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Słowo wstępne
Trzymany w ręku przez Czytelnika tom pozostaje niezwykły w trójnasób. Jego
pierwszą cechą wyróżniającą jest specjalny wybór tekstów pisanych piórem Autorów reprezentujących różne dyscypliny, pochodzących z wiodących ośrodków naukowych w Polsce. Wszyscy oni pochylili się nad wspólnym tematem – fenomenem
współcześnie zachodzących transformacji w trzech ważnych wymiarach ludzkiej
działalności: kulturze, polityce oraz gospodarce. Wyzwanie, którego się podjęli, jest
ze swej natury trudne, a to głównie z tej przyczyny, iż pozbawia naukowca stosownego dystansu czasowego, zmuszając znajdujący się w „centrum zdarzeń” podmiot
do zachowania pełni obiektywizmu, odbierając w imię naukowego reżimu prawo
do subiektywnych ocen. Ponadto, badając świat społeczny i będąc jednocześnie jego
uczestnikami, dajemy przyzwolenie na wybór jednej – a nie kilku – opcji, tej mianowicie, że uzyskany przez nas obraz będzie przedstawiał nasze wyobrażenie o świecie,
a nie świat rzeczywisty sam w sobie. Nie mamy jednak innego wyjścia. I nie jest to
wcale wadą. Nasze obserwacje współczesnego universum posiadają unikatową wartość – stają się świadectwem naszych myśli, (aktualnie) obowiązujących paradygmatów, służących odczytywaniu obecnych wokół nas fenomenów, nadawaniu im
znaczeń oraz ich modyfikowaniu. Lyotardowska koncepcja kumulowania wiedzy
przyzwalającej na sięganie po źródła subiektywne niekoniecznie musi być odrzucona – wręcz przeciwnie, znajduje usankcjonowanie poprzez dopuszczenie pluralizmu
poznawczego, poszerzającego znacznie nasze spektrum oglądu świata1.
Drugą cechą wyróżniającą niniejszy tom jest jego interdyscyplinarność, a ściślej transdyscyplinarność, pozwalająca na łączenie i nakładanie różnych perspektyw, wzorców naukowych, tradycji akademickich, optyk badawczo-analitycznych
– wszystko celem uchwycenia tych subtelnych, często słabo zauważalnych miejsc,
w których szeroko rozumiana kultura łączy się z polityką, ekonomia z kulturą czy
polityka z ekonomią. Przenikanie pierwiastków jednego obszaru do drugiego zachodzi ustawicznie, czasami dla naszego oka niezauważenie, innym razem zbyt nachalnie czy nieznośnie. Odnaleźć uniwersalne, niezmienne prawa i reguły tym rządzące
1

J.-F. Lyot ard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowa lsk a, J. Mi g as i ńsk i, Warszawa 1997.
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byłoby zbyt wygórowanym idealistycznym marzeniem. Nie znaczy to, że nie należy
podejmować prób i wysiłków – wszak nawet jeśli cel pozostaje poza zasięgiem, droga,
którą pokonujemy, zmierzając w jego stronę, uczy nas wiele o nas samych – o stopniu naszej determinacji i wytrwałości, dyspozycji poznawczej, zdolności kooperacji
i prowadzenia naukowych sporów czy gotowości do odrzucania wcześniej wypracowanych koncepcji, teorii, systemów skumulowanej wiedzy.
Trzeci znamienny rys dystynktywny to nawiązanie do pierwszej, anglojęzycznej
części Współczesnych transformacji, zbudowanej z artykułów naukowców reprezentujących zagraniczne ośrodki akademickie z Europy i Stanów Zjednoczonych2. Jakkolwiek oba tomy różnią się z oczywistych względów zawartością, to łączy je jedno
spoiwo – problematyka obecnie zachodzących zmian politycznych, ekonomicznych
i kulturowych. Polskojęzyczny tom stanowi cenną kontynuację tomu anglojęzycznego, oba zaś, w naszym przekonaniu, tworzą spójną całość oferującą Czytelnikowi
bogaty zbiór propozycji analityczno-deskryptywnych zastosowanych do wybranych
zjawisk rozpoznawalnych w trzech wyżej wymienionych obszarach ludzkiej działalności. Ufamy, że każda z owych propozycji dostarczy inspiracji dla lepszego rozumienia fenomenów nas otaczających, kształtujących, rozwijających czy determinujących.
Zmiany zachodzące współcześnie na wielu płaszczyznach jednostkowej i zbiorowej aktywności przyciągają uwagę naukowców oraz zwykłych uczestników życia
społecznego. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze: ze względu na tempo oraz
intensywność transformacji, a także ich realne oraz hipotetyczne skutki; po drugie:
ze względu na ich zasięg – z jednej strony coraz bardziej globalny, ale z drugiej strony
także silnie oddziałujący na zbiorowości lokalne i regionalne, co skutkuje istotnymi rekonfiguracjami dotychczasowych układów społeczno-kulturowych, gospodarczych i politycznych3.
Powstawanie jednego, globalnego – jak chcą niektórzy – unifikującego się świata
jest długim, wielokierunkowym i wielowarstwowym procesem o niejednakowej dynamice oraz zasięgu4. Historia rozwoju cywilizacyjnego ludzkości wskazuje na występowanie kilku znamiennych elementów determinujących ów proces. Należą do
nich m.in. uwarunkowania geograficzno-klimatyczne, migracje, w ich konsekwencji
konfrontacja (pokojowa lub siłowa) grup o zróżnicowanym bagażu genetycznym, demograficznym, kulturowym, a także cywilizacyjnym, rozumianym jako ogół wypracowanych praktyk zaspokajania potrzeb materialnych i niematerialnych.

2

„Politeja” 2012, nr 20/3: Contemporary Transformations. Culture, Politics, Economy.
Przykładem owych rekonfiguracji lub zmian może być tracąca na wyłącznej dominacji instytucja państwa – bytu do tej pory uznawanego za nadrzędny i jedyny, jeśli rozważać kształtowanie
ładu społecznego, gospodarczego, politycznego, a nawet do pewnego stopnia kulturowego.
Zob. M. C astel ls, The Information Age. Economy, Society and Culture, t. 3: End of Millennium,
Oxford 2000; J. R os e nau, Along the Domestic-Foreign Frontier. Exploring Governance in a Turbulent World, Cambridge 1997.
4
O ile nie ma powszechnej jednomyślności, kiedy ów proces się rozpoczął, o tyle istnieje
zgoda co do momentu jego przyspieszenia, który przypadł na drugą połowę XX wieku.
3
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