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Podmiotowo�æ,
wielokulturowo�æ

i nowe media

Podmiotowo�æ jest pojêciem bardzo szerokim. W na-

ukach socjologicznych stanowi raczej okre�lenie, które budzi
wiêcej nieufno�ci i podejrzeñ, ni¿ szczególnego zainteresowa-
nia i zachwytu. Pomimo tego, ¿e podmiotowo�æ jest bardzo
wa¿nym fundamentem rozwoju ka¿dego spo³eczeñstwa oby-
watelskiego, to jest te¿ tematem czêsto pomijanym i marginali-
zowanym. Wynika, to z kilku przyczyn.

Po pierwsze, �(�) pojêcie podmiotowo�æ zosta³o wytwo-
rzone w obrêbie filozofii i w dalszym ci¹gu te filozoficzne uwi-
k³ania rozstrzygaj¹ o sposobach jego wykorzystania w refleksji
naukowej. Po drugie, pojêcie podmiotowo�æ ma wiele odnie-
sieñ ideologicznych i jest wykorzystywane jako narzêdzie wa-
loryzowania ró¿nych aspektów rzeczywisto�ci spo³ecznej, na
przyk³ad w nurtach emancypacyjnych. Po trzecie, pojêcie pod-
miotowo�æ wystêpuje w refleksji spo³ecznej w bardzo wielu
trudnych do uzgodnienia rolach, m.in. jako:
§ warto�æ spo³eczna,
§ idea³ spo³eczny,
§ postulat emancypacyjny,
§ za³o¿enie ontologii spo³ecznych,
§ metateoretyczne za³o¿enia o prymacie podmiotowo dzia³a-

j¹cych jednostek w stosunku do struktury spo³ecznej,
§ element modeli pojêciowych w teoriach spo³ecznych� (Ci-

chocki, s. 9).

W psychologii natomiast podmiotowo�æ jest definiowana
jako g³ówny czynnik dzia³alno�ci ludzkiej. Cz³owiek podmioto-
wy to cz³owiek maj¹cy okre�lony cel. Tak¿e jest �wiadomy
swojego postêpowania, jego konsekwencji oraz ma poczucie
sprawowania kontroli nad otoczeniem: �tym, czego cz³owiek
jest �wiadomy, jest w³a�nie kierunek jego aktywno�ci, same
wykonywane operacje, dokonuj¹ce siê zmiany kierunku dzia-
³ania, konsekwencje zachowania (bli¿sze, dalsze skutki) oraz
rola w³asnej osoby� (Korzeniowski, Zieliñski, Daniecki, s. 43).
Posiada w³asne warto�ci, którymi pos³uguje siê w swoim dzia-
³aniu. Sk³adaj¹ siê na nie chocia¿by normy i standardy, które
towarzysz¹ mu w codziennej aktywno�ci.

W psychologii spo³ecznej samo pojêcie podmiotowo�ci
definiowane jest jako �(�) poczucie przez jednostkê ludzk¹
sprawowania kontroli poznawczej i sprawczej rzeczywisto�ci,
opartej na jej w³asnych kategoriach (celach, standardach, war-
to�ciach) w stopniu nie wywo³uj¹cym dysonansu z jej w³asny-
mi standardami kontroli� (Korzeniowski, Zieliñski, Daniecki,
s. 77). Z kolei nauki pedagogiczne badaj¹ podmiotowo�æ z trzech
najwa¿niejszych poziomów: �jednostki podlegaj¹cej socjaliza-
cji (kszta³towanie to¿samo�ci jednostki, kszta³towanie autono-
mii jednostki, kszta³towanie orientacji podmiotowej), jej relacji
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Struktura �zasady totalnej mobilizacji� pokazuje, jak
umiejêtnie wykorzystuje ona podmiotowo�æ jednostki
w sposób czysto ideologiczny, uciekaj¹c siê tym samym
do jej podstawowych potrzeb egzystencjalnych � potrze-
by bezpieczeñstwa, przynale¿no�ci do danej grupy spo-
³ecznej, uznania i samorealizacji (np.: odnoszenie sukcesu
i awansu): �cz³owiek u�wiadamia sobie aktualny stan,
w którym siê znajduje. U�wiadamia sobie stan po¿¹dany
� standard dla danej sytuacji. Nastêpnie porównuje stan
aktualny ze standardem, czego efektem mo¿e byæ stwier-
dzenie rozbie¿no�ci. Je¿eli jednostka skonstatuje jej istnie-
nie, decyduje siê na podjêcie dzia³añ ukierunkowanych na
redukcjê. Po podjêciu, opieraj¹c siê na dostêpnej wiedzy,
jednostka okre�la �rodki maj¹ce doprowadziæ do realiza-
cji wyniku oraz warunki przebiegu czynno�ci� (Korze-
niowski, Zieliñski, Daniecki, s. 27). Ofiar¹ w �zasadzie
totalnej mobilizacji� zazwyczaj s¹ grupy mniejszo�ciowe,
które odgrywaj¹ rolê �koz³a ofiarnego� oraz/lub okre�lo-
ny system spo³eczny, który funkcjonuje w danym czasie,
tak jak to by³o w przypadku Republiki Weimarskiej w la-
tach 1919-1933.

Nowe technologie informacyjne obecne w naszym
¿yciu staj¹ siê podstawowym narzêdziem, które mobili-
zuj¹ jednostki do okre�lonej dzia³alno�ci w bardzo krót-
kim czasie. Stwarza to niebezpieczeñstwo szczególnie wte-
dy, kiedy stosowana jest �zasada totalnej mobilizacji�.
Stereotypy, które funkcjonuj¹ w naszym spo³eczeñstwie
na temat innych narodowo�ci i kultur stanowi¹ �dobre�
uzupe³nienie tej niebezpiecznej zasady i w po³¹czeniu ze
�wiatem wirtualnym, mog¹ byæ powa¿nym zagro¿eniem
dla samej koncepcji �wielokulturowo�ci� i otwarto�ci na
�wiat. Dlatego tak wa¿ne jest, aby w naszej edukacji szkol-
nej stawiaæ na elementy wielokulturowo�ci, które bêd¹
³ama³y negatywne stereotypy o innych kulturach, wyzna-
niach, czy te¿ pogl¹dach. Wszyscy jeste�my inni i t¹ in-
no�æ powinni�my tolerowaæ i pielêgnowaæ. M³odych lu-
dzi trzeba kszta³ciæ równie¿ w kierunku kolektywizmu
i odej�æ od kszta³cenia, które stawia tylko i wy³¹cznie na
indywidualizm. Jednostka ¿yje w spo³eczeñstwie i zawsze
potrzebuje drugiego cz³owieka do swojej dzia³alno�ci.
Podstaw¹ pokoju i dobrych relacji pomiêdzy lud�mi jest
�wiadomo�æ procesów spo³ecznych, któr¹ uzyskamy
w drodze edukacji na wysokim poziomie. ö
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z grupami pierwotnymi (rodzina pochodzenia a autono-
mia jednostki i orientacja podmiotowa) oraz jej relacji ze
strukturami instytucjonalnymi, przed wszystkim eduka-
cyjnymi (wp³yw wychowania w instytucjach na kszta³-
towanie podmiotowo�ci, warunki do kszta³towania pod-
miotowo�ci w ró¿nych sytuacjach edukacyjnych). W¹tki
uboczne, to relacje pomiêdzy rodzicami a systemem edu-
kacyjnym oraz nauczycielami a systemem edukacyjnym�
(Cichocki, s. 45, 46). Powy¿sze definicje i sposób inter-
pretacji tego pojêcia pokazuje, jak jego ramy terminolo-
giczne s¹ szerokie, p³ynne, zmienne i w wielu przypad-
kach niejasne. Wynika to z faktu, ¿e czêsto dana osoba
mo¿e czuæ siê w okre�lonym miejscu i czasie zarówno
�podmiotowo� i �przedmiotowo�. Wszystko zale¿y od jej
subiektywnego samopoczucia.

W czasach powszechnej globalizacji, która z ca³ych
si³ �naciska� na obszary jeszcze niezglobalizowane, istotn¹
rolê odgrywa i odgrywaæ bêdzie relacja pomiêdzy pod-
miotowo�ci¹ jednostki a wielokulturowo�ci¹. Wielokultu-
rowo�æ oznacza miêdzy innymi wystêpowanie na danym
obszarze innych grup o ró¿norodnym pochodzeniu i wy-
znaj¹cych czêsto warto�ci sprzeczne z ogólnie przyjêty-
mi zasadami funkcjonowania jednostki na okre�lonym te-
rytorium. Nie tylko edukacja w kierunku: �ka¿dy z nas
jest inny�, ale tak¿e znajomo�æ etapów wykorzystania
pojêcia podmiotowo�ci w sposób ideologiczny � na przy-
k³adzie �zasady totalnej mobilizacji� � powinna stanowiæ
g³ówne zadanie, jakie nale¿a³oby przed sob¹ postawiæ.
Szczególnie w dobie nowych technologii informacyjnych
(Internetu), gdzie proces mobilizacji przeciw �komu�� lub
�czemu�� staje siê powszechny, a g³ównym jego uczest-
nikiem jest coraz czê�ciej m³odzie¿ w okresie szkolnym.
Brak odpowiedniej edukacji w tym kierunku powoduje,
¿e m³odzi ludzie czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy, w jak nie-
bezpiecznym procesie uczestnicz¹. Zasada mobilizacji, sto-
sowana ju¿ w czasach staro¿ytnych, do perfekcji zosta³o
przedstawiona i opracowana przez Ernsta Jüngera (nie-
mieckiego nacjonalisty) po pierwszej wojnie �wiatowej.
Sk³ada siê ona z trzech podstawowych etapów:
1) Pierwszy etap � rozwarstwia spo³eczeñstwo na dwie

mocno poró¿nione grupy �My� i �Oni�. Liderom grup
udaje siê podzieliæ spo³eczeñstwo.

2) Drugi etap � liderzy buduj¹ jedno�æ grupy w przeci-
wieñstwie do tych �Innych�, do tych �Obcych�.

3) Trzeci etap � w tej czê�ci ukazuje siê zachowanie osób
zmobilizowanych chocia¿by spo³ecznie � wrogo�æ.
Jest ona wykreowana na podstawie ludzkiego lêku,
czy te¿ strachu przed tymi �Obcymi�, a wiêc �Wro-
gami�:

§ pierwsze stadium � ledwie widoczna niechêæ do �In-
nych�,

§ drugie stadium � wy�miewanie, wyszydzanie, styg-
matyzacja tych �Obcych�,

§ trzecie stadium � agresja.


