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Wstęp

Problematyką zróżnicowania kulturowego zainteresowałem się jako 
uczeń szkoły średniej. Przyczyniła się do tego nauka międzynarodowego 
języka esperanto, ukończenie zajęć metodycznych i prowadzenie w tym 
języku kursów, prelekcji itp. Od tamtej pory odwiedzam ośrodki kultural-
ne esperantystów, zwłaszcza we Francji. Umożliwia mi to nie tylko zdo-
bywanie doświadczeń dydaktycznych, lecz także uczestniczenie w pracach 
wielonarodowych zespołów, np. przy tworzeniu tłumaczeń, opracowań 
metodycznych i popularnonaukowych w języku esperanto, korespondo-
wanie i dzięki temu pozyskiwanie literatury na interesujące mnie tematy. 
Niepełnosprawność ruchowa moich rodziców oraz spędzenie dzieciństwa 
pod opieką małżeństwa niemiecko-litewskiego pozwoliły mi dorastać 
w środowisku osób postrzeganych jako Inne i Obce, będących więc przed-
miotem negatywnych stereotypów i uprzedzeń. Radzenie sobie z odmien-
nością jest mi więc szczególnie bliskie i stanowi przedmiot zainteresowań 
naukowych.

W dobie globalizacji i integracji europejskiej wzrasta znaczenie badań 
naukowych w międzydyscyplinarnym obszarze pedagogiki międzykultu-
rowej – badań nad problemami edukacyjnymi środowisk zróżnicowanych 
kulturowo. Do grona podmiotów edukacji stawiających czoło społecz-
nym reakcjom na różnice należą nie tylko składniki krajowych systemów 
oświaty, ale także międzynarodowe instytucje, organizacje formalne i nie-
formalne i in. Ukazanie w kontekście europejskim realizowanych przez te 
podmioty koncepcji edukacji wzbogaca dyskurs o współczesności o nowe 
wątki. Pozwala prześledzić związki edukacji z sytuacją społeczno-politycz-
ną i socjalno-bytową danych środowisk oraz wskazać możliwości współ-
pracy edukacyjnej i naukowej. 

Odwołanie się do źródeł powstałych w środowiskach frankofońskich 
pozwala bliżej przedstawić dokonania w Polsce dotychczas mało znane, 
z uwagi na fakt rzadkiego cytowania naukowej literatury francuskoję-
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zycznej. Poza wypełnieniem swoistej luki epistemologicznej pomoże to 
zweryfi kować np. poglądy ukształtowane głównie na podstawie literatury 
anglojęzycznej (zwłaszcza amerykańskiej), a także wzbogacić dostępny za-
sób kategorii pojęciowych i metodyk o treści z innego kręgu kulturowe-
go. Wydaje się to celowe, bowiem to właśnie we frankofonii zrodziły się 
idee międzykulturowości i edukacji międzykulturowej, odmienne od po-
pularnych rozwiązań amerykańskich. To Francja jako pierwsze z państw, 
które wyszły zwycięsko z II wojny światowej, zapoczątkowała współpracę 
edukacyjną i naukową z Niemcami, mając na celu – mimo zaszłości hi-
storycznych oraz różnicy kultur – integrację sąsiadujących społeczeństw. 
Zaowocowało to m.in. bezprecedensowymi inicjatywami edukacyjnymi. 
Poza tym od ponad dwustu lat jedną z podstaw państwowej polityki spo-
łecznej (w tym oświatowej) jest we Francji zasada świeckości, wyrażana nie 
jako nastawienie antyreligijne, lecz neutralne wobec wszelkich religii. Nie 
pozostaje to bez wpływu na kształtowanie świadomości i postaw obywateli, 
a więc także badaczy oraz osób uczestniczących w działalności edukacyjnej 
– zarówno jako jej podmioty, jak i przedmioty. W związku z integracją 
europejską oraz zacieśnieniem współpracy naukowej i oświatowej (instytu-
cjonalnej oraz indywidualnej) wiedza ta może się okazać przydatna dlatego, 
że Francja i środowiska frankofońskie odgrywają wiodącą rolę w organiza-
cjach międzynarodowych, takich jak: Rada Europy, Unia Europejska czy 
UNESCO1, zaś założenia i standardy polityki społecznej tych gremiów 
(współtworzone m.in. przez specjalistów, których prace czynię przed-
miotem refl eksji) mają znaczenie również dla Polski z racji członkostwa 
w ich strukturach. Znajomość okoliczności kształtowania tych standardów 
może się okazać przydatna w pracy naukowej, działalności oświatowej oraz 
np. w trakcie międzynarodowej wymiany osób. Pozwoli też wzbogacić pol-
ską humanistykę o nowe punkty odniesienia. 

Można przypuszczać, że europejskie społeczeństwa (w tym polskie) 
coraz częściej będą się stykać z problemami zróżnicowania kulturowego, 
takimi jak napięcia i konfl ikty wskutek niezrozumienia różnic, dążenie 
do ich wyrażania celem podkreślenia własnej tożsamości oraz utrzymywa-
nie się negatywnych postaw, stereotypów w stosunku do Innych/Obcych. 

1 Pełne nazwy instytucji i organizacji, ich skróty i adresy zostały przedstawione w Za-
łączniku 3.
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Do tego założenia prowadzi ujawniający się w wielu środowiskach brak 
przyzwolenia na odmienność, trwający mimo wysiłków elit dążących do 
osłabienia tego zjawiska czy odwrócenia jego tendencji. Według Andrzeja 
Sadowskiego

[...] upowszechniane koncepcje wieloetnicznego, wielokulturowego społeczeń-
stwa nie uzyskują wystarczającej akceptacji społecznej. Przeciwnie, nierzadko 
szczególnie na pograniczach spotykamy postawy narodowego fundamentalizmu 
zakładającego, że przynależność narodowa stanowi naczelne kryterium zarówno 
łączności, jak i podziałów społecznych2. 

Pogłębiającego się zróżnicowania kulturowego społeczeństw nie da 
się uniknąć. Aby więc ułatwić radzenie sobie z nim, podejmuje się m.in. 
działania edukacyjne, których efektem ma być nie tylko pomoc w rozwią-
zywaniu bieżących problemów, ale także przygotowanie obecnych i przy-
szłych pokoleń do życia w społeczeństwach charakteryzujących się coraz 
częstszymi, świadomymi kontaktami z odmiennością. W przypadku śro-
dowiska polskiego jest to tym bardziej uzasadnione w dobie integracji eu-
ropejskiej, która oprócz skutków ekonomicznych prowadzi do przemian 
w sferze mentalności, tożsamości i identyfi kacji, zarówno jednostek, jak 
i grup. Już w 1996 roku Elżbieta Czykwin zauważyła: 

Można się spodziewać [...], że Polska będzie się stawała miejscem dłuższego 
lub krótszego pobytu cudzoziemców z różnych części świata. Otwarcie się na 
inne kraje wywoła problem stosunku Polaków do „innych”, czy „obcych”, prob-
lem nowy, z którym w masowej skali spotykali się jak dotąd głównie poprzez 
stereotypy i uprzedzenia. Postawy szacunku, tolerancji i ciekawości wobec in-
ności mogą i powinny być rozwijane wobec mniejszości narodowych, które żyją 
wśród nas i choćby przez fakt wspólnego losu oraz obywatelstwa są nam bliskie. 
Problem tolerancji i szacunku wobec mniejszości narodowych łatwo może być 
rozszerzany na tolerancję i szacunek wobec wszelkiej inności. Znane są w Polsce 
problemy ze znalezieniem lokum dla nosicieli wirusa HIV, z homoseksualistami, 
ruchem naturystów etc. [...] Polska ma opinię kraju ultrakatolickiego i nietole-
rancyjnego, przekonanie o polskim antysemityzmie dopełnia tego obrazu3.

2 A. Sadowski: Charakter międzyetnicznego współżycia na polsko-białoruskim pograniczu 
[w:] J. Nikitorowicz (red.): Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereoty-
pów, Białystok 1995, s. 45.

3 E. Czykwin: Białoruska mniejszość narodowa w Polsce i węgierska na Słowacji – analiza 
prawna i aplikacyjna, „Test”, nr 1/1996, s. 97.


