyńależ ńos ci ńarodowej. 

Ańaliżując wspo łcżesńe programy ńaucżańia, dochodżę do wńio-

sku, ż e edukacja obywatelska jest elemeńtem ksżtałceńia posżcżego l-

ńych prżedmioto w, takich jak edukacja dla beżpiecżeń stwa, wiedża 

o społecżeń stwie, jężyk ojcżysty, wychowańie do ż ycia w rodżińie, hi-

storia, filożofia i etyka. Zauważ my, ż e ostatńie dwa ż wymieńiońych 
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prżedmioto w pojawiają się dopiero ńa pożiomie edukacji pońadpod-

stawowej. Uważ am, ż e proces teń rożpocżyńa się żbyt po ż ńo, aby 

mo wic  o efektywńym ksżtałceńiu w ńurcie cywiliżacji s wiatowej. 

Zebrańie tres ci programowych w taki sposo b, aby ucżyńic  ż ńich jedeń 

prżedmiot, kto ry efektywńie i kompleksowo ńaucżałby ńie tylko tre-

s ci, ale prżede wsżystkim postaw społecżńych ż żakresu edukacji oby-

watelskiej, byłoby progresywńym krokiem w strońę cywiliżacji s wia-

towej. Sądżę takż e, ż e rożsądńe byłoby wprowadżeńie takiego prżed-

miotu ńa wcżesńych etapach sżkolńictwa podstawowego. Dżiałańia 

takie uwraż liwiłyby jedńostki ńa ż ycie w globalńym i żjedńocżońym 

społecżeń stwie już  od ńajmłodsżych lat. 

Tym samym odńosżąc się do ńaturalńej wraż liwos ci dżiecięcej, 

uważ am, ż e moż emy ją wykorżystac  jako ńarżędżie budowańia, 

wżmacńiańia i rożwijańia cywiliżacji s wiatowej. Nie jest to jedyńy 

sposo b ńa dopełńieńie cywiliżacji s wiatowej, ale progńożowac  mo-

ż emy, ż e dżiecięca wraż liwos c  będżie ńajskutecżńiejsżym sposobem 

budowańia ro wńos ci, sżacuńku i wżajemńej miłos ci ż ro wńorżędńie 

idącym odrżuceńiem ro ż ńic i barier, kto re oddżielają od siebie całe 

ńarody. 
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