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Przejawy globalizacji w języku, dyskursie, funk-
cjonowaniu nauki oraz w kulturze

Wstępne określenie problematyki artykułu

W swoim artykule skupię się na obecności procesów globalizacyjnych w podstawowych 
składnikach naszego świadomego istnienia. Będę się starał pokazać, w jakim stopniu 
w różnych warstwach naszego kulturowego funkcjonowania – od mowy począwszy, 
a na nauce czy tzw. życiu kulturalnym skończywszy – występują ślady kurczenia się 
świata w dobie rewolucji informatycznej. Nie bez przyczyny napisałem o „kurczącym 
się świecie doby ewolucji informatycznej”, gdyż to właśnie nowoczesna transmisja, 
przetwarzanie oraz wymiana informacji – przekraczająca granice krajów czy konty-
nentów – w największym stopniu powoduje zmiany w naszym języku, dyskursie, na-
uce bądź kulturze. 

Celem sprecyzowania zakresu podejmowanych w tym artykule zagadnień zacznę 
od definicji języka, dyskursu, nauki i wreszcie kultury. Na początku nasuwa się py-
tanie, dlaczego kultura traktowana jest jako coś odrębnego, choćby od języka czy na-
uki. Z reguły bowiem przyjmuje się, że te dwa ostatnie przejawy ludzkiej działalności 
zdecydowanie mieszczą się w tej pierwszej. Wszakże, zgodnie z definicją, kultura to 
„ogół zasad, reguł i sposobów ludzkiego działania, wytworów ludzkiej pracy oraz 
twórczości stanowiący zbiorowy dorobek społeczeństw ludzkich, powstający na grun-
cie swoistych biologicznych i społecznych cech człowieka i warunków jego bytu”1. 
Zatem tytuł mógłby brzmieć po prostu „Przejawy globalizacji w kulturze”. Jednak 
operowanie aż tak obszernym zbiorem byłoby, choćby z racji uporządkowania treści 
w artykule, niewskazane. 

Warto jeszcze nawiązać do przejrzystego rozróżnienia podstawowych „aren globa-
lizacji: (1) ekonomicznej, (2) kulturowej, (3) politycznej oraz (4) zorganizowanej prze-
stępczości. Wprawdzie oznaczają one odrębne nisze globalizacji, ale nie są rozłączne. 
Mają nie tylko punkty styczne, ale także w części zachodzą na siebie, na przykład 
arena zorganizowanej przestępczości zachodzi na arenę ekonomiczną, podobnie zresz-
tą jak arena polityczna częściowo pokrywa się z areną kulturową czy ekonomiczną”2. 
W świetle tej specyfikacji „akcja” tego artykułu będzie się rozgrywać głównie na 

 1 Encyklopedia powszechna, t. 2, Warszawa 1974, s. 640. 
 2 E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki, Kraków 2005, s. 42, 43. 
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arenie kulturowej, choć problematyka dyskursu siłą rzeczy wkroczy nieco na arenę 
polityczną (dotknie problemu ideologii oraz języka polityki). Arena kulturowa obejmu-
je funkcjonowanie języków naturalnych, różnych dyskursów (rozbudowanych tekstów 
formułowanych przez jednostki, organizacje, grupy interesu itp.), działanie społecz-
ności naukowej oraz jej efekty (teorie, narzędzia myślowe), wreszcie twórczość arty-
styczną, modele postaw, mody itp. Ten ostatni składnik trzeba traktować jako kulturę 
w węższym sensie, tj. pojęcie obejmujące tzw. rozrywkę duchową w wysokim bądź 
niskim wydaniu. W węższym, gdyż nie obejmującym całości duchowych wytworów 
człowieka. 

W rezultacie przeprowadzonych podziałów otrzymaliśmy jako główny przedmiot 
badań arenę kulturową, obejmującą: (a) języki naturalne, (b) dyskursy, (c) naukę i – 
nieco paradoksalnie – (d) kulturę w wąskim rozumieniu. Jest to jednak zgodne z pol-
skim zwyczajem językowym, w ramach którego mówimy np. o „dorobku kulturalnym” 
narodu czy ludzi w ogóle (i mamy tu kulturę w szerokim sensie, nawiązującym do 
definicji przedstawionej na początku artykułu), z drugiej zaś strony funkcjonują takie 
wyrażenia, jak „rozrywki kulturalne” czy „kultura osobista” bądź fraza „zabawić się 
kulturalnie”. Ujawniają one wskazane wąskie rozumienie terminu „kultura”. 

Ustalenia definicyjne dotyczące języka, dyskursu, nauki oraz kultury 

W badaniach językoznawczych oddziela się wyraźnie pojęcie języka od dyskursu. 
To rozróżnienie, oparte na silnym powiązaniu tego drugiego z konkretnymi teksta-
mi oraz sytuacjami komunikacyjnymi, pozwoliło zastosować narzędzia lingwistyczne 
w badaniach antropologicznych czy politologicznych3. Natomiast w wypadku określeń 
„nauka” oraz „kultura” w dużo większym stopniu niż na podziałach ściśle fachowych 
(kulturoznawczych czy socjologicznych) oparłem się na rozróżnieniu obecnym w wsze-
lakiego rodzaju mediach – w prasie, radiu, telewizji czy Internecie. Wszakże mało kto 
będzie spodziewał się zobaczyć na przykład na kanale TVP Kultura program mówiący 
o najnowszych odkryciach w biotechnologii czy nawet metodologii literaturoznawstwa 
(choć to ostatnie wydawałoby się bliskie temu programowi). Podobnie w większości 
czasopism istnieje osobny dział określony mianem „kultury” oraz ewentualnie również 
wydzielony łam poświęcony nauce, nie wspominając już o podziale na czasopisma 
kulturalne (czy społeczno-kulturalne, przykładowo „Gazeta Kulturalna”, „Opcje”, 
„Śląsk”) oraz naukowe (bądź popularnonaukowe, np. „Polskie Pismo Entomologicz-
ne”, „Świat Nauki”, „Młody Technik”). Te cztery fenomeny staram się zatem tak ująć, 
by były mocno sprecyzowane oraz osadzone w życiowej praktyce. Krótkie określenie 
na wstępie, co rozumiem pod terminami „język”, „nauka”, „dyskurs” oraz „kultura”, 
ułatwi odbiór tego artykułu oraz ujawni część przyjmowanych przeze mnie założeń. 

 3 O związkach tych dwóch pojęć obszernie traktuje przygotowywany do druku przez Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR tom Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce pod red. B. Szklar-
skiego. Szczególnie przejrzyście zostało to ujęte we wprowadzającym artykule B. Szklarskiego 
Czy(m) jest nowoczesna antropologia polityki. 
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Język

Język to system znaków posiadających znaczenie, tj. odnoszących się w różny sposób 
do rzeczywistości. Najczęstszymi formami odnoszenia się języka do świata będzie 
nazwanie czegoś, stwierdzenie faktu, przypuszczenie (okres warunkowy, co mogło-
by się zdarzyć itp.), życzenie, wymiana grzeczności, akty performatywne (udzielanie 
ślubu, nadawanie imienia itp.). Rozpatrując język w świetle globalizacji, pytamy naj-
częściej o to, jak jakiś konkretny język etniczny ulega wpływom (często determinacji) 
technologii informatycznej, mediów, języka angielskiego (w wersji amerykańskiej). To 
tylko jeden wymiar, choć bardzo ważny. Warto jednak też spojrzeć na mowę jako na 
wrodzoną zdolność, która pod wpływem wielokulturowych zderzeń ulega różnorakim 
przemianom (powstawanie języków pidgin, kreolskich itp.). 

Dyskurs 

Dyskurs to pojęcie związane z językiem i odnoszące się do jego konkretnego użycia 
– tekstów. O ile przy terminie „język” najważniejsza jest składnia oraz znaczenie (jak 
budowane są wypowiedzi, co znaczą), o tyle przy dyskursywnym ujęciu mowy cho-
dzi przede wszystkim o jej działanie na i wśród ludzi (pragmatyka)4. Dlatego dyskurs 
(bądź dyskursywne ujmowanie mowy) ma związek z określonym miejscem, sytuacją, 
osobą mówiącego (nadawcy). Przykładowo mówiący po polsku zwolennik globalizacji 
używa innego dyskursu niż polskojęzyczny antyglobalista. Dyskurs bowiem to wyra-
żany w tekstach system wartości, postaw i celów, a nawet określone widzenie świata. 
W świecie doby rewolucji informatycznej i komunikacyjnej metamorfozy dyskursów, 
walka między nimi czy mieszanie się ich dają wdzięczne pole do obserwacji. 

Nauka 

Przez naukę będziemy rozumieli teorie przyjmowane, rozbudowywane i sprawdzane 
eksperymentalnie przez społeczność uczonych5. Operują oni podobnym systemem po-
jęć oraz rozwiązują podobne łamigłówki6. To pochodzące od Thomasa Kuhna ujęcie 
nauki łączy w sobie teoretyczne założenia naukowe (tzw. paradygmat) ze społeczno-
ścią uczonych (instytucjami, czasopismami itp.). W wypadku wpływu globalizacji na 
funkcjonowanie takiej całości można rozpatrywać na przykład szybkość szerzenia się 
nowości w nauce, jej coraz większą uniformizację, powstawanie ponadnarodowych 
projektów badawczych czy też próby podszywania się pod naukę różnych ideologii, 
tradycyjnych poglądów itp. 

 4 Patrz P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, tłum. E. Tabakowska, Kraków 2006, 
s. 238, 239. 

 5 T.S. Kuhn, Postscriptum [w:] tegoż, Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, War-
szawa 2001, s. 306. 

 6 T.S. Kuhn, Droga po „Strukturze”. Eseje filozoficzne z lat 1970–1993 i wywiad-rzeka z autorem 
słynnej „Struktury rewolucji naukowych”, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 2003. 
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Kultura 

Z racji ogromnej pojemności znaczeniowej pojęcia kultury i wielości jej definicji trzeba 
wydzielić w ramach kultury wiele (nieco rozmytych) podzbiorów, jak kultura wysoka 
i niska (popularna), potem sztuka i, dalej, muzyka, literatura, teatr, film itp., następ-
nie edukacja, zwyczaje, wzorce zachowań, relacje międzyludzkie etc. Współczesność, 
choćby z racji szybkości przepływu informacji oraz globalnego krążenia ludzi, towa-
rów i usług, oferuje badaczowi liczne mniejsze czy większe „zderzenia” kultur. Na ile 
te fenomeny są nowością i rodzą nieprzewidywalne wcześniej efekty, na ile też rzecz 
dotyczy tylko tzw. kultury masowej, a nie wysokiej – te i podobne pytania pozwolą 
nam zrozumieć, czym jest globalizacja w odniesieniu do kultury. 

Globalizacja w języku 

Krótki przegląd funkcjonowania terminów „globalizacja” i „globalny”

Wyraz „globalizacja” ma angloamerykańskie korzenie. Po raz pierwszy w tym ob-
szarze językowym odnotowany został na początku drugiej połowy XX wieku. Można 
spotkać daty 19517 lub 19618. W świecie zachodnim szybko mógł się rozpowszechnić 
z racji zawierania w sobie łacińskiego rdzenia glob, pochodzącego od globus – zna-
czący także zgromadzenie czy zbitą gromadę. Co ciekawe, w historii rzeczownika 
globalization stanowi on końcowy etap rozwijania się świadomości językowej doty-
czącej tego zjawiska. Jest to przecież rzeczownik abstrakcyjny określający taki proces, 
którego nikt z nas bezpośrednio nie potrafi ująć. The Oxford English Dictionary, dru-
gie wydanie z 1989 roku, zawiera takie oto stopniowe dochodzenie do interesującego 
nas terminu: rodzinę wyrazową związaną z interesującym nas światowym zjawiskiem 
otwiera przymiotnik global. Jako termin specjalistyczny oznacza on: „odnoszący się 
do lub obejmujący cały świat, światowy, uniwersalny”. Następnie ten wyraz zostaje 
odniesiony do słynnego wyrażenia autorstwa Marshalla McLuhana „globalna wioska” 
(ang. global village). I dopiero na podstawie tych dwóch terminów zostaje wyprowa-
dzony internacjonalizm globalization, zdefiniowany m.in. jako „powodujący bycie 
globalnym” (czyli powrót do wyjściowego przymiotnika)9. Nie funkcjonuje on jako 
osobne hasło, ale jako derywat od global. 

Longman Dictionary of Contemporary English z 2003 roku zawiera wyraz globali-
zation jako osobne hasło. Eksplikacja znaczenia skupia się tylko i wyłącznie na wymia-
rze ekonomicznym. Czytamy, że jest to „proces czynienia czegoś takiego, jak biznes, 

 7 Na podstawie Merriam-Webster Online Dictionery, http://www.merriam-webster.com/dictionary/
globalization (stan na 12 maja 2008). 

 8 Globalization Has a Long History. Edited transcript of Nayan Chanda’s lunchtime presentation to 
SSRC staff. [30 April 2007], http://www.ssrc.org/features/globalization062707/ (stan na 10 maja 
2008). 

 9 Patrz The Oxford English Dictionary, second edition, prepared by J.A. Simpson, E.S.C. Weiner, 
t. VI, s. 582. 
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czymś działającym w wielu różnych krajach na całym świecie”10. Warto dodać, że ten 
słownik charakteryzuje się wymiarem globalnym – opracowano go bowiem w Anglii, 
a wydrukowano już w Chinach.

Zanim przejdę do powstawania w polszczyźnie terminów oddających procesy kur-
czenia się świata, zajrzę do Duden Deutsches Univesalwoerterbuch z 2003 roku. Znaj-
dujemy tam hasło Globalisierung, krótko zdefiniowane jako „[zjawisko] rozciągania 
się (obejmowania) [czegoś] na całą ziemię”11. Zatem ogólne ujęcie bardzo podobne do 
tego z oksfordzkiego słownika. 

W polszczyźnie losy wyrazów „globalizacja” i „globalny” powtarzają drogę ze słow-
nika oksfordzkiego. W Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny z 1997 roku 
nie ma samego rzeczownika „globalizacja”. Za to przy przymiotniku „globalny” jako 
drugie znaczenie znajdujemy „obejmujący swym zasięgiem całą kulę ziemską” oraz 
odwołanie do idei globalnej wioski12. W pochodzącym z 2000 roku Innym słowniku 
języka polskiego również nie ma hasła „globalizacja”. Jednak przy wyrazie „globalny” 
jako pierwsze znaczenie (choć z adnotacją „słowo książkowe”) figuruje „globalne jest 
to, co ma światowy zakres”13. 

Jeśli natomiast chcemy znaleźć polską wersję „globalizacji”, to najlepiej odwołać 
się albo do najbardziej aktualnego Słownika języka polskiego zamieszczonego w inter-
netowym serwisie Wydawnictwa Naukowego PWN, albo do Uniwersalnego słownika 
języka polskiego z 2003 roku, także wydanego przez PWN. W pierwszym z przywo-
łanych źródeł termin wyjaśniony zostaje jako „proces polegający m.in. na zwiększeniu 
obrotów handlu międzynarodowego, nasileniu przepływu kapitału, ludzi i technologii 
oraz zacieraniu różnic kulturowych”14. W drugim jest określony jako wyraz książko-
wy, a zdefiniowany następująco: „proces unifikacji instytucji, narodów, państw itp., 
poddanych działaniu zjawisk gospodarczych o światowym zasięgu i korzystających 
z najnowszych zdobyczy cywilizacji naukowo-technicznej”15.

Ten krótki przegląd językowego funkcjonowania pojęcia globalizacji i związanych 
z nim określeń pozwala wysnuć dwa wnioski o charakterze jakościowym. Po pierw-
sze, dominuje metaforyka przestrzenna, odwołująca się do wyobrażania obejmowania, 
ogarniania kuli ziemskiej. Po drugie, łatwiej do pojęcia globalizacji dojść dzięki przy-
miotnikowi „globalny”. Naturalniejsze wydaje się wskazywanie na pewną abstrakcję 
za pomocą cząstkowych i bardziej konkretnych ujęć. Dlatego to przymiotnik „global-
ny” często wystarcza nawet w kilkutomowych publikacjach jako odniesienie do bada-
nego procesu (np. jako słownikowe przykłady mamy „globalne ocieplenie”, „globalna 
polityka”, „zasięg globalny”). 

 10 Longman Dictionary of Contemporary English, new edition 2003, s. 686. 
 11 Duden Deutsches Uniwersalwörterbuch, 5. überarbeitete Auflage, herausgegeben von der Du-

denredaktion, Dudenverlag, Mannheim–Leipzig–Wien–Zürich 2003, s. 662. 
 12 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej, Poznań 1997, t. 12, s. 316. 
 13 Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000, s. 287.
 14 http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2559335 (stan na 11 maja 2008). 
 15 Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003, t. 1, s. 1014. 
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Na czym mogą polegać procesy globalizacyjne w językach?

Jeśli zadamy komuś pytanie, jaki związek mają procesy globalizacyjne z językiem, to 
najczęściej usłyszymy, że kluczem jest dominacja amerykańskiej wersji angielskiego 
oraz rosnący wpływ tego języka na inne języki etniczne. Jak pisze Edmund Wnuk-
-Lipiński: „Na arenie kulturowej językiem komunikacji globalnej staje się angielski, 
który dziś spełnia podobne funkcje jak łacina w średniowieczu, jednak w odróżnieniu 
od średniowiecznej łaciny dzisiejszy angielski nie jest językiem martwym, co stawia 
kraje anglosaskie w uprzywilejowanej sytuacji”16. Zatrzymajmy się na chwilę przy po-
równaniu roli współczesnego angielskiego do łaciny. Ujawnia ono fakt zasadniczy dla 
społeczności, które chcą się sprawnie z sobą komunikować. Otóż zawsze musi zostać 
wybrany jakiś jeden język, który porozumiewający się z sobą uznają za wspólne i do-
minujące narzędzie wymiany informacji. Spotykane we współczesnej rzeczywistości 
postawienie na angielski i traktowanie go jako swego rodzaju lingua universalis ma 
– w skali dzisiejszego tempa przemian – długą historię. Sięga bowiem XIX wieku 
i tzw. drugiej fali globalizacji: „Rewolucja przemysłowa i będąca jej skutkiem przy-
spieszona industrializacja zapoczątkowały – w drugiej połowie XIX wieku – drugą 
falę globalizacji. Charakteryzowało ją dążenie kilku państw, dysponujących przewagą 
przemysłową i militarną, do tworzenia imperiów kolonialnych. W wyścigu tym przo-
dowały potęgi europejskie, przede wszystkim zaś Wielka Brytania, której imperium 
na początku XIX wieku obejmowało 1/5 powierzchni lądowej świata”17. Zdobycie po 
II wojnie światowej hegemonii przez Stany Zjednoczone nie naruszyło oczywiście 
dominacji języka angielskiego i rozciągnęło ją na trzecią falę globalizacji, datowaną 
od końca II wojny światowej, ze szczególną intensyfikacją po wygaśnięciu zimnej 
wojny. Dla uzupełnienia, pierwszą falę globalizacji rozpoczęły odkrycia geograficzne 
w XV i XVI wieku. Ta znów, jeśli chodzi o wymiar językowy, także wnosi swój wkład 
w przewagę języków historycznie zachodnioeuropejskich, którą obserwujemy w Inter-
necie. Wystarczy spojrzeć i porównać z sobą dwa poniższe wykresy (rysunek 1 i 2).

W przedstawionych wykresach uderza dysproporcja pomiędzy realnym zasięgiem 
języków poszczególnych regionów świata a ich funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni. 
Choć języki Zachodu (biorę tu pod uwagę języki europejskie – na wykresie 3%, oraz 
obu Ameryk – 15%) stanowią tylko 18% zasobów językowych świata, to w odniesieniu 
do Internetu sytuacja ulega odwróceniu. Zdecydowaną mniejszością w Sieci okazują się 
wszystkie języki pochodzące spoza zachodniego kręgu kulturowego. Ta sytuacja oczywi-
ście ulega ciągłym zmianom. Wraz z bogaceniem się społeczeństw, na przykład Chin czy 
Indii, i zwiększającą się liczbą użytkowników łączy internetowych w tych krajach udział 
używanych w nich języków w wirtualnej rzeczywistości zapewne się zwiększy. Nie bę-
dzie tutaj jednak prostego przełożenia liczby chińskich bądź hinduskich użytkowników 
na powszechność w Internecie używanych przez nich języków. Przyczyną oczywiście 
jest to, że edukacja i biznes ściśle wiążą się z językiem angielskim. Z dużym prawdopo-
dobieństwem można założyć, że dobrze sytuowany Hindus bądź Chińczyk będzie znał 
angielski i z tej wiedzy będzie korzystał, pracując czy surfując w Internecie. Ponadto nie 

 16 E. Wnuk-Lipiński, dz.cyt., s. 50. 
 17 Tamże, s. 24. 
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bez znaczenia jest fakt, że tacy potentaci na rynku IT, jak choćby wywodząca się z Francji 
Capgemini, prowadzą doradztwo w zakresie technologii informatycznych właśnie w ję-
zyku angielskim. Tym samym pracownicy jakiejkolwiek firmy, jeśli pojawiły się kłopoty 
z komunikacją internetową, bazami danych etc., muszą uciec się do pomocy on-line (ta-
kiej właśnie m.in. udziela przywołane Capgemini) i są skazani na użycie angielskiego. 

Rys. 1. Języki świata

Żródło: na podstawie: B.F. Grimes (red.), Ethnologue: Languages of the World, Summer Institute of Lin-
guistics, Dallas 1996

Rys. 2. Języki używane w Internecie

Źródło: http://www.britishcouncil.org/english/pdf/future.pdf

Przyczyn niezwykłej dominacji angielskiego w Sieci oraz we wszystkim, co ma 
związek z nowoczesnymi technologiami, można szukać oczywiście w gospodarczej 
hegemonii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ale warto także poszukać innych powo-
dów tego stanu rzeczy. To, że kariera maszyn matematycznych, jakimi są komputery, 
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rozpoczęła się w anglosaskim kręgu językowym (wystarczą dwa nazwiska: A. Turing 
i J. von Neuman), może mieć swoje źródło w samej wewnętrznej charakterystyce 
języka angielskiego. Cechuje go bowiem silnie zredukowana fleksja oraz pozycyjny 
charakter – szyk zdania nie jest luźny i ma zdecydowany wpływ na znaczenie komu-
nikatu (w językach fleksyjnych, np. polskim, szyk jest luźny, a o relacjach gramatycz-
nych mówią nam końcówki). Te właściwości decydują o względnie łatwym operowaniu 
angielskim w technologiach informatycznych, jego algorytmizacji czy projektowaniu 
programów generujących wypowiedzi w tym języku. Wystarczy tylko wspomnieć, że 
pierwsza próba ujęcia języka naturalnego jako swego rodzaju wrodzonego programu 
(systemu reguł) do tworzenia i modelowania zdań miała miejsce właśnie na terenie 
angielszczyzny. Chodzi tu o opracowaną przez Naoma Chomsky’ego gramatykę trans-
formacyjno-generatywną. Warto dodać, że w tym języku zaproponowany przez Chom-
sky’ego model wyjaśniania funkcjonowania mowy najlepiej się sprawdza. 

Dotychczasowe rozważania jednoznacznie wskazują na unifikacyjny charakter glo-
balizacji w języku. Oto bowiem jeden język zdobywa bezprecedensową przewagę nad 
pozostałymi. Zanim przejdziemy do dyskusji nad tą kwestią, warto zbadać szczegóło-
wo wpływ języka angielskiego na polszczyznę. 

Polska wraz z jej idiomem językowym i kulturowym nie mieści się oczywiście 
w centrum procesów globalizacyjnych. Nie są to też peryferie, a raczej – idziemy tu 
za Wnukiem-Lipińskim – półperyferie18. Jednak ten trójczłonowy podział najlepiej 
sprawdza się w odniesieniu do gospodarki i polityki. W wypadku tylko językowym 
można uznać, że w porównaniu z angielskim status języka na przykład niemieckie-
go i francuskiego, czyli funkcjonujących w krajach zdecydowanie mieszczących się 
w centrum globalizacji, czy polskiego  (półperyferie), jest bardzo podobny. Świadczy 
o tym to, że w Niemczech, Francji i Polsce mówi się z podobną siłą o zagrożeniu dla 
języka narodowego i wprowadza się regulacje prawne mające powstrzymać zalew an-
gielszczyzny. Badając zatem przypadek wpływu angielskiego na polszczyznę, wolno 
przypuszczać, że podobnie dzieje się w innych krajach, niebędących anglojęzycznymi, 
o raczej bogatej tradycji własnego języka mówionego i pisanego. 

Wpływ języka angielskiego w polskim obszarze językowym zaczęto zauważać 
już w drugiej połowie XIX wieku. Dobitnym tego świadectwem jest Lalka Bolesła-
wa Prusa, gdzie obserwujemy, jak arystokracja stopniowo coraz bardziej odchodzi od 
francuskiego na rzecz angielskiego. Zatem początek wpływu tego języka na polszczy-
znę zauważamy już podczas drugiej fali globalizacji. Proces ten nasila się i w okresie 
międzywojennym jest bardzo widoczny zwłaszcza w trzech kręgach tematycznych: 
sporcie, rozrywce (szczególnie muzyce rozrywkowej) i technice, nauce (choć w nauce 
zdecydowanie wygrywają internacjonalizmy). Proces ten nabiera niezwykłego przy-
spieszenia po roku 1989. Dochodzą takie pola znaczeniowe, jak media, polityka, dys-
kurs (ideologie, mody, ujednolicone wzorce interpretacji zjawisk społecznych). 

Refleksję poświęconą wpływowi angielszczyzny na język polski zacznę od omó-
wienia dyskusji toczonej między prof. Jerzym Bralczykiem a prof. Zbigniewem 
Brzezińskim19. Jej tematem była m.in. ocena dominacji języka angielskiego. Dla 

 18 Tamże, s. 31.
 19 Bralczyk kontra Brzeziński, http://www.youtube.com/watch?v=Xeov-7C_0KY (stan na 9 maja 2008). 
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Zbigniewa Brzezińskiego ta dominacja ma bardzo dobry wpływ. Komentując swoje 
spotkania z dziennikarzami europejskimi (zwłaszcza włoskimi czy polskimi), narze-
ka na małą rzeczowość oraz brak zwięzłości ich pytań. Podkreśla też, że angloame-
rykański styl mówienia obchodzi się bez zbędnych ozdobników i skupia na sednie 
sprawy. Zatem ulegając wpływom angielskiego, zyskujemy na prostocie i rzeczowości 
wypowiedzi – w tym kierunku podąża wywód amerykańskiego profesora. Natomiast 
Jerzy Bralczyk broni ozdobności mowy, wskazuje, że mówienie jest pewną sztuką 
i przyjemnością międzyludzkiego obcowania. Krótko – nie jesteśmy tylko homo faber, 
ale także homo loquens. 

Trzeba zapytać, na ile stanowisko Brzezińskiego reprezentuje językoznawczą re-
fleksję, a na ile pewien dyskurs angloamerykańskiej dominacji. Po pierwsze, nie ma 
języków mniej czy bardziej rzeczowych. Każda mowa istnieje tylko dzięki temu, że 
odnosi się do naszego świata. Po drugie, lakoniczność stanowi pewną wartość, ale 
nie należy jej przeceniać. Przykładowo więcej ma nam do przekazania „rozgadana” 
i silnie retoryczna demokracja ateńska i jej dzieła niż zwięźli w mówieniu Spartanie. 
Po trzecie wreszcie, bardzo często wpływ angielskiego na jakiś inny język utrudnia 
wzajemne zrozumienie się (przykładowo często spotyka się na wizytówkach przezna-
czonych do użytku w kraju angielskie nazwy stanowisk, mimo że istnieją ich polskie 
odpowiedniki). 

W latach 90. językoznawcy i świadomi użytkownicy języka polskiego zaczęli ze 
szczególną wyrazistością zauważać niespotykany wcześniej na taką skalę wpływ an-
gielskiego. W latach 1996–1997, badając kilkudziesięciotysięczny korpus tekstowy, 
znaleziono jednak liczbę zapożyczeń leksykalnych, gramatycznych i semantycznych, 
która nie jest wyjątkowa. Ich ilościowy wykaz przedstawiono w tabeli 1 i 2. 

Tab. 1. Udział zapożyczeń leksykalnych w różnych typach korpusów

Typ korpusu Liczba 
słów

Liczba zapożyczeń
leksykalnych

Procentowy udział
zapożyczeń w korpusie 

Korpus języka mówionego 70 178 288 0,41
Korpus reklamy telewizyjnej 1 785 93 5,21
Korpus reklamy radiowej 975 38 3,89
Korpus języka prasy 7 194 73 1,01

Źródło: A. Otwinowska-Kasztelanic, Badania nad wpływem języka angielskiego na polszczyznę mówioną 
młodego pokolenia Polaków (19–35 lat), „Poradnik Językowy” 2006, nr 5, s. 44 

Tab. 2. Udział zapożyczeń semantycznych i leksykalnych w różnych typach korpusów

Typ korpusu Liczba 
słów

Liczba (procent)
zapożyczeń

 semantycznych 

Liczba (procent) 
zapożyczeń 

gramatycznych 
Korpus języka mówionego 70 178 197.(0,28%) 78 (0,11%)
Korpus reklamy telewizyjnej 1 785 3.(0,16%) 31 (1,73%)
Korpus reklamy radiowej 975 0. 14 (1,43%)
Korpus języka prasy 7 194 17.(0,29%) 67 (0,93%)

Źródło: A. Otwinowska-Kasztelanic, Badania nad wpływem języka angielskiego na polszczyznę mówioną 
młodego pokolenia Polaków (19–35 lat), „Poradnik Językowy” 2006, nr 5, s. 45
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Podane wartości liczbowe zapożyczeń w żadnym razie nie mogą być świadectwem 
dominacji języka angielskiego w polszczyźnie młodego pokolenia. Jedynie liczba za-
pożyczeń w języku telewizji jest raczej duża. Trzeba bowiem zaznaczyć, że autorka ba-
dań liczyła tylko te wyrazy, przesunięcia znaczeniowe oraz konstrukcje znaczeniowe, 
które nie były jeszcze notowane w nowych słownikach (stan na lata 90.). Dlatego nie 
liczyła na przykład słów „tenis” czy „faul” – zapożyczonych wcześniej, lecz nowości 
typu „skanowanie” i „sorry”. Całkowita liczba zapożyczeń angielskich w badanych 
korpusach mogłaby być więc co najmniej dwukrotnie większa. A 10% procent – odno-
szę to do telewizji – to już bardzo dużo. 

Nie dysponujemy danymi liczbowymi z ostatnich lat, ale wzmożony nacisk języko-
wego idiomu angloamerykańskiego na polszczyznę staje się coraz bardziej widoczny. 
We wspomnianej już dyskusji Jerzy Bralczyk zastanawiał się, czy czasem nie stanie 
się kiedyś tak, że językiem ojczystym będziemy posługiwać się w domu, prywatnie, 
a w kontaktach oficjalnych czy biznesowych już jakimś kodem bardzo przypominają-
cym angielski. W tej nieco fantastycznej przepowiedni leży może jakaś prawda, gdy 
odwołać się do języka komputerowców. Oto przykład: „Nie lubię epatowania requ-
estami, reminderami i memo, choć sam forwarduję maile, browsuję i surfuję po necie 
w poszukiwaniu nowych słów, nawet jeśli to tylko wyrazy z desantu”20. Wypowiedź 
zawiera 28 słów (liczę także trzykrotnie powtórzony spójnik „i”). Zapożyczeń angiel-
skich mamy 5 użytych naturalnie oraz 3 przytoczone. Przedstawmy to na wykresie 
(rysunek 3).

Rys. 3. Stosunek zapożyczeń angielskich do wyrazów polskich

Źródło: opracowanie własne 

Przytoczony fragment jest w 29% angielski. To już sporo. Ten mieszany charakter 
pozwala nawet stwierdzić, że tekst sformułowano w swego rodzaju języku kreolskim 
powstałym ze skrzyżowania polszczyzny z angielskim (tzw. kreole to języki posiadają-
ce składnię i fleksję, a powstałe jako wynik wymieszania wyrazów oraz uproszczonej 

 20 B. Chaciński, Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków 2005, s. 23. 
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gramatyki jakiś dwóch języków). W tym samym Wyczesanym słowniku najmłodszej 
polszczyzny, jeśli weźmiemy przykładowo hasła wyrazowe na literę „s”, to na 20 znaj-
dujemy 8 (40%) zapożyczeń leksykalnych (jedno wyjątkowo ciekawe, oddające szyb-
kość współczesnej komunikacji – „sk8”, tj. skejt, deskorolkarz). 

O głębi wpływu angielskiego na polszczyznę świadczą szczególnie wspomniane już 
zmiany w zakresie składni (gramatyczne). Składnia bowiem jest najbliżej reguł nasze-
go myślenia. Jan Miodek pisał już w 1998 roku: „Ostatnie lata przyniosły jednak taki 
zalew niezgodnych z tradycją połączeń – właśnie typu kicz-wrażliwość, kicz-struktura 
(z członem odróżniającym na pierwszym miejscu), że trzeba mówić o wykształceniu 
się nowej reguły morfologiczno-syntaktycznej, przejętej z języków zachodnioeuropej-
skich – z angielskim na czele”21. 

Nasuwa się pytanie, czy dominacja języka angielskiego we współczesnych me-
diach, a zwłaszcza Internecie, oznacza, że inne języki narodowe będą albo zmienia-
ły się w coś w rodzaju kreoli, albo zanikały. Wydaje się jednak, że tak nie będzie. 
Oczywiście w pewnych kręgach czy subkulturach (środowisko dorastającej młodzieży, 
komputerowców itp.) może dochodzić do tego pierwszego zjawiska, ale nie obejmie to 
całego społeczeństwa. Bardzo daleko tu jeszcze do stanu takiego, jaki mieliśmy w pol-
szczyźnie doby baroku, kiedy to blisko połowa wypowiedzi przeciętnego szlachcica 
była łacińska (wystarczy zajrzeć do Pamiętników Jana Chryzostoma Paska). 

Inną kwestią są zanikające języki. Ale czy tu unifikacja wokół idiomu angloamery-
kańskiego powoduje odchodzenie jakiegoś języka do lamusa? Z jednej strony może tak 
się dziać. Przykładowo członkowie 120-tysięcznej społeczności Indian Navaho używa-
jących swego języka twierdzą, że ojczysty język stanowi raczej utrudnienie w zrobie-
niu kariery22. Niestety, brak szczegółowej informacji, w jakim sensie utrudnia. Sytu-
acja jest o tyle ciekawa, że mowa ta ułatwiła Stanom Zjednoczonym wygranie wojny 
z Japonią. Służyła bowiem jako szyfr, którego Japończycy w żaden sposób nie potrafili 
złamać (szyfr matematyczny można złamać, ale języka obcego musi nas nauczyć ktoś, 
kto sam nim włada). Z drugiej jednak strony szybkość przepływu informacji, kontakt 
z prawie każdą częścią Ziemi oraz łatwość gromadzenia danych pozwalają uchronić 
wiele treści kulturowych przed całkowitym wyginięciem. Zresztą działania globalnej 
z racji swojej ponadnarodowości UNESCO poświęcone ginącym językom pozwalają 
przypuszczać, że podejmowane są próby uczynienia z tego ważnego zagadnienia23. 

Jeśli jednym z warunków i zarazem czynników sprawczych globalizacji jest spraw-
ny kontakt międzyludzki, to wybór jakiegoś jednego wspólnego kodu jawi się jako 
konieczność. To, że został nim angielski, ma swoje historyczne korzenie – technologie 
informatyczne w tym kręgu językowym rozwijały się najdynamiczniej. Nie bez zna-
czenia jest tu też wspomniany już fakt względnej łatwości angielskiego (znam wielu lu-
dzi, dla których nauczenie się angielskiego było czymś łatwym, natomiast na przykład 
niemiecki okazał się nie do przebrnięcia). Obecnie względy praktyczne przemawiają za 

 21 J. Miodek, Rozmyślajcie nad mową!, Warszawa 1998, s. 78. 
 22 Znikające języki, bez autora, http://74.125.39.104/search?q=cache:hBxmXxjNNT4J:www.opi.org.

pl/repository/e7edf219d9ec05f9b43c90988f543c64glueLG.doc+j%C4%99zyk+India+navaho&h-
l=pl&ct=clnk&cd=3&client=opera (stan na 12 maja 2008). 

 23 Patrz Endangered languages, http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00136 (stan na 
12 maja 2008). 
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utrzymaniem angielskiego w roli lingua universalis. Mimo że – jak wskazują niektó-
rzy politolodzy – zaczynamy żyć w świecie postamerykańskim24, gdzie jednostronna 
dominacja Stanów Zjednoczonych powoli mija, to centralna dla globalizacji szybkość 
i sprawność przepływu informacji przemawia za utrzymaniem hegemonii angielskiego 
kodu. Choć odbije się to na nim samym – zapewne globalni użytkownicy będą go 
upraszczać25. Ale bardziej będzie to dotyczyło aren gospodarczej i politycznej. Na kul-
turowej mniej decydują względy praktyczne, a bardziej nieprzewidywalne mody. 

Globalny dyskurs 

Podtytuł „Globalny dyskurs” sugeruje, że współcześnie funkcjonuje jakiś unifikujący 
sposób określania i hierarchizowania zjawisk społecznych. Na kilku przykładach po-
staram się to pokazać. Ta próba ma na pewno związek z ideą końca historii autorstwa 
Francisa Fukuyamy. Rzecz to już nienowa, przeżywała różne fluktuacje, zwłaszcza 
po 11 września 2001 roku. Choć trudno mówić o tym, że cały świat zmierza w jakimś 
jednym kierunku jak peleton kolarzy, to można obserwować pewną jedność dyskursu 
światowych decydentów – polityków, organizacji i elit. W oficjalnym języku zdecy-
dowaną rzadkością jest atakowanie praw człowieka, wolności, demokracji, plurali-
zmu, ochrony środowiska. Ale trzeba podkreślić – rzecz dotyczy oficjalnych sytuacji 
komunikacyjnych. „Do negatywnych zjawisk kulturowych należy dwoistość sądów 
o świecie. Oficjalna political correctness narzuca postawę tolerancji wobec INNYCH, 
tj. niesprawnych, dewiantów, osób innej rasy czy religii. Ciekawe, że tolerancję wobec 
wielu INNYCH Polacy gotowi są akceptować w życiu codziennym, ale czynią tu wy-
jątki w stosunku do przedstawicieli dwóch narodowości – Żydów i Cyganów, a także 
w stosunku do narkomanów czy nosicieli wirusa HIV, których społeczności lokalne 
stanowczo odrzucają. Nasuwa się więc wniosek, że co innego deklarować społecznie 
pozytywną postawę, a co innego ją realizować”26. Ta sytuacja odniesiona w cytacie tyl-
ko do Polski ma zapewne wymiar globalny. Jeśli bowiem świat pod względem łatwości 
komunikacji oraz dostępu mediów do jakiegokolwiek regionu bardzo się skurczył, to 
społeczeństwa i jednostka zaczynają niejako funkcjonować na dwóch planach. Można 
przeprowadzić tutaj analogię do naszego zachowania wtedy, kiedy mamy świadomość, 
że możemy być zaobserwowani. Każdy normalny człowiek zaczyna wtedy kontrolować 
swoje zachowanie, stara się dostosować je do potencjalnych oczekiwań odbiorców. 

Świetnym przykładem budowania wizerunku państwa zgodnego z linią globalnych 
oczekiwań jest wielojęzyczna strona Chińskiego Radia Międzynarodowego. Sięgnijmy 
tylko po jeden przykład – kontrowersje wokół olimpiady w 2008 roku w tym kraju. 
Obok zwyczajnego w takich sytuacjach informowania o udanych przygotowaniach 

 24 Patrz F. Zakaria, The Post-American World, ,,Newsweek”, 12 maja 2008. 
 25 Patrz Znikające języki... Także: A. Grybosiowa, Modern Polish?, http://www.poradniajezykowa.

pl/artykuly/AG_modern.pdf (stan na 10 maja 2008). 
 26 A. Grybosiowa, Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku (na ma-

teriale polskim), http://www.poradniajezykowa.pl/artykuly/AG_dynamika.pdf (stan na 12 maja 
2008). 
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do olimpiady pojawiają się „toposy” (miejsca wspólne) z globalnym dyskursem plu-
ralistycznym i proekologicznym. Oto przykład. „Przedstawiciel miejskiego urzędu 
ochrony środowiska naturalnego Du Shaozhon: »Zbliżają się Igrzyska Olimpijskie. 
Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie brało udział w polepszaniu warunków 
środowiskowych, poprzez uczestnictwo w naszym programie ochrony środowiska«”27. 
Broniąc się przed oskarżeniami o brak pluralizmu, opublikowano taki oto przekaz: 
„Agencja Prasowa Xinhua 19 kwietnia opublikowała komentarz, w którym wyraziła 
swój szacunek dla osobistości z kręgu międzynarodowego, które w dokonywaniu osą-
dów na dany temat kierują się poczuciem sprawiedliwości i obiektywizmem. Zdaniem 
agencji jedną z takich osób jest m.in. Juan Antonio Samaranch”28. Celem porównania 
odwołam się teraz do zdarzenia, które opisuje Fareed Zakaria. W kafejce internetowej 
w Szanghaju spotkał on młodego Chińczyka, który mówiąc o produktach globalizacji, 
„mówi o budowaniu porozumienia oraz kosmopolitycznych wartościach”29. Kiedy jed-
nak rozmowa schodzi na temat Tajwanu, Japonii i Stanów Zjednoczonych, „jego od-
powiedzi wypełnione są pasją, wojowniczością i nietolerancją”30. To świetny przykład 
z jednej strony przejęcia się oficjalnym dyskursem ponadnarodowym i pokojowym, 
z drugiej natomiast pozostawania w niektórych kwestiach przy poglądach zamknię-
tych na dialog. Zatem kończąc ten wątek, powtórzymy, że w naszej globalnej wiosce 
często funkcjonuje się na dwóch planach. 

Ciekawe wnioski związane z przedstawianymi w tej części problemami globalnego 
dyskursu znajdujemy w badaniach Michała Bukowskiego. Studiując symbole politycz-
ne promowane na witrynach rządowych 91 państw, doszedł on m.in. do następującego 
wniosku: „Najrzadziej przywoływane były symbole »idei politycznych« (w tym m.in. 
liberalizmu, komunizmu, socjalizmu itd., ale także np. »zimna wojna«). W interpretacji 
tego faktu może pomóc teoria Francisa Fukuyamy, mówiąca o końcu sporów ideolo-
gicznych wokół modelu rozwoju państwa i ostatecznym zwycięstwie modelu liberalnej 
demokracji (1996). Nie wiemy, czy współczesne państwa i elity polityczne rzeczywiście 
przyjęły idee liberalnej demokracji, ale z przedstawianych tutaj badań wynika, że jej 
alternatywy nie są publicznie rozważane”31. Zatem na poziomie oficjalnym zwycięża 
jeden wzorzec dyskursu politycznego. Na ile jednak jest on zakorzeniony w ludzkich 
działaniach oraz nie powoduje wzmiankowanej „podwójności myślenia”, pozostaje py-
taniem otwartym. Nawiążemy jeszcze do tego przy rozpatrywaniu globalizacji w na-
uce oraz kulturze. 

 27 [Komentarz] Pekin: czystsze powietrze podczas Igrzysk, http://polish.cri.cn/177/2008/04/18/2@74
921.htm (stan na 11 maja 2008). 

 28 Chińczycy podkreślają swój szacunek dla sprawiedliwych w swoich osądach osobistości między-
narodowych, http://polish.cri.cn/177/2008/04/19/42@74932.htm (stan na 11 maja 2008). 

 29 F. Zakaria, dz.cyt., s. 26. 
 30 Tamże. 
 31 F. Zakaria, Czynniki różnicujące symbole polityczne. Perspektywa globalna [w:] B. Szklarski 

(red.), Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce (w druku). 
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Globalizacja w funkcjonowaniu nauki 

Sama nauka rozumiana jako wytwór, czyli „układ zdań obiektywnych”32, jest z zasady 
nie tyle nawet globalna, ile kosmiczna. Z racji nacisku na obiektywizm, racjonalizm 
potencjalnie obejmuje każdą istotę rozumną, nie tylko te zamieszkujące Ziemię. Dla-
tego chcąc rozważyć globalizację w nauce, najlepiej przywołać jej rozumienie socjolo-
giczne, tj. skupić się na kontaktach między uczonymi, działaniu instytucji naukowych 
etc. Zaznaczyliśmy już to w definicji na początku tego artykułu.

Ilustrując wymiar globalny funkcjonowania społeczności uczonych, odwołam się 
do czterech przykładów. Będą nimi Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 
(CERN), projekt budowy sztucznego mózgu, funkcjonowanie The National Researche-
r’s Mobility Portal, wreszcie Magna Charta Universitatum. 

Europejski Ośrodek Badań Jądrowych, powołany do życia w 1952 roku i umiejsco-
wiony na pograniczu Szwajcarii i Francji, skupia obecnie 20 członków (Polska jest peł-
noprawnym członkiem od 1 lipca 1991 roku, wcześniej miała status obserwatora). Choć 
w nazwie ma przymiotnik „europejski”, w swoim działaniu zrzesza uczonych z całego 
świata. „Do CERN przybywa w celach badawczych 8000 wizytujących naukowców, 
czyli połowa światowych badaczy fizyki cząstek. Reprezentują oni 580 uniwersytetów 
oraz 85 krajów”33. Ten globalny wymiar podyktowany został na pewno tym, że na 
budowę ogromnych akceleratorów, potrzebnych w badaniach cząstek elementarnych, 
mało które pojedyncze państwo może sobie pozwolić. Ale także sam wymiar nauko-
wych poszukiwań – zwłaszcza w fizyce atomu – wymusza prace w zespołach badaw-
czych. Ludzie pracujący w CERN bardzo chętnie podkreślają ponadnarodowy wymiar 
tego ośrodka: „Ciągły przepływ wizytujących nie tylko niesie z sobą nowe idee fizycz-
ne, ale także wzbogaca Laboratorium o unikatowe połączenie kultur. Jak narody mie-
szają się i odwiedzający przychodzą i odchodzą, tak wymiana idei oraz krążenie ludzi 
stanowi życiodajną krew, która czyni CERN żywym”34. Ta deklaracja wprost realizuje 
analizowany wcześniej globalny dyskurs pokojowej wymiany i współpracy. 

Innym programem badawczym uruchamiającym światowy potencjał jest budowa 
sztucznego mózgu. Przebieg oraz szczegóły programu opisuje Andrzej Buller, polski 
naukowiec biorący udział w przedsięwzięciu35. Pracujący w Japonii w Kioto między-
narodowy zespół inżynierów oraz informatyków ma za zadanie stworzenie kompu-
terowego odpowiednika ludzkiego mózgu. Praca została podzielona na dwa etapy: 
(1) zbudowanie kotka-robotka (to zostało już osiągnięte), (2) budowa myślącej maszy-
ny przypominającej człowieka. Globalny charakter przedsięwzięcia wynika nie tylko 
z wagi podejmowanego wyzwania. Marzenia (i obawy zarazem) o stworzeniu sztucz-
nego człowieka są chyba głęboko zakorzenione w człowieku. Świadczy o tym choćby 
tematyka bardzo wielu popularnych książek, komiksów czy filmów. Ponadto ma to też 
oparcie technologiczne. Skomplikowane obliczenia potrzebne do stworzenia sztucznej 

 32 J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, tłum. S. Judycki, Poznań 1992, s. 22. 
 33 A global endeavour, http://public.web.cern.ch/Public/en/About/Global-en.html (stan na 10 maja 2008).
 34 An international spirit, http://public.web.cern.ch/Public/en/People/People-en.html (stan na 

11 maja 2008). 
 35 A. Buller, Sztuczny mózg: To już nie fantazje, Warszawa 1998. 
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inteligencji wymagają superkomputerów. A dużo wydajniej jest zamiast konstruowania 
samodzielnego, jednego komputera o wielkiej mocy obliczeniowej łączyć funkcjonu-
jące komputery w jedną sieć. Mniej to kosztuje, a zarazem spaja z sobą różne ośrodki 
badań informatycznych. 

Dwa ostatnie przykłady, którymi chcę się zająć, dotyczą globalnego rynku pracy 
naukowców oraz kontaktów międzyuczelnianych. The National Researcher’s Mobility 
Portal lub krócej The Researcher’s Mobility Portal (Portal dla Mobilnych Naukowców) 
skupia w większości kraje europejskie. Jednak nie tylko. 

Poza 31 krajami portal ten współpracuje ze swoim australijskim odpowiednikiem 
oraz często zamieszcza informacje dotyczące jeszcze innych państw (np. Chile czy 
Kanady). Tworzenie własnego konta, zawierającego m.in. życiorys, zainteresowania 
badawcze, listę publikacji wraz z ich krótkim opisem, przeprowadza się internetowo. 
Portal zawiera ciągle aktualizowane ogłoszenia dotyczące konkursów i wakatów na wy-
brane stanowiska uniwersyteckie bądź miejsca pracy w organizacjach badawczych. 

Będący efektem spotkania w Bolonii rektorów europejskich uniwersytetów doku-
ment Magna Charta Universitatum powstał w szczególnych okolicznościach: „z okazji 
900-lecia najstarszego Uniwersytetu w Europie, cztery lata przed ostatecznym zniesie-
niem granic między krajami Wspólnoty Europejskiej”36. Jest to zatem powrót do źró-
dłowej tradycji tych placówek edukacyjnych, w której ramach kładzie się szczególny 
nacisk na całościowy charakter kształcenia uniwersyteckiego. Dobrze oddaje to polski 
bliskoznacznik wyrazu „uniwersytet” – „wszechnica”. Ale ten powrót wpisany został 
w znikanie granic oraz w szerszy dialog międzykulturowy. Czwarta podstawowa za-
sada działania uniwersytetu brzmi: „Uniwersytet – jako instytucja odpowiedzialna 
za utrwalanie europejskiej tradycji humanistycznej – stale dba o tworzenie wiedzy 
uniwersalnej, a realizując swoje powołanie, przenika granice geograficzne i politycz-
ne oraz potwierdza konieczność poznawania i wzajemnego oddziaływania na siebie 
różnych kultur”37.

Globalizacja w kulturze 

Analizując związek kurczenia się oraz uniformizacji współczesnego świata z kulturą 
rozumianą w wąskim sensie (sztuka, rozrywka, wzorce itp.), nie można uniknąć po-
działu na kulturę wysoką oraz niską. Jakkolwiek często podważa się to rozróżnienie, 
to każdy nieuprzedzony obserwator z miejsca zauważy różnicę między na przykład 
programem Mezzo (klasyka, jazz) a Vivą czy MTV. 

Najczęściej globalizację kulturową łączy się z amerykanizacją i triumfalnym po-
chodem masowej muzyki, filmów, mody, postaw i wzorców zachowań38. I właśnie to 
odczytanie każe utrzymać podział na wysoką i niską kulturę. Cóż by bowiem miała 
oznaczać amerykanizacja oraz umasowienie muzyki klasycznej, literatury, malarstwa, 

 36 Tamże, http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/magna_charta.pdf (stan na 9 maja 2008). 
 37 Tamże. 
 38 Patrz R. Kapuściński, Kultura narodowa w erze globalizacji, http://www.calculemus.org/lect/

glob/kapuscinski.html (stan na 10 maja 2008). Także A. Grybosiowa, Modern Polish?..., s. 3. 
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rzeźby, wymagających własnej pracy wzorców osobowych, intelektualnej samodziel-
ności? Chyba tylko coś w rodzaju wewnętrznej sprzeczności. Wszakże masowość 
w kulturze – chyba trafnie symbolizowana przez Hollywood – determinują takie cechy, 
jak łatwość w odbiorze, postawienie na konsumpcjonizm, unikanie trudnych tema-
tów, działanie przede wszystkim afektywne. I z tego rodzaju masową kulturą kon-
sumpcyjną na globalną skalę mamy faktycznie do czynienia od niedawna. Jednak od 
razu trzeba sobie jedno powiedzieć – ta masowa kultura wcale nie musi się równać 
amerykanizacji. Tak się historycznie i gospodarczo złożyło, że dziś faktycznie taka 
równość zachodzi. Ale z takim samym prawdopodobieństwem – i to nawet przy za-
chowaniu silnej pozycji Stanów Zjednoczonych – Hollywood może zostać zastąpione 
przez Bollywood czy Dubaj. Centra zabawy i rozrywki są geograficznie mobilne. Po-
stawa turysty, którą Zygmunt Bauman uważa za główną dla współczesnego członka 
społeczeństwa konsumpcyjnego – „konsument jest człowiekiem w ruchu i takim musi 
pozostać”39 – tylko tę mobilność wzmacnia i przyspiesza. Jedna rzecz pozostaje nie-
zmienna – radość używania. Francuski filozof Alain Finkielkraut dowodzi, że „logika 
konsumpcji” przykryła dawne podziały polityczne oraz ideologiczne spory. „Sarkozy 
powołał na szefa komisji do spraw wzrostu gospodarczego bardzo słynnego lewico-
wego ekonomistę – Jacques’a Attalego. Attali doszedł do wniosku, że należy zrobić 
wszystko, aby faworyzować konsumenta, na przykład znieść wszelkie ograniczenia, 
którymi skrępowane były hipermarkety. Przede wszystkim obniżka cen! Tylko kto po-
wiedział, że konsument jest najbardziej spełnionym typem ludzkim? I że zamiast fran-
cuskiego konsumenta nie należałoby na przykład wesprzeć francuskiego pracownika, 
który traci pracę w wyniku delokalizacji? Nie ma nikogo, kto potrafiłby powiedzieć 
»nie«. Lewica proponuje, a prawica bije brawo”40. 

Postawa konsumenta stała się wzorcem, do którego zmierzają kolejno bogacące 
się społeczeństwa. Tak, zdaniem Baumana, kształtowani są współcześni członkowie 
społeczeństwa41. I ma to wymiar zdecydowanie globalny: „o ile bowiem na począt-
ku XX wieku powstało na świecie społeczeństwo masowe, to obecnie przeżywamy 
proces, w którym to masowe społeczeństwo przekształca się w społeczeństwo plane-
tarne, a kultura masowa nabiera planetarnego wymiaru”42. Ten wzorzec dobrze pasuje 
do wskazanej już cechy globalnego dyskursu – zanikania wielkich sporów ideowych. 
Ponadto ma swoje odbicie w postheroicznym – odwołując się do typologii Hefrieda 
Münklera43 – charakterze bogatego społeczeństwa Zachodu. Zresztą syndrom ten za-
czyna dotykać m.in. społeczność arabską, co chyba nas dziwi. Ale badania statystycz-
ne potwierdzają, że „poparcie dla każdego rodzaju przemocy bardzo się zmniejszyło 
w ciągu ostatnich pięciu lat we wszystkich krajach muzułmańskich”44. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że ta zmiana przede wszystkim odnosi się do społeczności bogatych. Wciąż 

 39 Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 101. 
 40 Lewica żyje obsesją zniszczenia Sarkozy’ego, twierdzi filozof Alain Finkielkraut, rozmowę prowa-

dzi M. Nowicki, „Tygodnik Idei”, nr 47 (190), dodatek do „Dziennika”, 24 listopada 2007, s. 13. 
 41 Z. Bauman, dz.cyt., s. 95. 
 42 R. Kapuściński, dz.cyt.
 43 H. Münkler, Zmierzch bohaterów. O wspólnotach heroicznych i postheroicznych, tłum. V. Groto-

wicz, „Tygodnik Idei”, nr 47 (190), dodatek do „Dziennika”, 24 listopada 2007. 
 44 F. Zakaria, dz.cyt., s. 25. 
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natomiast pozostaje napięcie między „turystami” a rzeszą biednych „włóczęgów”, się-
gając po opozycję Baumana. A postawa konsumenta tylko zwiększa napięcie na linii 
bogaci–biedni. 

W wypadku kultury wysokiej warto przypomnieć, że ta z samej definicji powinna 
być uniwersalna. Jeśli bowiem zaspokaja tylko doraźne czy lokalne potrzeby, przestaje 
być autentyczną sztuką. Warto przytoczyć fakt bardzo istotny dla dyskusji o globali-
zacji kultury: „Kiedy Goethe wymyślił termin »literatura światowa« (Weltliteratur), 
czytał francuskie pismo zatytułowane »Glob«. Każdą osobę, która czytała to czaso-
pismo, nazwał on »globistą« (Globisten). Stąd wywodzi się idea literatury światowej 
jako takiej literatury, w której narody z sobą korespondują, poznając się nawzajem. (...) 
Krótko potem przyszły światowa filozofia, światowa muzyka, światowa sztuka itd. 
Polityczna i ekonomiczna wersja przyszła dużo później”45. Zmieniły się oczywiście 
nośniki oraz szybkość owej korespondencji międzynarodowej. Ale ta tylko o tyle jest 
możliwa, o ile jest oparta na głębokim zrozumieniu człowieka, który pod każdą szero-
kością geograficzną może dowiedzieć się czegoś o swoim człowieczeństwie. 

Kończymy zatem artykuł na człowieku. To raczej logiczne w wypadku rozważań 
z dziedziny nauk społecznych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że tak wszechobecna 
współcześnie globalizacja stanowi pewien skrót myślowy lub nawet hipostazę. Wszak-
że nie istnieje ona sama w sobie. Podstawą są konkretni użytkownicy oraz twórcy no-
wych narzędzi zmniejszających świat w sensie komunikacyjnym. Jego kształt zawsze 
jest wypadkową tego, co włączą do opracowanych przez siebie programów. 

 45 George W. Bush ist ein säkulärer Weltbekehrer, Interview mit dem Basler Philosoph Hans Saner, 
http://archiv.onlinereports.ch/2003/SanerInterview.htm (stan na 10 maja 2008). 




