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W obliczu wci¹¿ narastaj¹cych kontaktów ludzi,
kultur i jêzyków, temat wielokulturowo�ci zas³uguje na
szczególne zainteresowanie. Wielokulturowo�æ, czyli
wspó³istnienie grup odmiennych kulturowo w obrêbie
danego pañstwa, staje siê zjawiskiem powszechnym.
Dlatego wa¿ne jest, by zastanowiæ siê, co niesie za sob¹
pojmowanie ró¿norodno�ci przez pryzmat wielokulturo-
wo�ci. Stanowi ona zwieñczenie procesów migracyjnych
i kulturowych, czy powinno siê j¹ traktowaæ jako pocz¹-
tek i podstawê do budowania nowych relacji w spo³e-
czeñstwie? Wielokulturowo�æ to tylko fakt, czê�æ rze-
czywisto�ci, czy równocze�nie
wyzwanie? Opieraj¹c siê na
pracach naukowych polskich
i francuskich badaczy, a tak¿e
na w³asnych do�wiadczeniach,
chcia³abym podzieliæ siê swo-
imi przemy�leniami na temat
wielokulturowo�ci i spróbowaæ
odpowiedzieæ na te pytania.

Wspó³czesne procesy cy-
wilizacyjne sprawiaj¹, ¿e mo-
bilno�æ jednostek, a tak¿e
ca³ych grup spo³ecznych, nie-
ustannie wzrasta. Integracja
europejska daje nam mo¿li-
wo�æ podjêcia pracy lub nauki
za granic¹, rozwój turystki po-
zwala na pobyt w ró¿nych za-
k¹tkach �wiata. Emigracja nie
zawsze jednak jest wyborem:
czasem konflikty religijne lub
militarne zmuszaj¹ ludno�æ do opuszczenia kraju. Prze-
kraczaj¹c granicê pañstwa ka¿dy cz³owiek zabiera ze
sob¹, oprócz walizki, baga¿, którego nie jest zawsze
�wiadomy � w³asn¹ kulturê. Ruchy migracyjne powo-
duj¹ wiêc, ¿e wspó³czesne spo³eczeñstwa staj¹ siê co-
raz bardziej wielokulturowe. Ró¿norodno�æ kulturowa,
z³o¿ona z kultur bliskich i dalekich, znanych i obcych,
charakteryzuje tak naprawdê znaczn¹ czê�æ wspó³cze-
snego �wiata. Kontakty z przedstawicielami innych kul-
tur staj¹ siê do�wiadczeniem wielu z nas, a w niektó-
rych krajach, jak na przyk³ad we Francji, s¹ one
codzienno�ci¹.

Tutaj chcia³abym odwo³aæ siê do w³asnych do�wiad-
czeñ. Od kilku lat mieszkam i pracujê we Francji. Na-

Kilka uwag na temat wielokulturowo�ci
wet w tak ograniczonej przestrzeni jak instytut nauko-
wy stykam siê z osobami pochodz¹cymi z ró¿nych
zak¹tków �wiata. Moi wspó³pracownicy to nie tylko Fran-
cuzi, ale tak¿e Algierczycy, Chiñczycy, Japoñczycy, Ko-
reañczycy, Palestyñczycy, Tunezyjczycy i przedstawi-
ciele wielu innych narodowo�ci. Ka¿dy z nas przyjecha³
do Francji z innym baga¿em kulturowym, z innym jêzy-
kiem. Poprzez moj¹ polsko�æ tak¿e wyró¿niam siê na
tle tej mozaiki kulturowej, a zarazem sta³am siê jej czê�ci¹.

J. Nikitorowicz podkre�la, ¿e �(...) spo³eczeñstwa
s¹ i bêd¹ coraz bardziej wielokulturowe�1  (2009, s. 57).

Nale¿y siê jednak zastanowiæ,
co tak naprawdê znaczy poj-
mowanie ró¿norodno�ci przez
pryzmat wielokulturowo�ci.
Czy, w obliczu nieustannie
wzrastaj¹cego zró¿nicowania
kulturowego wspó³czesnych
spo³eczeñstw, wystarczy, by
przedstawiciele odmiennych
grup ¿yli tylko �obok siebie�?
Przyjrzyjmy siê, jak zjawisko
ró¿norodno�ci jest ujmowane
w tekstach naukowych fran-
cuskich i polskich.

Pytania zwiazane z ró¿no-
rodno�ci¹, zarówno kulturow¹
jak i jêzykow¹, zrodzi³y siê
we Francji w latach 70.
(M. Abdallah-Pretceille, 1999).
Wówczas pojawi³y siê pierw-

sze problemy zwi¹zane z pobytem imigrantów przyby-
³ych masowo do pracy. Kryzys ekonomiczny przyczyni³
siê do zmian w polityce imigracyjnej Francji, która nie
tylko wstrzyma³a woln¹ imigracjê, ale próbowa³a zachê-
ciæ obcokrajowców do powrotu do rodzinnych krajów.
Podejmowane inicjatywy zakoñczy³y siê jednak niepo-
wodzeniem. W rezultacie spo³eczeñstwo francuskie sta-
wa³o siê coraz bardziej wielokulturowe. Wobec wzra-
staj¹cej liczby dzieci imigrantów, szko³a stanê³a przed
nowym zadaniem: pomóc dzieciom w integracji, równo-
cze�nie umo¿liwiaj¹c im pielêgnowanie w³asnej kultury
i jêzyka ojczystego. Ju¿ wówczas stwierdzono, ¿e wie-
lokulturowo�æ, jako mozaika kultur, które pozostaj¹ so-
bie obce, nie sprawdzi siê i nie pozwoli na harmonijny
rozwój zró¿nicowanego kulturowo spo³eczeñstwa.

Od kilku lat mieszkam i pracu-
jê we Francji. Nawet w tak ograniczo-
nej przestrzeni jak instytut naukowy
stykam siê z osobami pochodz¹cymi
z ró¿nych zak¹tków �wiata. Moi
wspó³pracownicy to nie tylko Francu-
zi, ale tak¿e Algierczycy, Chiñczycy,
Japoñczycy, Koreañczycy, Palestyñ-
czycy, Tunezyjczycy i przedstawiciele
wielu innych narodowo�ci. Ka¿dy
z nas przyjecha³ do Francji z innym
baga¿em kulturowym, z innym jêzy-
kiem. Poprzez moj¹ polsko�æ równie¿
wyró¿niam siê na tle tej mozaiki
kulturowej, a zarazem sta³am siê jej
czê�ci¹.
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W tym kontek�cie zrodzi³o siê pojêcie �miêdzykulturo-
wo�æ�, które przez wielu francuskich badaczy jest prze-
ciwstawiane pojêciu wielokulturowo�ci.

Rozró¿nienie tych dwóch pojêæ jest kluczowe, po-
niewa¿ pokazuje dwa ró¿ne sposoby pojmowania ró¿-
norodno�ci kulturowej i jêzykowej spo³eczeñstwa. Wie-
lokulturowo�æ to fakt, rzeczywisto�æ, cecha charaktery-
styczna wspó³czesnych spo³eczeñstw, a miêdzykulturo-
wo�æ � podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu pe³ne wyko-
rzystanie ró¿norodno�ci jako bogactwa. Miêdzykulturo-
wo�æ opiera siê na dzia³aniu i wprowadzaniu zmian,
podczas gdy wielokulturowo�æ ogranicza siê do akcep-
towania rzeczywisto�ci. Ta opozycja jest widoczna
w wielu definicjach wielo- i miêdzykulturowo�ci. Przy-
toczmy kilka z nich.

M. Abdallah-Pretceille
podkre�la wielokrotnie (1992,
1999) konieczno�æ rozró¿nie-
nia tych dwóch pojêæ. Zazna-
cza ona, ¿e wielokulturowo�æ
ogranicza siê do stwierdzenia
ró¿norodno�ci, a miêdzykultu-
rowo�æ wymaga podjêcia
dzia³añ (M. Abdallah-Pretce-
ille, 1999).

M. De Carlo (1998)
uwa¿a równie¿, i¿ miêdzykul-
turowo�æ to wybór podejmo-
wany w stosunku do  wielo-
kulturowo�ci, która chara-
kteryzuje wspó³czesne spo³e-
czeñstwa.

Bardziej szczegó³owy
opis tych dwóch ró¿nych spo-
sobów pojmowania ró¿norod-
no�ci znajdujemy u L. Por-
cher (1997): �(...) wyzwaniem w zakresie edukacji
(a nawet wyzwaniem socjologicznym), jest przekszta³-
cenie ustanowionej wielokulturowo�ci, która równie do-
brze mog³aby pozostaæ zwyczajnym zestawieniem kul-
tur obok siebie, czyst¹ koegzystencj¹ (jak ilustruje to,
w niektórych miejscach, istnienie gett etnicznych) w miê-
dzykulturowo�æ, która jest zupe³nie innym podej�ciem
i wymaga innej definicji przysz³o�ci i wyobra¿eñ, jakie
mamy o innych�2  (1997, s. 42).

Bardzo podobnie pojmuje te zagadnienia J.-P. Cuq
(2003). Stwierdza on, i¿ wielokulturowo�æ ogranicza siê
do �bycia obok� kultur, które nie wchodz¹ w interakcje.
Zaznacza on równocze�nie, ¿e takie wspó³istnienie nie
zapewnia spójnego funkcjonowania spo³eczeñstwa. St¹d

potrzeba wyj�cia poza schemat wielokulturowo�ci i szu-
kanie rozwi¹zañ w miêdzykulturowo�ci.

Ta potrzeba jest równie¿ akcentowana przez N. Au-
ger (2003): �Nie nale¿y myliæ miêdzykulturowo�ci i wie-
lokulturowo�ci. Wielokulturowo�æ (...) jest koegzystencj¹
grup, które pielêgnuj¹ ka¿da w³asny jêzyk i kulturê, ale
nie dziel¹ siê tymi elementami z innymi grupami. W prze-
ciwieñstwie, miêdzykulturowo�æ to spotkanie z innym�3

(2003, s. 35).

Przytoczone definicje, choæ ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹,
³¹czy jedno przes³anie: konieczno�æ rozró¿nienia wielo-
i miêdzykulturowo�ci. Te dwa pojêcia oddaj¹ bowiem
istotê pojmowania ró¿norodno�ci kulturowej wspó³cze-
snych spo³eczeñstw. Podej�cie wielokulturowe ozna-

cza wspó³istnienie grup
odmiennych kulturowo,
które nie prowadzi do wza-
jemnych kontaktów. Nato-
miast miêdzykulturowo�æ
polega na przekraczaniu
wielokulturowo�ci, na wzbi-
ciu siê ponad ni¹, ponad
ró¿nice i podzia³y, by zwy-
k³a koegzystencja przero-
dzi³a siê w prawdziwy dia-
log ludzi i ich kultur.

Jak ju¿ wspomnia³am, za-
interesowanie siê problema-
tyk¹ ró¿norodno�ci siêga we
Francji lat 70.

W Polsce tematyka ta
jest stosunkowo nowa. Jak za-
uwa¿aj¹ A. Borowiak i P. Sza-
rota (2004), pojawi³a siê ona

po 1989 r. i zaczê³a siê bardzo dynamicznie rozwijaæ
w latach 90. w kontek�cie planowanego wej�cia Polski
do Unii Europejskiej. Temat wielokulturowo�ci zago�ci³
wówczas nie tylko w publikacjach naukowych, ale rów-
nie¿ w dyskursie publicznym. Rozwa¿ania nad wielo-
kulturowo�ci¹ czêsto odwo³uj¹ siê do historii, by przy-
pomnieæ, ¿e Polska by³a ojczyzn¹ wielu narodów. Dzisiaj
Polska jest czêsto postrzegana jako kraj jednorodny kul-
turowo. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e w�ród nas ¿yj¹
przedstawiciele mniejszo�ci narodowych i etnicznych,
a tak¿e obcokrajowcy. Spo³eczeñstwo polskie nie jest
tak wielokulturowe jak na przyk³ad spo³eczeñstwo
francuskie, ale wzrastaj¹ce zró¿nicowanie kulturo-
we jest przysz³o�ci¹ Polski.

INFORMACJE § OPINIE § PROPOZYCJE

Rozró¿nienie tych dwóch pojêæ
(wielokulturowo�ci i miêdzykulturowo-
�ci) jest kluczowe, poniewa¿ pokazuje
dwa ró¿ne sposoby pojmowania ró¿no-
rodno�ci kulturowej i jêzykowej spo³e-
czeñstwa.Wielokulturowo�æ to fakt,
rzeczywisto�æ, cecha charakterystycz-
na wspó³czesnych spo³eczeñstw, a miê-
dzykulturowo�æ � podjêcie dzia³añ
maj¹cych na celu pe³ne wykorzystanie
ró¿norodno�ci jako bogactwa. Miêdzy-
kulturowo�æ opiera siê na dzia³aniu
i wprowadzaniu zmian, podczas gdy
wielokulturowo�æ ogranicza siê do ak-
ceptowania rzeczywisto�ci.
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Jak podkre�li³am, kontekst, w którym rodz¹ siê pol-
skie refleksje nad wielokulturowo�ci¹ ró¿ni siê znacznie
od kontekstu francuskiego. Pomimo tego, badacze obu
krajów zwracaj¹ uwagê na te same elementy. Polscy
naukowcy, podobnie jak francuscy, zauwa¿aj¹ ograni-
czenia wynikaj¹ce z pojmowania ró¿norodno�ci przez
pryzmat wielokulturowo�ci i szukaj¹ rozwi¹zañ w miê-
dzykulturowo�ci. By zilustrowaæ ten swoisty uniwersa-
lizm odwo³am siê do prac dwóch badaczy.

T. Lewowicki (2002) zaznacza, ¿e wielokulturo-
wo�æ cechuje siê poprzez �bycie obok siebie� przedsta-
wicieli ró¿nych kultur. Co prawda takie wspó³istnienie
zapewnia im zachowanie w³asnej to¿samo�ci, ale jed-
nocze�nie tworz¹ siê podzia³y spo³eczne i grupy odmienne
kulturowo izoluj¹ siê. Dopiero miêdzykulturowo�æ po-
zwala na zbli¿enie i �bycie razem�: �W dialogu, wza-
jemnym poznaniu i zbli¿eniu powstawaæ maj¹ (powstaj¹)
warunki do przyjmowania i przekazywania najbardziej
warto�ciowych elementów kultury stykaj¹cych siê
grup�4  (2002, s. 26). Nieustanne przekraczanie powsta-
³ych barier kulturowych jest warunkiem koniecznym, by
podj¹æ wspó³pracê w ró¿nych dziedzinach i czerpaæ
z ró¿norodno�ci.

J. Nikitorowicz (2009) zwraca uwagê na te same
mechanizmy: �spo³eczeñstwo wielokulturowe przecho-
dzi od reakcji na odmienno�æ do interakcji, czyli celowe-
go poznawania, rozumienia, wspó³pracy, wspó³dzia³ania,
negocjacji, dialogu, kreuje zatem miêdzykulturowo�æ�5

(2009, s. 58). Podkre�la on równie¿, i¿ �wielokulturo-
wo�æ jest faktem, a miêdzykulturowo�æ zadaniem�
(2009, s. 58), przede wszystkim zadaniem edukacyjnym.

Podsumowuj¹c, stykanie siê kultur i ludzi wpisuje
siê w codzienno�æ wielu krajów. Ró¿norodno�æ stanowi
potencja³, którego nie nale¿y lekcewa¿yæ. Dlatego wie-
lokulturowo�æ powinna byæ pojmowana jako wyzwanie
i jako podstawa do tworzenia nowych relacji spo³ecz-
nych. Czerpanie z bogactwa, jakim jest ró¿norodno�æ,
uczenie siê tolerancji i wzajemnego szacunku, nie jest
w pe³ni mo¿liwe, gdy przedstawiciele odmiennych kul-
tur ¿yj¹ �obok siebie�. Dopiero podjêcie dialogu, inte-
rakcji, próba �¿ycia razem� daje takie mo¿liwo�ci. Z tego
powodu przekroczenie wielokulturowo�ci i d¹¿enie do
miêdzykulturowo�ci jest konieczno�ci¹.

Niew¹tpliwie wa¿n¹ rolê odgrywa podejmowa-
nie dzia³añ z zakresu edukacji miêdzykulturowej,
która jest �koncepcj¹ i obszarem dzia³alno�ci spo-
³ecznej, kulturalnej i o�wiatowej nastawionej na
wzajemne poznawanie i wzbogacanie kultur i ludzi
tworz¹cych te kultury�6  (2002, s. 26). Edukacja ta
nabiera szczególnej wagi w dzisiejszych czasach, gdy

kontakty z przedstawicielami innych kultur powszech-
niej¹. Wa¿ne jest, by m³ody cz³owiek umia³ zrozumieæ
inno�æ i j¹ zaakceptowaæ.

S³owa T. Pilcha oddaj¹ g³êboki sens tej edukacji:
�celem ze wszech miar najdonio�lejszym wspó³czesnej
humanistyki jest wykszta³cenie postawy tolerancji dla
nieuchronnej i nieusuwalnej odmienno�ci ludzi, kultur,
zachowañ, warto�ci�7  (2000, s. 11). ö
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