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19.1. Wprowadzenie 
 
W funkcjonowaniu metafory strategii lizbo�skiej wyst�piły objawy zm�czenia 
intelektualnego i pragmatycznego. Trzeba stworzy� nowy klimat, który pozwoli 
ogl�da� t� metamorfoz� w skali wielkiego dramatu dziejowego – w skali euro-
pejskiego „to be or not to be”. Trzeba ocali� ostatni� szans� Europy, jako wiel-
kiego aktora sceny globalnej. 

W tym nowym klimacie trzeba przezwyci��y� bariery wiedzy konwencjonal-
nej i poprawno�ci politycznej promuj�c wizj� kreatywnej Europy, która jest de-
cyduj�cym wyzwaniem dla naszego kontynentu w XXI wieku.  

Ten artykuł dyskusyjny jest prób� naszkicowania wizji Europy kreatywnej, 
jako kluczowego elementu nowego europejskiego renesansu.  

 
 

19.2. Kryzys Europy na przełomie XX i XXI wieku 
 

W dyskusji nad przyszło�ci� Europy warto skupi� uwag� na modelu my�lenia, 
który mo�e wywoła� siln� polaryzacj� opinii naukowej, politycznej i społecznej. 
Jest to jednocze�nie próba nowej interpretacji poj�� europesymizmu i euroopty-
mizmu. Punktem strategicznym tej dyskusji jest diagnoza kryzysu Europy (Ku-
kli�ski, 2005), który mo�na rozpatrywa� jako kryzys o trzech obliczach:  
1. Oblicze kryzysu zdolno�ci tworzenia innowacji przełomowych w klimacie 

intelektualnym i pragmatycznym, w którym zdolno�� tworzenia została 
przytłumiona przez rutyn� perfekcji. To oblicze europejskiego kryzysu zo-
stało zanalizowane przez Galara (2006).  

2. Oblicze kryzysu demograficznego utraty woli �ycia w sposób dramatyczny 
uj�te przez György’ego (2006) i G�sior-Niemiec (2006). 

                                                      
∗ Artykuł opracowany w ramach działalno�ci naukowej Katedry Studiów nad Przyszło�ci� Europy, 
Wy�sza Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym S�czu. 
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3. Oblicze kryzysu politycznego, kryzysu woli mocarstwowo�ci w nawi�zaniu 
do sformułowania Coopera (2003, s. 164-5, 171-2) – „loss of Europe’s will 
to power”. 

 
Kryzys Europy mo�na rozpatrywa� w szerszym kontek�cie, kryzysu cywilizacji 
zachodniej w interpretacji trzech osobisto�ci o zupełnie ró�nych pogl�dach na-
ukowych i ideologicznych: Asha (2005), Spenglera (2001) i Buchanana (2005).  

Na tle dyskusji o kryzysie Europy w kontek�cie kryzysu cywilizacji zachod-
niej oraz rosn�cej siły cywilizacji azji mo�na naszkicowa� dwa scenariusze 
przyszło�ci Europy: pesymistyczny i optymistyczny. Pierwszy z nich jest prze-
konaniem uzasadniaj�cym pogl�dy europesymistów, drugi –jest wyrazem po-
gl�dów eurooptymistów. 

W tym kontek�cie chciałbym zaproponowa� nast�puj�ce rozró�nienie euro-
optymizmu i europesymizmu, które s� systemami pogl�dów na przyszło�� Eu-
ropy. Eurosceptycyzm i euroentuzjazm s� systemami pogl�dów na temat tera�-
niejszo�ci i przyszło�ci Unii Europejskiej. 

 
 

19.3. Scenariusz pesymistyczny 
 

Scenariusz pesymistyczny mo�na sformułowa� w trzech tezach: 
1. Europa nie przezwyci��y gł�bokiego kryzysu przełomu XX i XXI wieku i 

pójdzie �ladem XVIII wiecznej Wenecji. Te wizj� w sposób dramatyczny 
szkicuje Jałowiecki (2006). 

2. Europa stanie si� najsłabszym ogniwem w systemie czterech megaprze-
strzeni prezentowanych w artykule Kukli�skiego (2006): USA, Europy, 
Chin i Indii. 
 

Tab. 1. Udział wybranych krajów w �wiatowym PKB  
Podmiot 2004 2025 2050 

USA 28% 27% 26% 
Unia Europejska 34% 25% 15% 
Japonia 12% 7% 4% 
Chiny 4% 15% 28% 
Indie 2% 5% 17% 
Reszta �wiata 20% 21% 10% 
�wiat 100% 100% 100% 
	ródło: „Business Week” (2005). 

 
3. Punkt przej�cia – punkt przelania na drodze od europejskiego sukcesu do eu-

ropejskiej katastrofy – został ju� przekroczony. Teoretyczne i empiryczne 
uzasadnienie tego pogl�du znajdujemy w opracowaniu György’ego (2006). 
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W tym uj�ciu odpowied� na pytanie, jak unikn�� katastrofy, jest bezprzedmio-
towa. Mo�na tylko zastanawia� si� jak zmniejszy� skal� katastrofy europejskiej. 

 
19.4. Scenariusz optymistyczny 

 
Dla jasno�ci prezentacji przyjmujemy, �e scenariusz optymistyczny mo�na 
przedstawi� równie� w trzech tezach: 
1. Europa przezwyci��y gł�boki kryzys przełomu XX i XXI wieku. Mo�na od-

woła� si� do długiej i pi�knej historii naszego kontynentu i wykaza�, �e gł�-
boki kryzys i tragiczne dramaty wyst�powały wielokrotnie w dziejach Eu-
ropy. Nigdy jednak nie wyst�piła sytuacja, w której Europa nie potrafiła 
przezwyci��y� kryzysu. Dlaczego taka sytuacja ma by� udziałem XXI wie-
ku? 

2. Gospodarka europejska, a zwłaszcza gospodarka oparta na wiedzy, odzyska 
dynamik� rozwojow� (Delanghe, 2006; The Economist, 2006). Europa sta-
nie si� równorz�dnym aktorem w systemie czterech megaprzestrzeni global-
nych. 

3. Na horyzoncie XXI wieku pojawi si� nowy punkt zwrotny symbolizuj�cy 
metafor� Nowego Europejskiego Renesansu (Britannica, 1991, s. 967). No-
wy Europejski Renesans b�dzie now� erupcj� wiedzy i wyobra�ni, nauki i 
sztuki. Wizja tego rodzaju mo�e by� uznana za naiwny optymizm. Były jed-
nak w do�wiadczeniu historycznym Europy zjawiska i przełomy, które reali-
zowały wizj� naiwnego optymizmu. 

 
Dzieje Unii Europejskiej mo�na odczyta� jako ła�cuch, w którym realizacja wi-
zji naiwnego optymizmu (hinc et nunc) odegrała ogromn� rol�. 
 
 
19.5. Kontekst literatury przedmiotu 

 
Creare est facere aliquid ex nihil.1 To jest ogromny problem filozoficzny, spo-
łeczny, ekonomiczny, naukowy i kulturowy. Jest to problem transdyscyplinarny 
w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Pełna analiza tego problemu przekra-
cza ramy tego wst�pnego artykułu dyskusyjnego. Chciałbym tylko zasygnalizo-
wa� „szkoły” my�lenia trzech autorów, którzy ułatwi� podj�cie pasjonuj�cego 
tematu kreatywno�ci. 
1. Pierwszym autorem jest Roman Galar (2006), który swoim sceptycznym 

my�leniem na temat deficytu innowacji przełomowych zwrócił uwag� na 
konflikt pomi�dzy wolno�ci� tworzenia a perfekcjonizmem odtwarzania.  

                                                      
1 „Tworzenie to robienie czego� z niczego“ – tłum. red. 
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2. Drugim autorem jest Andrzej Wierzbicki (2006), który wprowadził poj�cie 
kreatywnej przestrzeni. 

3. Trzecim autorem jest Richard Floryda (2005, 2004; Nathan 2005), który w 
nowy sposób spojrzał na dynamik� rozwoju społecze�stwa i technologii. 

 
Problem Europy kreatywnej jest problemem nowym, podejmowanym w kontek-
�cie losów naszego kontynentu i XXI wieku. Jest to jednak jednocze�nie pro-
blem odwieczny, tkwi�cy gł�boko w korzeniach cywilizacji europejskiej. 

 
 

19.6. Trzy fundamenty Europy kreatywnej 
 

T.L. Friedman (2005, s. 441) cytuje obserwacje Alberta Einsteina – „Imagina-
tion is more important than knowledge”. Jest to paradoks pozorny (Kwiatkow-
ski, 2006). W istocie rzeczy wiedza i wyobra�nia to dwa zintegrowane elementy 
zło�onego zjawiska kreatywno�ci. 

Kreatywno�� nie rozwinie si� jednak bez trzeciego filaru, którym jest wol-
no��. Klimat wolno�ci rozwija wiedz� i wzbogaca ducha wyobra�ni. Kreacyjny 
geniusz Mikołaja Kopernika rozkwitał nie tylko dzi�ki jego wiedzy i wyobra�ni. 
Ten geniusz rozkwitał w klimacie wolno�ci intelektualnej, która panowała w 
Polsce Jagiellonów. 

Kreatywna Europa XXI wieku nie uzyska blasku nowego renesansu bez inte-
gracji wiedzy, wyobra�ni i wolno�ci. 

 
 

19.7. Kreatywna gospodarka europejska 
 

W ci�gu ostatnich 10 lat uwa�ali�my, �e gospodarka oparta na wiedzy jest klu-
czowym elementem transformacji gospodarki globalnej (Kukli�ski, 2001). „Bu-
siness Week” stawia tez�, �e wchodzimy w now� er� – er� gospodarki kreatyw-
nej (Nussbaum, 2005):  

 
Gospodarka wiedzy jak� znamy obecnie jest przesłaniana przez co� nowego – 
nazwijmy to gospodark� kreatywn�. (...) Korporacje ameryka�skie ewoluuj� w 
kierunku nast�pnego poziomu działalno�ci gospodarczej. To co było kiedy� cen-
tralne dla korporacji – cena, jako��, jak równie� układ analityczny zwi�zany z 
wiedz� – jest teraz przekazywany w r�ce wysoko wyszkolonych Chi�czyków, Hin-
dusów, W�grów, Czechów i Rosjan. 

W stopniu wzrastaj�cym główn� kompetencj� jest kreatywno�� – wła�ciwe 
tworzywo mózgu, które sprawne korporacje opanowuj� po to, aby generowa� 
najwy�sze pi�tra wzrostu. Zmieniaj� si� reguły gry. Nie chodzi ju� o matematyk� i 
nauk�. Chodzi o kreatywno��, wyobra�ni�, a nade wszystko – o innowacje. 
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Gospodarka kreatywna i kreatywne społecze�stwo (Floryda, 2005) staj� si� naj-
wa�niejszym wyzwaniem XXI wieku. Kto najlepiej potrafi sprosta� temu wy-
zwaniu? Czy wyobra�nia b�dzie najwa�niejsz� sił� nap�dow� gospodarki i spo-
łecze�stwa XXI wieku? Czy rzeczywi�cie teoria i praktyka gospodarki kreatyw-
nej przesłoni teori� i praktyk� gospodarki opartej na wiedzy? 

Wizja promowania kreatywnej gospodarki europejskiej to jest wyzwanie o 
znacznie wi�kszej skali i wyobra�ni, ani�eli strategia lizbo�ska. 

 
 

19.8. Kreatywne regiony europejskie 
 

Regiony (2006, 2005) staj� si� najwa�niejszymi elementami strategicznymi kre-
atywnej Europy XXI wieku. Region jest układem gospodarczym, społecznym i 
kulturalnym, w którym w sposób szczególnie efektywny wyst�puje twórcza in-
tegracja wiedzy, wyobra�ni i wolno�ci. 

Istnieje ogromna literatura przedmiotu po�wi�cona regionom innowacyjnym. 
Ta literatura mo�e by� pi�knym punktem startowym w formułowaniu i aplikacji 
koncepcji regionu kreatywnego. 

 
 

19.9. Kreatywna edukacja europejska 
 

Diagnoza stanu (Pawłowski, 2006) systemu europejskiej edukacji z pewno�ci� 
uka�e, �e system ten – o ile istnieje – nie przyjmuje kanonu kreatywno�ci, jako 
fundamentu swojego działania. Procesy integracji nie stworzyły jeszcze systemu 
europejskiej edukacji. Natomiast systemy edukacyjne poszczególnych krajów 
europejskich s� w dalszym ci�gu emanacjami ideologii XIX-wiecznego pa�stwa 
narodowego. 

W tym kontek�cie pojawia si� rewolucyjny postulat w stosunku do Unii Eu-
ropejskiej. W najbli�szej dekadzie trzeba stworzy� europejski system edukacji, 
który przyjmie kanon krzewienia kreatywno�ci, jako fundament swojego działa-
nia. Sukces takiego systemu edukacji jest warunkiem sine qua non sukcesu Eu-
ropy kreatywnej. 

 
 

19.10. Kreatywna Unia Europejska 
 

Zgadzam si� z obserwacj� Galara (2006), �e Komisja Europejska jest instytucj�, 
która promuje przede wszystkim perfekcjonizm. Warto zacytowa� fragment ar-
tykułu tego autora (Galar, 2006): 
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W niniejszej wypowiedzi zwracam uwag� na niedostatki staro�ytnej maksymy qu-
idquid agis prudenter agas et respice finem, ujawniaj�ce si�, gdy zastosowa� j� 
jako wytyczn� polityki zarz�dzania rozwojem. Technokratyczna fiksacja na two-
rzeniu przyszło�ci poprzez realizacj� dobrze wytyczonych celów z wyra�nie okre-
�lon� odpowiedzialno�ci� i terminami jest zrozumiała, bo na ogół skuteczna. 
Problem w tym, �e takie podej�cie niszczy po�ywk� kulturow� umo�liwiaj�c� po-
wstawanie innowacji przełomowych. Zrozumienie subtelnych uwarunkowa� kul-
turowych wymyka si� roztropno�ci potrzebnej w konkretnych działaniach, nie-
mniej, w dłu�szej perspektywie, podtrzymywanie tych uwarunkowa� mo�e okaza� 
si� najwa�niejsze. Do szerokiej publiczno�ci zaczyna ju� dociera�, �e wbrew lan-
sowanym w mediach opiniom zasilanie innowacyjne gospodarki wyra�nie si� 
zmniejsza – i to od dłu�szego ju� czasu – co mo�e zapowiada� koniec „epoki po-
st�pu”. Próbuj� uzasadni� pogl�d, �e u podstaw tego niebezpiecznego zjawiska 
le�y niezrozumienie relacji zachodz�cych mi�dzy ludzkimi d��eniami do wolno�ci 
i do doskonało�ci. Kłopot polega na tym, �e rozwój technik informacyjnych otwo-
rzył nowe horyzonty perfekcji naruszaj�c tym samym niezb�dn� równowag�. 

 
Nie b�d� w tym kontek�cie referował pełnego tekstu artykułu Galara. Powiem 
tylko, �e trzeba zmieni� najbardziej podstawowe elementy filozofii działania 
Komisji Europejskiej. Komisja ta powinna realizowa� wizj� Europy kreatywnej. 

 
 
19.11. Uwagi ko�cowe 
 
6 maja 2006 roku Kukli�ski i Pawłowski (2006a) przedstawili propozycj� opra-
cowania i zrealizowania wielkiego, europejskiego programu badawczego – 
„Kreatywna Europa jako kluczowe wyzwanie XXI wieku”. Ten artykuł jest 
pewn� prób� zagajenia dyskusji nad zało�eniami tego programu. W dyskusji tej 
mo�na wykorzysta� bogaty i zró�nicowany tom, który w ostatnich dniach ukazał 
si� na półkach ksi�garskich (Kukli�ski i Pawłowski, 2006). 
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