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Współczesne przemiany cywilizacyjne dokonują się niezwy-
kle szybko. Znaczna część ludzkości jednak nie korzysta twór-
czo z ich pozytywnych skutków i owoców. Zjawiska i procesy 
składające się na owe przemiany przebiegają niekiedy poza wy-
raźną kontrolą wielu ludzi. Ich bogactwo oddziaływania tak-
że jest trudne do syntetycznego poznania i objęcia. Dlatego też 
zawsze z dużym oczekiwaniem sięga się po prace, które podej-
mują się prób dokonania pewnego oglądu, syntezy czy bardziej 
pogłębionej analizy aktualnych zjawisk kulturowych. W nurt ten 
wpisuje się najnowsza praca Marguerite A. Peeters. Jest ona au-
torką m.in. The New global ethic. Challenges for the Church oraz 
wielu tekstów na stronie internetowej www.aei.org. Prezentowana 
praca ukazała się ramach publikacji Institut pour une Dynamique 
de Dialogue Interculturel asbl. 

Treść publikacji podzielono na sześć rozdziałów i zakończenie. 
Książkę kończy bibliografi a i pięć aneksów. 

We wstępie autorka wskazuje na światową rewolucję kulturalną, 
odniesioną do środowisk zachodnich (s. 1–2). Zwraca uwagę na to, 
że te procesy zdynamizowały się po zakończeniu zimnej wojny. 
Co więcej, zachodnia rewolucja przyniosła już pewne owoce i jakby 
w niektórych płaszczyznach słabnie.

W pierwszym rozdziale podniesiono zagadnienie zachodniej re-
wolucji feministycznej, seksualnej i kulturalnej (s. 3–20). Można za-
uważyć ścisłe związki między rewolucją feministyczną i seksualną. 
Ostatecznie zjawiska te są swoistym fenomenem kompleksowym. 
Autorka pracy analizuje bliżej szczególnie znane postacie Margaret 
Sanger i Simone de Beauvoir. Jest to sięganie do egzystencjalnych en 
soi i pour soi. W procesy te, zwłaszcza w sferze seksualnej, wpisała 
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się kontrowersyjna postać Alfreda Kinsey’a. W kontekście rewolucji 
kulturalnej przywołuje się także osobę Herberta Marcuse’a. 
Światowa rewolucja kulturalna, postmodernizm i nowa etyka 

światowa to tytuł drugiego rozdziału (s. 21–48). Autorka opisuje 
najpierw światową koniunkturę gospodarczą i ekonomiczną w 1989 
r. Rodzi się wtedy nowy język, który wpływa na wiele ówczesnych 
przemian. Mówi się m.in. o światowym consensusie, dekonstrukcji 
rzeczywistości, etyce światowej czy etyce ambiwalentnej. Autorka 
analizuje związek wymienionych terminów z rozgrywającymi się 
w tym okresie przemianami kulturowymi. Stawia również pytania 
o nowe formy dyktatury, procesy holistyczne, erę postdemokratycz-
ną czy paradygmat różnorodności. 

Kolejny rozdział koncentruje się na analizie pojęcia poczęcia jako 
klucza dla elementów rewolucji seksualnej i feminizmu światowe-
go (s. 49–84). Termin „poczęcie”, a raczej jego rozumienie jakby 
automatycznie kształtuje spojrzenie na wiele innych postaw, opinii 
czy wyborów moralnych. Autorka stawia obok siebie zdrowie zdol-
ne do poczęcia nowego życia i zdrowie seksualne. Pyta o bezpiecz-
ne przerywanie ciąży i bezpieczne poczęcie. Mówiąc o rodzinie, 
dopuszcza się wszystkie możliwe jej formy, co więcej: dodaje się 
w tym kontekście zagadnienie różnorodności seksualnej. Autorka 
wskazuje także na różne zjawiska związane z feminizmem: gender 
i pochodne.

M. A. Peeters w rozdziale czwartym zestawia dwie ważne kate-
gorie: rewolucję i prawo (s. 85–110). Używa tu także m.in. następu-
jących kategorii: wartości uniwersalne, prawo arbitralnego wyboru, 
konsensus prawa międzynarodowego czy specyfi czne traktowanie 
młodzieży. W całość działań państwa należy wpisać nowe oczeki-
wania co do kategorii prawnych. Stąd m.in. działania podejmowane 
w Kairze, działania podejmowane przez Międzynarodową Federację 
Planowania Rodziny czy zalecenia zawarte w protokole z Maputo. 

Piąty rozdział nosi tytuł: Historyczny i instytucjonalny przegląd 
globalizacji rewolucji (s. 111–145). Autorka rozpoczyna od wspo-
mnianej Federacji i ONZ. Następnie wskazuje na szczególnie wy-
mowne daty, m.in. 1968, 1970, 1990. Wśród miejscowości wskazuje 
m.in. na Bukareszt, Meksyk, Amsterdam, Kopenhagę, Nairobi, Kair 
i Pekin. Te daty i miejsca są szczególnie ważne w całej światowej re-
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wolucji feministycznej i kulturalnej. Wpływowymi okazały się także 
m.in. Raport Kissingera czy kwestia demografi czna. 

Ostatni rozdział prezentowanego studium opatrzono tytułem: Stra-
tegie i techniki agend transformujących społeczeństwo (s. 147–184). 
Całą rewolucję przedstawia się jako „słodką” i milczącą. W oddzia-
ływaniu zwraca się uwagę na inżynierię społeczną, która jawi się 
jako sztuka i zarazem nauka. Zwraca się też uwagę na rolę w wy-
pracowaniu konsensusów. Dużą wagę przywiązuje się do procesów 
wychowawczych. Szczególną rolę formacyjną odgrywają także slo-
gany. W relacjach kultury i religii sugeruje się przejście od konfron-
tacji do współpracy. 

Całość książki zamyka interesujące podsumowanie (s. 185–186). 
Wskazane aneksy dotyczą w kolejności: A. Słowa–klucze języka 
światowej rewolucji feministycznej i seksualnej (s. 190–191); B. 
Główni aktorzy i partnerzy rewolucji (s. 192–198); C. Wielkie kon-
ferencje ONZ po zakończeniu zimnej wojny (s. 199); D. Inne ważne 
wydarzenia (s. 200); E. Procesy demokratyczne i procesy „konsen-
sualne” (s. 201).

Prezentowana książka przedstawia niezwykle złożoną rzeczywi-
stość kultury zachodniej, jej procesów i wielorakich przemian. Waż-
ne jest wyakcentowanie nowości aktualnych przemian, które niosą 
w sobie charakter globalizacyjny. Autorka, analizując dynamikę re-
wolucji zachodniej, czyni jednocześnie wszystkie komponenty uwy-
raźnione w tytule pracy bardzo żywotnymi. Jak wskazuje natomiast 
podtytuł, stara się ona odkryć fundamenty tych zjawisk, poszukując 
ich źródeł najbardziej pierwotnych, a jednocześnie odpowiednich 
narzędzi–kluczy w spojrzeniu na nie. Jest to niezwykle ambitny za-
miar, ale tylko taką drogą można podjąć odpowiedzialną próbę feno-
menologicznego oglądu badanej rzeczywistości. 

Trzeba przyznać, że Marguerite A. Peeters porusza się umiejętnie 
i z dużą swobodą w gąszczu globalizacyjnych zjawisk zachodniej 
rewolucji kulturalnej. Dostrzega szerokie zjawiska, widzi ich wiel-
ką panoramę, ale jednocześnie potrafi  także w szczegółowej anali-
zie skoncentrować się i na pojedynczych fenomenach. Zatem łączy 
twórczo jednocześnie umiejętność kompetentnej analizy i liczne od-
ważne syntezy. Te ostatnie często są jednocześnie próbami oceny, 
diagnoz oraz pełnego troski wybiegania ku przyszłości cywilizacyj-
nego rozwoju współczesnej ludzkości.
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Ciekawą pomocą w twórczym odczytywaniu poszczególnych 
rozdziałów są zamieszczone pod koniec zestawienia słów–kluczy. 
Jest to zarazem syntetyczne wprowadzenie terminologiczne do oma-
wianej problematyki. Autorka przywołuje tu tak terminy klasyczne, 
jak i nowe, typowe już dla języka zachodniej rewolucji kulturalnej. 

Ważne wskazówki odnajdujemy także w niektórych przypisach. 
Pełnią one rolę nie tylko narzędzia referencji bibliografi cznych. 
Pewne treści Autorka świadomie tam właśnie przenosi. To są cieka-
we dopowiedzenia, wyjaśnienia czy zestawienia, które jeszcze do-
bitniej wskazują na prezentowane i analizowane zjawiska. 

Zamieszczone pod koniec opracowania interesujące aneksy dają 
ciekawe zestawienia osób, wydarzeń oraz terminologii. Ciekawym 
spostrzeżeniem jest to, że do organizacji zaangażowanych w rewolu-
cję zaliczono np. „Sierra Club” i „Klub Rzymski”. Zestawienia róż-
nych organizacji i instytucji zaangażowanych we współczesne pro-
cesy rewolucyjne ukazują niezwykłą aktywność różnych ludzi, grup 
społecznych, organizacji i wielorakich środków, i to często środ-
ków społecznych w wątpliwe działania i przedsięwzięcia. Niestety, 
w prezentowanym obrazie wiele organizacji de facto ma zupełnie 
inne cele niż prezentowane ofi cjalnie i tym pierwszym konsekwen-
tnie służy. Dlatego dzisiaj można stosunkowo łatwo zauważyć, iż 
stosowana terminologia konferencji, dokumentów czy nawet aktów 
prawnych bardzo często świadomie wprowadza w błąd opinię pub-
liczną, ukrywając faktyczne cele i działania. Dotyczy to szczególnie 
dramatycznych pytań, jak obrona życia i zdrowia, troska o rodzinę 
i wychowanie dzieci oraz młodzieży. 

Jak zauważa Marguerite A. Peeters, tzw. nowa etyka, laicka, 
a wręcz i niejednokrotnie wroga wobec religii w swych korze-
niach, jest szeroko propagowana w świecie od końca zimnej wojny. 
Jest to wyjątkowa i wręcz symboliczna zbieżność tych faktów. Wy-
daje się, że ta proponowana etyka jest jednym z owoców rewolucji 
feministycznej, seksualnej i kultury zachodniej i elementem długiej 
drogi Zachodu w kierunku postmodernizmu. Jednym z ważnych ele-
mentów, który budzi niepokój, jest włączanie tej kultury w elementy 
etyki. Chodzi właściwie o bezpośrednią konfrontację życia, nauki, 
zasad i postaw etyczno-moralnych w konkretnej osobie oraz w róż-
nych zbiorowościach ludzkich. Czasem w tekście widzimy także ta-
kie zestawienia (np. s. 24–25).
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Autorka prezentowanego opracowania umiejętnie wykorzystała 
wiele z najnowszych terminów, które nie zawsze będą do końca zro-
zumiałe dla szerszego otoczenia. Jest to bowiem niekiedy swoisty 
żargon, który różnymi zabiegami socjotechnicznymi ma kształtować 
postawy ludzi. Oczywiście, nie chodzi tutaj o wniknięcie do koń-
ca w specyfi czny świat terminologiczny. Jednak w posłudze dusz-
pasterskiej, w bezpośrednich kontaktach nie zawsze jednoznaczna 
terminologia techniczna może utrudniać i dzielić różne środowiska. 
Co więcej, może stać się niekiedy nawet narzędziem zaangażowania 
w propagowanie rewolucji kultury zachodniej. 

Trzeba przyznać, że autorka z dużą determinacją badawczą pochy-
la się nad niezwykle trudnym i złożonym problemem o charakterze 
interdyscyplinarnym. Można odnieść czasem wrażenie, iż kieruje się 
bardziej emocjami niż zimnym oglądem rzeczywistości. Świadczy 
to zarazem o jej ocenie analizowanych zjawisk. Jest to o tyle zrozu-
miałe, że przedstawiane problemy mają swe bezpośrednie odniesie-
nie do życia oraz postaw etyczno-moralnych. 

Z prezentowanej książki Marguerite A. Peeters tchnie bardzo 
głębokie i autentyczne zainteresowanie podjętą tematyką. Widać, 
że autorka jest zaangażowana naukowo i merytorycznie w prowa-
dzone badania. Z drugiej strony daje także swoisty upust emocjom. 
Jest wręcz zdeterminowana troską o godność człowieka i to jest dla 
niej szczególnym przesłaniem, które wyzwala twórcze oraz dyna-
miczne postawy krytyczne wobec współczesnej rzeczywistości. 
Autorka podejmuje także problem odpowiedzialności za przyszłość 
ludzkiej kultury i cywilizacji. Pytania w tej sprawie stają się jeszcze 
bardziej dramatyczne, gdy odniesie się je do konkretnej osoby, ro-
dziny czy innych społeczności.

Andrzej F. Dziuba 

Romuald Piekarski. Koncepcja cnót politycznych Machiavellego 
na tle elementów klasycznej etyki cnót, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 486.

Jednym ze szczególnych przejawów aktywności społecznej czło-
wieka jest jego zaangażowanie w życie polityczne. Życie polityczne 
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