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OD REDAKCJI
W ścisłym nawiązaniu do poprzedniego numeru naszego pisma z 2013
roku,

kontynuujemy

uczestniczących

w

prezentację

obradach

opracowań

zespołu

wybranych

problemowego

autorów

zatytułowanego

Pedagogika i edukacja wobec dylematów kultury współczesnej, którego
obrady odbyły się w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Współczesne dylematy pedagogiki - teoria i praktyka, zorganizowanej przez
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS z okazji obchodów jego 40-lecia.
Obrady całej konferencji toczyły się pod patronatem Komitetu Nauk
Pedagogicznych PAN, a wymienionego wyżej zespołu problemowego pod
auspicjami Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej tegoż
Komitetu. W 2014 roku Zespół nasz obchodzi jubileusz 10-lecia. Z tej okazji
wszystkim osobom zaangażowanym w jego działalność, członkom bardziej
i mniej

aktywnym,

a

także

badaczom

relacji

„kultura

-

edukacja”

okazjonalnie włączającym się do współpracy w tym gronie składamy
serdeczne podziękowania za dziesięć lat wspólnej, owocnej aktywności
naukowej oraz przekazujemy życzenia i nadzieje na jej intensyfikację
w przyszłości.
Niniejszy

numer

w

całości

poświęcony

został

zagadnieniom

współczesnej wielokulturowości jako istotnego problemu teorii i praktyki
edukacji międzykulturowej w naszym kraju i poza jego granicami.
Artykuł
historycznych

otwierający
i

Jerzego

współczesnych

Nikitorowicza

przykładów

zawiera

istotnych

szereg

problemów

społecznych, jakie przynoszą zjawiska wielokulturowości i proces jej
dynamicznego poszerzania się w skali całego świata, a także zestaw zadań
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i serię pytań, z jakimi konfrontuje się aktualnie edukacja międzykulturowa.
Jarosław

Chaciński

przedstawia

cząstkowe

wyniki

własnych

badań

eksperymentalnych przeprowadzonych w Polsce, Niemczech i na Ukrainie
(z uwzględnieniem komponentu żydowskiego) na temat recepcji narodowych
dzieł sakralno-muzycznych przez współczesną młodzież w kontekście
rozpoznawania

i

zaspokajania

potrzeb

edukacji

międzykulturowej,

z zastosowaniem metody hermeneutycznej. Mirosław Sobecki z kolei
prezentuje

wyniki

swoich

badań

ilościowo-jakościowych

na

temat

rozumienia terminu szabat przez uczniów i studentów, traktując go jako
istotny wskaźnik ich kompetencji do komunikacji międzykulturowej. Analizie
i interpretacji narracji ludzi starszych pochodzenia polskiego i żydowskiego,
urodzonych w Białymstoku, a dziś mieszkających w Polsce albo Izraelu, na
temat zapamiętanych przez nich charakterystycznych miejsc z okresu
dzieciństwa poświęca swój tekst Joanna Sacharczuk. Natomiast Dorota
Misiejuk

stara

się

wykazać

w

swoim

opracowaniu

użyteczność

koncepcji/teorii standardu kulturowego Krzysztofa Jarosława Broziego
w badaniu sytuacji wielokulturowości w różnych kontekstach. Artykuł Anny
Gajdzicy

to

prezentacja

wyników

badań

empirycznych

dotyczących

funkcjonowania i aktualnej kondycji Szkolnych Punktów Konsultacyjnych
jako placówek polskiej oświaty w różnych krajach. W zakończeniu
publikujemy komunikat Łukasza Kwadransa poświęcony podsumowaniu
i perspektywom

polskich

programów

rządowych

adresowanych

do

społeczności romskiej, a skoncentrowanych między innymi na wspieraniu jej
kultury i edukacji.
Dzięki naszym autorom uzyskujemy możliwość poznania i lepszego
rozumienia złożonej mozaiki zjawisk wielokulturowości w przeróżnych
kontekstach oraz zastanowienia się - po raz kolejny - nad wyzwaniami
współczesnej edukacji międzykulturowej oraz sposobami jej praktycznej
realizacji.
Dariusz Kubinowski
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Jerzy Nikitorowicz
Uniwersytet w Białymstoku
ZADANIA EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW WIELOKULTUROWEGO ŚWIATA

Założenia wstępne
Przyjmuję, że edukacja międzykulturowa kształtuje i rozwija się
w kontekście

narastających

wielonarodowych
krystalizowania
wielokulturowy
wytwarza

coraz

i

problemów

wielowyznaniowych

się
świat,

społeczeństw
coraz

więcej

wielokulturowego
państw,

złożonego

wielokulturowych.

bardziej

problemów

zmienny

i

związanych

świata,
procesu

Współczesny

nieprzewidywalny,
z

porozumieniem

i zrozumieniem Innych, z realizacją paradygmatu dialogu i współistnienia.
Stąd nadrzędnym zadaniem edukacji międzykulturowej jest pobudzanie do
myślenia dywergencyjnego, czyli dostrzegania wielu możliwych odpowiedzi
na określony problem. Uważam, że realizując idee i cele edukacji
międzykulturowej winniśmy uświadomić także, że uprawiamy parezję1, czyli
niegodzenie

się,

przeciwstawianie

się

pewnym

stanom,

sytuacjom,

1

Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN zainicjowało
prowadzenie pisma „Parezja”. Będzie ono wydawane przez Wydział Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Redaktor - dr Alicja Korzeniecka-Bondar wraz
z zespołem zaprasza do wypowiadania się w nim, traktując parezję jako formę
obywatelskiego obowiązku głoszenia krytycznych sądów, ryzyko mówienia prawdy,
niegodzenia się na zakłamanie i funkcjonowanie w nim.
© Autor/Autorzy
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warunkom, które uniemożliwiają wzajemne poznanie, doświadczanie siebie,
współpracę i współdziałanie.
Dlaczego zwracam uwagę na myślenie dywergencyjne i parezję? Otóż
dlatego, że kultura, jako czynnik różnicujący, może zamykać tożsamościowo
jednostki i grupy, wytwarzać lęki przed otwarciem, tworzyć uprzedzenia,
stereotypy, całą gamę mitów związanych z utratą dziedzictwa kulturowego.
Może także otwierać, a dzieje się to dzięki edukacji międzykulturowej, która
inicjuje i motywuje do aktywnego uczestnictwa w procesie poznawania
i uwrażliwiania na Innych i ich kultury. W tym trudnym i złożonym procesie
niezbędna

jest

świadomość

własnych

wartości,

wzorów

i

zasad

z jednoczesnym świadomym zauważaniem i szacunkiem do Innego i jego
kultury, działaniem wolnym od lęków i zagrożeń związanych z utratą
własnych wartości kulturowych. Rozwijać się i wzmacniać tożsamościowo
możemy bowiem tylko poprzez interakcje z Innymi, poprzez porównania,
odniesienia, zapożyczenia symetryczne, w innym przypadku będziemy
zmierzać ku samounicestwieniu tożsamościowemu.
Uważam, że rzeczywistość nas otaczająca, przestrzenie, w których
funkcjonujemy, wskazują na potrzebę intensywnych i systematycznych
działań w tym zakresie.

W istniejących obecnie państwach narodowych

zauważamy i diagnozujemy coraz częściej i wyraźniej negatywne skutki
prowadzonej
i polityki

polityki różnicy, która na bazie ideologii konserwatywnych
restrykcyjnej,

doprowadziła

do

wzrostu

tendencji

nacjonalistycznych, separatystycznych, megalomanii, ksenofobii, rasizmu,
terroryzmu itp. Stąd propagowana i realizowana polityka wielokulturowości,
oparta na ideologii pluralizmu i obywatelstwa, na liberalizmie i zasadach
demokratyzacji życia społecznego, coraz częściej poddawana jest kontestacji.
Jakby zapomniano, że w Europie wybraliśmy model wielokulturowości
ukierunkowany ku społeczeństwom wielokulturowym, o czym świadczą
między

innymi

zapisy

konstytucyjne,

działalność

Rady

Europy,

funkcjonujące stowarzyszenia, organizacje, fundacje itp.
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Problemy wielokulturowego świata
W ostatnich latach coraz wyraźniej zauważamy skutki szerzącego się
separatyzmu, fundamentalizmu religijnego i narodowego, który powstał
i rozwija się między innymi jako reakcja na procesy globalizacji, kryzys
ekonomiczny, zwiększenie mobilności, migracji, jak też jako manifestacja
wierności tradycyjnym zasadom, rygorystycznym kodeksom postępowania,
wiara w wyższość czasu historii nad teraźniejszością, w dorobek historyczny
i wspólne losy narodowe, w rolę tradycyjnych hierarchii, moc autorytetów
i pamięci przodków, a także - a może głównie - jako odpór wobec
wypaczanych w toku realizacji idei poprawności politycznej i relatywizmu
kulturowego.
Jednym

z

najbardziej

istotnych

problemów

współczesnego

wielokulturowego świata jest zmniejszająca się wiara w demokrację,
w poczucie europejskiej solidarności, we wspólne dobro kształtowane od
wieków na bazie judaizmu, chrześcijaństwa, filozofii greckiej i prawa
rzymskiego. Unia Europejska rozsadzana jest obecnie przez rosnące w siłę
ruchy antyimigracyjne i nacjonalistyczne (np. Greet Wilders w Holandii,
Front Narodowy we Francji, Nowi Demokraci w Szwecji, walka o symbole symbolami

w

Szwajcarii,

ogłoszenie

upadku

idei

wielokulturowości

w Wielkiej Brytanii, Niemczech i innych krajach).
Uważam, że kontestowanie i wycofywanie się z idei społeczeństwa
wielokulturowego jest zbyt emocjonalne, związane z wytwarzanymi
ustawicznie lękami przez obcymi. Nawet we Francji, która nie prowadziła
polityki wielokulturowości, debatuje się nad nową ustawą imigracyjną, która
ma określić, kto ma prawo do pobytu w tym kraju. Ci, którzy będą się o to
ubiegać, winni przestrzegać zasad i wartości Republiki. Były prezydent
Nicolas Sarkozy w swoich wypowiedziach zwrócił uwagę, że za bardzo
koncentrowano się na tożsamości osoby przyjeżdżającej do Francji, zamiast
na tożsamości kraju.
W państwach uznawanych za ucieleśnienie ideałów demokracji (m. in.
Holandii, Belgii, Danii, Szwecji, Norwegii) następuje powrót do populizmu,
© Autor/Autorzy
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podsycanie lęku przed imigrantami i obcymi tak, jakby strach miał
mobilizować społeczeństwo do rozwoju. Niepokojącym zjawiskiem jest
wzrost znaczenia partii neofaszystowskich, które biorą udział w europejskich
rządach, a za fundament swojej polityki uznają obronę przed imigrantami.
Nawet w Japonii zauważa się powrót do nacjonalizmu. Premier Shinto
Abe marzy o wielkiej Japonii i nie chce pamiętać oraz przyznać się, że przed
siedemdziesięciu laty państwo to było agresorem. Wcześniej poparł także
kontrowersyjną reformę podręczników, wybielającą japońskie winy z czasów
II wojny światowej i myśli o zmianie pacyfistycznej konstytucji z 1946 roku.
Konserwatywna Partia Liberalno-Demokratyczna (LPD) wybrała go, aby
przywrócił Japonii wiarę w samą siebie. Zamierza wykreślić z konstytucji
jeden z artykułów, który mówi, że Japonia wyrzeka się prowadzenia wojen.
Uważa ten zapis za przestarzały, nieodpowiadający realiom XXI wieku.
U naszych zachodnich sąsiadów coraz częściej zwraca się uwagę, że
w tym kraju powinna obowiązywać polityka Leitkultur - niemiecka kultura
przewodnia, w przeciwnym razie państwem zaczną rządzić muzułmanie.
Problem ten podejmuje i rozwija Thiel Sarrazin w książce Deutschland schafft
sich ab (Samolikwidacja Niemiec). Angela Merkel natomiast w swoich
wypowiedziach podkreślała, że próba wprowadzenia wielokulturowości
w Niemczech się nie udała, a więc zamiast tylko wspierać powinno się także
żądać. 16 października 2010 roku podczas spotkania z młodzieżą CDU
ogłosiła, że multikulturalizm całkowicie zawiódł.
Elmar Brahler i Oliver Decker, psychologowie z Uniwersytetu
w Lipsku, od kilku lat badający poglądy niemieckiego społeczeństwa na
rasizm, fanatyzm czy neonazizm, podkreślają, że prawie wszyscy są za
demokracją, jednak co dziesiąty tęskni za rządami twardej ręki, a co czwarty
opowiada się za rządami jednej, silnej partii uosabiającej wspólnotę
narodową. Zdaniem połowy społeczeństwa, niemiecki system polityczny
działa źle i w sytuacji zagrożenia należałoby go zastąpić dyktaturą. Skrajne
poglądy ma co czwarty, a jeszcze dwa lata temu - co piąty badany. Co trzeci
obecnie chciałby wyrzucić z Niemiec imigrantów. Według 30% badanych, za
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dużo jest muzułmanów, którzy osiedlają się w Niemczech tylko po to, aby
wyłudzić świadczenia socjalne [Wieliński 2010, s. 9].
W Wielkiej Brytanii, do niedawna kraju wzorcowym, w którym
zaczęły funkcjonować zasady wielokulturowości, po zamachach w 2005 roku
na londyńskie metro, dokonanym przez - niby zintegrowanych ze
społeczeństwem brytyjskim i wykształconych na Wyspach - muzułmanów,
przeciętny obywatel zaczął wątpić w lojalność obywatelską przybyszów i to
coraz wyraźniej, nie zastanawiając się nad tym, że ekstremizm islamski
i islam to nie to samo. Premier David Cameron wskazał, że prowadzona od
trzydziestu lat polityka wielokulturowości, w myśl której ludzie o różnym
zapleczu religijnym, kulturowym, etnicznym, żyją obok siebie zgodnie
i w pokoju, nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Ostro skrytykował
zasadę „biernej tolerancji”, pasywnej wobec mniejszości etnicznych.
Rzeczywiście,

brak

starań

wobec

zintegrowania

imigrantów

doprowadził do powstania gett, marginalizacji, utraty pracy i możliwości
adaptacji i integracji ze społeczeństwem. Jak pisze Marta Kazimierczyk na
łamach „Gazety Wyborczej” z 15 lipca 2008 roku, naukowcy z Uniwersytetu
w Cardiff, na zlecenie brytyjskiej telewizji, przejrzeli tysiąc artykułów
wydrukowanych w brytyjskich gazetach w ciągu ostatnich ośmiu lat
i stwierdzili, że 36% wszystkich tekstów dotyczy terroryzmu, 22% - różnic
kulturowych między muzułmanami a resztą Brytyjczyków, a w sumie 2/3 negatywnie przedstawia wyznawców islamu. Istotnym elementem tych
badań było zwrócenie uwagi na język, jakim opisywani byli muzułmanie.
Do ulubionych rzeczowników należały: zamachowiec, samobójca, radykalizm
i

ekstremizm.

Z

kolei

dominujące

przymiotniki

to:

fanatyczny

i fundamentalistyczny. W tym kontekście pracownicy grupy badawczej
wskazali, że nie można na podstawie małej grupy ludzi wmieszanej
w polityczną przemoc, świadomie tworzyć krzywdzących uogólnień na temat
islamu i brytyjskich muzułmanów. Nie ma to nic wspólnego z brytyjską
tolerancją i przyzwoitością, jaką lubują się chwalić. Należy zauważyć, że
w szkołach Londynu odnotowano około dwustu języków, którymi posługują
tamtejsi uczniowie. Jasne jest, że obecną tam różnorodność kulturową
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stworzyło imperium morskie, gdyż Wielka Brytania rządziła światem od
Kanady przez Indie do Australii, a Londyn był stolicą globu, gdzie
kształtowano współczesną cywilizację.
W Szwajcarii walczy się z kolei z budową minaretów [zob. „Gazeta
Wyborcza” z dnia 10 lipca 2008 roku]. Zebrano ponad sto tysięcy podpisów
koniecznych do przeprowadzenia referendum w sprawie zakazu budowy
minaretów, skąd muezin wzywa muzułmanów do modłów. Pomysłodawcy
tej inicjatywy w przygotowanym tekście projektu zakładali wpisanie do
konstytucji federalnej zakazu budowy minaretów, które nie są - ich zdaniem
- budynkami o charakterze religijnym, lecz symbolami polityczno-religijnych
roszczeń naruszających fundamentalne prawa. Rząd jednak potępił tę akcję
i wskazał, że konstytucja gwarantuje swobodę wszystkim wyznaniom.
W Rosji od lat kształtowane jest przekonanie o wyjątkowości
cywilizacyjnej, które odzwierciedla fraza z wiersza Fiodora Tiutczewa,
ciesząca się obecnie popularnością w dyskursie społecznym - „rozumem Rosji
się nie pojmie”. Idee nacjonalistyczne zdobywają uznanie, rozbudowuje się
ksenofobiczne nastroje między innymi poprzez coroczny masowy „Ruskij
marsz” 4 listopada (Dzień Zjednoczenia Narodowego) z hasłami: „biej żydow,
spasaj Rossiju”, „Rossija tolko dla ruskich”, „Precz z naszej ziemi”. Elity
kulturalne w Rosji po upadku ZSRR próbują odnaleźć się w trudnym procesie
poszukiwania

idei

integrującej,

jednak

zmierzają

w

kierunku

fundamentalizmu, ku nacjonalizmowi mocarstwowemu i etnicznemu. Jak
wskazuje Victoria Dunajeva, w ciągu ostatniej dekady (2001-2011) prawie
wszystkie ośrodki badań społecznych w Rosji odnotowały wzrost nastrojów
nacjonalistycznych i antymigracyjnych [Dunajeva 2012, s. 194]. Większość
Rosjan mobilizuje ich wspólny wróg, głównie imigranci. Dla współczesnej
rosyjskiej młodzieży nacjonalizm stał się wyraźną ideą odrodzenia imperium
czy mesjanizmu cerkiewno-rosyjskiego. W wielu periodykach narodowopatriotycznych używa się prostego języka i protestuje przeciwko okupacji
rosyjskiej ziemi przez imigrantów. Walerij Sołowiej, ekspert Fundacji
Michaiła Gorbaczowa w komentarzu do pisma „Nowe Państwo” stwierdził,
że ZSRR rozpadł się głównie z powodu braku silnego kręgosłupa, na którym
© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2014 Tom IX Numer 1
www.skeces.pl

11

wszystko się trzyma, czyli narodu. Rosyjski nacjonalizm jest zdolny do tego,
żeby stać się ideologią nowego państwa rosyjskiego, gdyż obecny model
państwowy nie przetrwa. Wskazuje się często na następującą alternatywę albo Rosja stanie się państwem rosyjskiego narodu i przetrwa, albo nastąpi
jej upadek [Dunajeva 2012, s. 197-198].
W III Rzeczpospolitej Polskiej o ideach i zasadach wielokulturowości
zaczęto mówić generalnie w trakcie zmiany ustrojowej. W Polsce Ludowej
były

bowiem

przymusowe

wysiedlenia,

uchodźctwo,

przesiedlenia,

niechlubna akcja „Wisła”, tzw. repatriacja ludności polskiej z ZSRR,
a ukraińskiej czy białoruskiej z Polski na Wschód, czy ekspatriacja ludności
niemieckiej (wypędzeni) z ziem zachodnich. Były i pozostały także w naszym
kraju regiony, w których od wieków mieszkały inne grupy etniczne
i wyznaniowe, a w wyniku zmiany ustrojowej powstał problem ochrony ich
praw: między innymi Polaków w Czechach, na Litwie, Białorusi, Ukrainie,
czy Niemców, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów w Polsce.
Problemem

współczesnych

czasów

staje

się

powrót

do

więzi

i resentymentów terytorialnych, a nawet plemiennych. Zauważam, że na
Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Rosji, a także w Polsce coraz wyraźniej odżywa
„zła pamięć” historyczna, kształtuje się mitotwórcza apologetyka. W Polsce
funkcjonuje nieprzerwanie mit kresów wschodnich. Problemem jest jednak
to, że ten mit obecnie nie łączy sąsiednich narodów, tak jak to było
w warunkach panowania ZSRR. Wówczas byliśmy zintegrowani wobec
wspólnego hegemona i podejmowaliśmy wspólnie działania mające na celu
odzyskanie niezależności i pełnej suwerenności. Po upadku wielkiego
imperium w 1991 roku polityczne elity Litwy, Ukrainy, Czech, Słowacji,
a także Białorusi stanęły przed wyzwaniem przeobrażenia się w niepodległe
państwa i kreowania nowej tożsamości zbiorowej, odmiennej od radzieckiej
i jednocześnie jednoczącej społeczeństwa o zróżnicowanej historii, języku,
religii, kulturze, losach, przeżyciach. W kontekście powyższego zasadna
wydaje się być teza, że za czasów ZSRR Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Czesi,
Słowacy, Polacy wspólnie myśleli o przyszłości swoich krajów i wydawali
się być zintegrowani i zdeterminowani zdążaniem
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i niepodległości. Kiedy jednak to się stało, każdy z wymienionych narodów
zaczął kształtować tożsamość w opozycji do drugiego, a polskość stała się
problemem. Zaczęła odżywać nacjonalistyczna niechęć do Polski, która była
niejednokrotnie

mentorem,

liderem,

inspiratorem

przemian

ukierunkowujących zdążanie ku samodzielności wymienionych narodów.
Obecnie powstają i tworzą się obawy oraz lęki, jakby powtórnie miało dojść
do Rzeczpospolitej wielu narodów. W tym kontekście odżywają mity,
narastają nacjonalizmy, nieporozumienia i konflikty w zakresie szacunku do
podstawowych wartości kreujących tożsamość narodową i poszukiwanie
wspólnego dziedzictwa kulturowego.
Próby wyjaśniania i interpretacji problemów wielokulturowego świata
Uważam, że polityka wielokulturowości nie tyle się nie powiodła ale
była od początku źle prowadzona. Domagano się specjalnych praw
i przywilejów dla pewnych grup etnicznych w imię krzywd, jakie
wyrządzono im w przeszłości. Stąd gettoizacja w imię kultywowania kultury
i wolności jej realizowania, negowanie potrzeby nauczania języka kraju,
w którym żyją imigranci w imię antyrasizmu itp. W Anglii i we Francji
w ramach ideologii poprawności politycznej kształtowane było poczucie
winy za kolonializm. Hasło „antykolonializm” było w imię poprawności
politycznej powtarzane bez historycznej wiedzy, z wyolbrzymianiem szkód,
jakie kolonializm wyrządził, domaganiem się reparacji w formie przywilejów
dla wyzyskiwanych i poniżanych.

W imię poprawności politycznej

w szkołach w Szwecji i Anglii nie motywowano uczniów z mniejszości
etnicznych do mówienia językiem kraju, w którym mieszkają, uznając, że
byłby to rasizm, obraza ich godności, negacja wartości ich kultury
i ograniczanie wolności.
Wykreowana

w

krajach

Europy

Zachodniej

idea

relatywizmu

kulturowego i poprawności politycznej w efekcie prowadziła ku wykluczaniu
tożsamościowemu i marginalizacji nie tylko imigrantów, ale także obywateli
kraju ich przyjmującego. Stało się tak za sprawą poszerzenia zakresu praw dla
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imigrantów na prawa grupowe, ale nie zrobiono nic, aby te grupy mogły
utożsamiać się z państwem. Sprowadzano od lat 60. i 70. XX wieku ludność
z krajów, które wcześniej były koloniami, nie obejmując ich żadnymi
programami adaptacyjnymi, nie określając praw i obowiązków innowierców,
czy form kultywowania własnej religii i zasad funkcjonowania w nowych
warunkach. Obok oficjalnej - niekonsekwentnie prowadzonej – polityki
wyrosła

nieoficjalna,

żywiołowa.

Obok

meczetów

powstawały

fundamentalistyczne grupy religijne. Nie rozwiązano tego problemu,
wskazując, że to ich wewnętrzna sprawa. W efekcie „wyhodowano” wroga
we własnym kraju, który wyraźnie ujawnił się, jak zaczęto likwidować
zakłady pracy, a bezrobotnych pozostawiono opiece socjalnej. Błędy
w polityce społecznej, odgradzanie się od Innych kulturowo, traktowanie ich
jako ludzi drugiej

kategorii, zaniedbania w oświacie spowodowały

wykorzystywanie opiekuńczego charakteru państwa i wzrost roszczeń wobec
władz i społeczeństwa.
Współczesna edukacja międzykulturowa formułuje liczne pytania,
dokonuje analiz, badań i podejmuje działania w tym zakresie. Przecież nie
można mówić, czy coś się sprawdziło, czy nie, gdy nie prowadzono
określonej polityki społecznej. Przyjmowano imigrantów i odgradzano się od
nich. Nikt się nad tym nie zastanawiał, dopóki działały zabezpieczenia
socjalne i nie występowały reakcje antypaństwowe. To, że powstawały getta
etniczne nie można określić polityką wielokulturowości. Można to określić
skrajną i nieprzemyślaną ideą poprawności politycznej, niewtrącania się
i realizowania obok. We Francji laickość i zasady republikańskie pozwalały
państwu wyłącznie na uznanie pojedynczych ludzi za obywateli, a nie grup
upominających się o to. Wyznanie i przynależność etniczna to cechy, które
państwo francuskie ignorowało, a zrównanie ich z podstawowymi prawami
człowieka i wprowadzenie zasady poprawności politycznej oraz relatywizmu
kulturowego doprowadziło do dezorganizacji i wypaczeń życia społecznego.
Jednakże masowe deportacje imigrantów czy zakazy noszenia chust
islamskich w imię zasad republikańskich nie rozwiążą tego problemu.
Deportowani powrócą, kobiety zamkną się w domach, ale polityczny,
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radykalny islam nie zniknie. W tym kontekście uważam, że tolerancja dla
nacjonalizmów rośnie im większe jest rozczarowanie demokracją. Sądzę, że
tak jak dbamy o stabilność gospodarczą, winniśmy dbać o kapitał ludzki,
o poczucie bezpieczeństwa obywateli, wartości i zasady życia społecznego.
W III RP długo trwało udawanie, że nic złego się nie dzieje. Jednak
w naszej szkole nacjonalistycznie odczytywana jest historia, kształtowane są
postawy autorytarne, a lekcje religii umacniają koncepcję prawdziwego
Polaka - katolika, zaniedbując myślenie krytyczne. Nie uczymy empatii
i zaufania, często budujemy postawy niechętne wobec innych, uczymy
hierarchicznych struktur i życia w nich. Korzystamy także z autorytarnych
tradycji importowanych z II

Rzeczpospolitej, bazujących na mitach

edukacyjnych. Daniel Beauvois pisze, że stworzono szkodliwy edukacyjnie
mit kresów wschodnich, zakłamujący prawdziwą historię tych ziem.
Rezygnowano z rzetelnego opisu faktów, a tworzono obraz wyidealizowany,
zgodnie z sienkiewiczowską tradycją „ku pokrzepieniu serc” [2005]. Stąd
pytania i jednocześnie zadania do podjęcia przez edukację międzykulturową:
czy mamy dalej dostarczać stereotypowe wizje; czy jest to dobra szkoła
myślenia obywatelskiego współcześnie; czy stać nas na rozliczenie własnej
historii, poznanie prawdy o polskiej kulturze; czy kresy przedstawiać jako
utracony raj, gdzie wszystkie narody żyły w idyllicznej zgodzie?
Beauvois, analizując twórczość H. Sienkiewicza, wskazuje, że tylko
Polak pozbawiony ojczyzny mógł tak uprościć zadanie literatury, aż po jej
redukcję do funkcji pocieszycielskiej, aż po zaprzęgnięcie powieści bez reszty
w służbę chrześcijańskiej apologetyki. Sienkiewicz jednak nie ukrywał, że
pisząc w latach 1885-88 swoją wielką trylogię poświęconą XVII-wiecznym
wojnom, chciał rozbudzić energię Polaków, zniechęconych latami życia pod
obcym jarzmem. Obecnie naszym obowiązkiem jest dokonanie rzetelnej
analizy w kontekście historycznym i zauważenie, co powstawało ku
pokrzepieniu serc, w jakim czasie powstawało, jak obecnie jest postrzegane.
Jeżeli nasi Polscy Tatarzy byli traktowani jako pełnoprawni obywatele,
osadzani już od XV wieku w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (państwie
wieloetnicznym, wielokulturowym), mając pełnię praw obywatelskich,
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ziemię i majątki, to żyli i uczestniczyli w problemach swojej nowej Ojczyzny,
zakorzeniając się w niej na stałe. Zajmowali się „wojaczką” (to był ich
zawód), część z nich otrzymała nawet szlacheckie przywileje. Stąd
w zdecydowanej

większości

czuli

się

pełnoprawnymi

obywatelami

w odróżnieniu do ludności ukraińskiej, która przez lata „produkowała”
niechęć

i

nienawiść,

co

wybuchło

jak

wulkan,

przybierając

nieprzewidywalne skutki ludobójstwa.
Może rzeczywiście należałoby przywołać radykalne tezy Tomasza
Hobbesa. Wskazywał on, że nie ma podstaw do tego, aby sądzić, iż ludzie
posiadają jakikolwiek „odruch społeczny”. Bez funkcjonującego porządku
prawnego, w stanie natury, każdy chce tego, co posiada inny. Boi się o swoje
życie, gdyż inny może go pozbawić w celu zagarnięcia jego dóbr. Człowiek
godzi się świadomie i dobrowolnie na ograniczenie wolności, gdyż sobie
i innym nie ufa i tym samym zapewnia własne bezpieczeństwo. Proponuje,
żeby kierować się roztropnością, gdyż pokój nie jest wynikiem zaufania
i kompromisu, a ingerencji i egzekucji prawa ustanowionego [2006].
Trudno nie zgodzić się z tezą, że skutecznie egzekwowane sprawiedliwe
prawo jest podstawą stabilności społeczeństwa, tak samo trudno nie zgodzić
się z tezą Jana Jakuba Rousseau, aby na zaufaniu budować fundamenty
społeczeństwa - zaufaniu, które winno być powszechne. Są to jednak dwie
przeciwstawne

tezy.

Obecnie

zauważamy,

że

próby

budowania

społeczeństwa na zaufaniu i realizacji wspólnego dobra nie przynoszą
oczekiwanych efektów. Czy winniśmy wobec tego zrezygnować z idei
liberalnego indywidualizmu i kierować się, w kontekście negatywnie
postrzeganych przemian obyczajowych, etyczno-moralnych oraz kryzysu
zaufania i kryzysu ekonomicznego, wskazaniami tego typu:
Zwolennicy dobra wspólnego bazują na zaufaniu i na „naturalnych” skłonnościach ludzkich
do współpracy i współczucia. Jednak historia ludzkości nie potwierdza masowego
występowania tych cech (…). W systemie demokratycznym nie jest potrzebne zaufanie,
lecz skuteczne przestrzeganie zasady, według której rządzący są naszymi sługami i mają
wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zawartą umową (…). To są stosunki pracy i należy
odpowiednio postępować: zwalniać, jak trzeba, a jak ukradną lub okłamią, poddawać
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sądowej procedurze. Zapominamy bowiem, że w demokracji politycy nie powinni się
cieszyć żadnym szczególnym szacunkiem. Oni nas tylko reprezentują i są naszymi
podwładnymi, a nie naszymi nauczycielami czy mistrzami [Król 2010, s. 48, 50].

Zadania edukacji międzykulturowej
Uważam, że edukacja międzykulturowa swoją działalnością winna
wspierać państwa narodowe w procesie kreowania otwartej polityki
wielokulturowości, zmieniać i modyfikować funkcje państw narodowych
z militarno-obronnych i ekonomicznych na społeczno-kulturowe, związane
z ochroną wspólnego dziedzictwa kulturowego, zabezpieczaniem twórczego
rozwoju człowieka w warunkach wielokulturowości. Obecnie nastąpiła
koncentracja państw na ratowaniu systemu ekonomicznego, bankowego,
a jakby nie zauważa się upadku wiary w demokrację. Wobec tego edukacja
międzykulturowa winna ustawicznie pracować nad zmianą postaw w tym
zakresie, skupiając się na zadaniach projektujących i profilaktycznych.
Szczególnie

ważnym

zadaniem

edukacji

międzykulturowej

jest

potrzeba reagowania na decyzje lub brak jakichkolwiek decyzji sprzyjających
rozwojowi

dziecka

i

rodziny,

na

język

kościelnych

hierarchów

dyskryminujących dzieci poczęte metodą in vitro i ich rodziców, na styl życia
hierarchów, działalność edukacyjną, zachowania w szkole itp. Ks. Lemański,
zamiast nagrody za prowadzony rzeczywisty dialog chrześcijańsko-żydowski,
został skarcony i odesłany na wcześniejszą emeryturę. Czego więc możemy
oczekiwać od młodzieży identyfikującej się z ruchami radykalnymi,
narodowościowymi, jeśli zakazuje się księżom prowadzącym autentyczny
dialog chrześcijańsko-żydowski nauczać religii czy publicznie zabierać głos.
Mitem

stał

się

kościół

ludowy,

masowy,

oparty

na

dziedzictwie,

zakorzeniony w podstawach chrześcijaństwa, które powstało i rozwijało się
na bazie judaizmu. Przykładem może być ukazana w jednym z numerów
„Głosu Szczecińskiego” historia publicznej Szkoły Podstawowej w Lubczynie,
której prowadzenie powierzono Fundacji św. Siostry Faustyny. Prezeska
Fundacji

objęła

funkcję
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obowiązkowe modlitwy podczas przerw, sprawdzanie dzieciom kanapek
w piątki, nagabywanie, czy wszyscy nauczyciele żyją w sakramentalnych
związkach. Motto szkoły to słowa ks. Piotra Skargi: „Najszkodliwsi są
katolicy bojaźliwi, małego serca, którzy gniewem się sprawiedliwym
i świętym w obronie czci Boga swego nie zapalają, a gorliwości nie mają
i jako straszydła na wróble stoją”.
Fundacja na Rzecz Różnorodności „Polisfera” przygotowała raport
Między tolerancją a dyskryminacją, wskazując, jak przedstawia się sytuacja
w szkołach małopolskich. Raport jest dostępny na stronach internetowych,
więc nie będę go omawiał. Zawiera między innymi analizę podręczników do
języka polskiego i historii. W podsumowaniu Oświecenia określa się je
epoką, która przyczyniła się do zmącenia w ludzkich umysłach i zasiania
wątpliwości w prawdziwą wiarę. Innym przykładem może być ZHP, który
jako organizacja świecka winien być przyjazny dzieciom i młodzieży
niewierzącej. Sądzę, że nie jest, chociażby w kontekście przysięgi, która brzmi
„Zuch kocha Boga i Polskę”. Z kolei harcerz deklaruje, że ma szczerą wolę
całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce. Do połowy lat 90. XX wieku ZHP
miał dwie wersje roty: dla wierzących i niewierzących, bez odwołania się do
Boga, ale potem ta druga została zlikwidowana jako „niezdrowy dualizm”.
Chciałbym także zauważyć zawłaszczanie innych przestrzeni. Uważam, że
niekatolicy mogą mieć także problemy z adopcją dzieci. W 2011 roku
publiczne ośrodki adopcyjne zostały przekazane władzom lokalnym, czyli
marszałkom województw lub starostom. Ci z kolei chętnie się ich pozbywają,
przekazując prowadzenie fundacjom lub instytucjom katolickim. Obecnie 1/4
placówek to ośrodki katolickie, gdzie obowiązują specyficzne zasady:
zaświadczenie od

proboszcza,

że jest

się

praktykującym

katolikiem;

zaświadczenie o ślubie kościelnym; deklaracja, że dzieci będą wychowywane
po katolicku.
W kontekście powyższego uważam, że Jan Paweł II - papież, poeta,
filozof,

wybitny

intelektualista

jest

coraz

mniej

rozumiany.

Jakby

hierarchowie obawiali się wielogłosu, dialogu jako imperatywu rozwoju,
twórczości i refleksyjności. Jakby się obawiali nowych myśli, refleksji,
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wartościowań i ocen. W tym zauważam zadania edukacji międzykulturowej:
otwarcie na nowe idee i myśli, więź z artystami i intelektualistami. Wydaje
się, że kościołowi na tym nie zależy i zmierza nie ku otwarciu, zauważaniu
problemów, porozumieniu, a ku separatyzmowi i oskarżaniu za nowe myśli
i ich realizację, tak jakby chciał zamknąć człowieka w jednym wymiarze.
Winniśmy więc pytać i próbować odpowiadać: co ma uczynić edukacja, aby
elita intelektualna budowała więzi narodowe nie w opozycji do kościoła,
a kościół nie w opozycji do niej, ale razem z nią, aby był otwarty na świat
kultury, jak za czasów Jana Pawła II.
Uważam, że nowe zadania edukacji międzykulturowej ukierunkowane
na kreowanie społeczeństw wielokulturowych wynikają z dylematu
nienadążania kultury świadomościowej i kreowanej przez nią tożsamości
człowieka pogranicza kultur za rozwojem i osiągnięciami cywilizacji
technicznej. Odwołując się do tez Alberta Schweitzera, chciałbym zauważyć,
że w sytuacji, gdy człowiek nie jest w stanie operować kulturą odpowiednią
do poziomu cywilizacji powstaje niebezpieczeństwo neoprymitywizmu, co
przejawia

się

brakiem

szacunku

do

podstawowych

wartości

humanistycznych, w zachowaniach ignorujących normy życia społecznego.
Stąd potrzeba świadomego i odpowiedzialnego kształtowania pełnych
postaw człowieka (wiedza o sobie i innych, zrównoważone emocje, działania
na rzecz wspólnego rozwoju) we wszystkich wymiarach jego funkcjonowania
(biologicznym, psychicznym, społecznym, ekonomicznym, gospodarczym,
kulturowym, egzystencjalnym, intelektualnym itp.). Szczególnym zadaniem
jest opanowanie zawłaszczenia człowieka przez konsumeryzm cywilizacyjny
(wytwory człowieka nie mogą służyć tylko wymiarowi biologicznemu). Stąd
istotą edukacji jest uświadomienie wartości i zasad życia społecznego
niezwiązanych bezpośrednio z walką o byt, o przetrwanie, a odnoszących się
do etyczno-moralnej sfery uczuć. Uważam, że wyzwanie to może podjąć
edukacja w rozumieniu starożytnej Grecji, edukacja przygotowująca do bycia
dobrymi obywatelami polis, nie edukacja odwzorowująca, a edukacja
kreująca nowe przestrzenie rozwoju w dialogu z innymi i wielowymiarowe
spełnianie się w nim. W tym właśnie kontekście nawiązuję do filozofii
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Alberta Schweitzera, laureata pokojowej nagrody Nobla, twórcy zasady czci
do

życia

[Schweitzer

1981].

Aby

uniknąć

neoprymitywizmu,

należy

w procesie edukacji wyposażać człowieka w kompetencje i umiejętności
potrzebne do świadomego i odpowiedzialnego tworzenia kultury. Nowym
więc

zadaniem

edukacji

międzykulturowej

jest

przeciwstawianie

się

człowiekowi neoprymitywnemu, człowiekowi, który nie dysponuje kulturą
odpowiadającą poziomowi cywilizacji i poprzez ten rozdźwięk staje się
niebezpieczny dla siebie i innych. Bezrefleksyjne posługiwanie się kanonem
relatywizmu i politycznej poprawności z pewnością było reakcją na
negatywne zjawiska wcześniejszej dominacji, hegemonii, kolonializmu jednej
kultury nad innymi. Do takich działań przyczynił się z pewnością upadek
imperiów, kolonializm, dwie wojny światowe. Świadomość o wyższości
cywilizacji

Zachodu,

niosącej

postęp,

będącej

źródłem

wolności,

sprawiedliwości, poddana została krytyce i samokrytyce w kontekście
„wyprodukowanych” reżimów komunizmu i nazizmu, odpowiedzialnych za
śmierć milionów ludzi. To tak, jakby elity reprezentujące kulturę Zachodu
dokonały

internalizacji

winy

za

kolonializm,

komunizm,

nazizm

i jednocześnie utraciły wiarę w dotychczasowe własne wartości, stopniowo
z nich rezygnując.
W związku z tym, zasadna wydaje się podjęta przeze mnie próba
konstruowania wielopłaszczyznowej i ustawicznie kreującej się tożsamości
społecznej i indywidualnej, koncepcji człowieka pogranicza nie tylko
w ujęciu

terytorialnym,

ale

przede

wszystkim

świadomościowym,

treściowym, interakcyjnym, oświatowo-edukacyjnym. Odwołuję się także do
propozycji Ulricha Becka, do oferty nowego popkosmopolityzmu, swoistej
eklektyzacji kulturowej, przynależenia do wielu kultur naraz, co może chronić
nowe kultury przed ortodoksją. Pisze on:
Kosmopolityzm uznaje, że Europejczycy mają dziś wiele różnych nakładających się
tożsamości. Tożsamość narodowa, tak jak rozumiano ją w XIX wieku, staje się iluzją, nawet
jeśli nacjonaliści nie chcą tego przyjąć do wiadomości, że Turcy w Niemczech nie są
Turkami z Turcji, Polacy w Anglii nie będą tacy jak w Polsce [Beck 2007].
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Powyższa recepta eklektyzacji kulturowej wydaje się szczególnie
istotna w kontekście częstego prezentowania w państwach powstałych po
upadku ZSRR, szczególnie w Rosji, wizerunku wroga, szerzenia nacjonalizmu
i szowinizmu w procesie kreowania tożsamości narodowej. Właśnie w tym
kontekście edukacja międzykulturowa ma istotne zadanie „przepracowania”
funkcjonujących mitów, stereotypów, uprzedzeń, fałszywych przekonań,
w celu „uwolnienia się” świadomościowego i ideologicznego od ich
negatywnego wpływu, niszczącego zasady społeczeństw wielokulturowych.
Podejmujemy więc ustawiczne próby interpretacji wielokulturowości nie
w kategoriach konfliktów a wymiany, zapożyczeń, wzbogacania w wyniku
zachodzących procesów akulturacji. Ukazujemy bogactwo pogranicza kultur
w zakresie różnych treści, rozbudowujemy o literaturę (bajki, baśnie, wróżby)
[Józefowicz 2011, 2012, 2013a, 2013b].
Jarosław Chaciński przedstawił i rozwinął wartościową propozycję
rozbudowania kategorii pogranicza o muzykę i kreowania międzykulturowej
edukacji artystycznej [Chaciński (red.) 2005a, 2005b, 2007]. Wskazuje on, że
pokój należy do wartości uniwersalnych, takich jak prawda, miłość,
tolerancja, poszanowanie drugiego człowieka, uczciwość, a w tym istotna jest
twórczość muzyczna, pieśń ludowa.
Muzyka to także medium symbolicznego wyrażania swojej odrębności, która może jednak
inspirować do działania na rzecz dialogu pomiędzy grupami etnicznymi, względnie
pomiędzy kulturą określaną jako dominująca, większościowa a kulturą mniejszościową.
Sztuka ta może więc tworzyć przestrzeń porozumienia, pomagać w szukaniu dróg do
rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałać rasizmowi [Chaciński 2007, s. 8].

Inicjator i redaktor wymienionych prac wskazuje, że specjaliści z zakresu
edukacji muzycznej w wielu krajach zwracają się w stronę treści
wielokulturowych, kształtując program przedmiotu muzyka oraz organizując
różne

formy

muzycznej,

amatorskiej

działalności

dzieci,

młodzieży

i dorosłych. Wymienia, między innymi, następujące przyczyny wzrostu
zainteresowania tymi zagadnieniami:
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• wielokulturowa muzyka uatrakcyjnia szkolną edukację muzyczną,
pogłębia motywację do poznawania treści, wyzwala ciekawość,
rozwija wrażliwość;
• wielokulturowa muzyka etniczna może przeciwstawić się zalewowi
muzyki pop, unifikacji i ujednoliceniu, umożliwiając młodemu
pokoleniu poszukiwanie tożsamości kulturowej w tym wymiarze;
• muzykę różnych kultur i wszystkie aktywne formy muzykowania
można traktować jako ważne elementy w realizacji podstawowych
założeń edukacji międzykulturowej, pozwalające przeciwdziałać
ksenofobii, rasizmowi, nietolerancji itp.
Trudno nie zgodzić się z autorem, chociażby tylko w kontekście
znanych mądrości - muzyka łagodzi obyczaje, muzyka nie zna granic.
Przykładem może być scena z filmu dokumentalnego Czyja to piosenka Adeli
Pejowej,

gdzie

poszukiwano

źródeł

popularnej

bałkańskiej

melodii.

W krajach bałkańskich często spotyka się na tym tle ostre spory, których sam
doświadczyłem przebywając w Bułgarii. W efekcie nikt nie jest w stanie
ustalić, czyja to pieśń: turecka, grecka, bośniacka, macedońska, serbska,
chorwacka czy inna. Spory także dotyczą tego, kiedy i jak powinna być
śpiewana i jaki jest jej charakter (narodowa, patriotyczna, miłosna, wojenna,
religijna itp.). Jak zdobyć się na to, żeby zachwycać się wszystkim wersjami?
Jak uchronić wspólny spadek wielowiekowego pogranicza kulturowego
i korzystać z niego?
Edukacja międzykulturowa staje obecnie przed wielością bardzo
ważnych zadań, których nie można odłożyć. Sformułuję je w postaci pytań,
zachęcając do namysłu i refleksji nad nimi:
• Czy kształtować etnodemokrację jako prawo do własnych norm
oraz wartości i pozwolić realizować się po swojemu we wszystkich
orientacjach?
• Czy powrócić do polityki asymilacji, uznając, że kultura
większościowa ma prawo określać warunki, na jakich mogą
przebywać i uczestniczyć w życiu danego społeczeństwa grupy
mniejszościowe?
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• Czy wprowadzić europejskie obywatelstwo, aby Europejczycy czuli
się Europejczykami i jednocześnie przynależnymi do określonego
narodu?
• Co uczynić, aby Europejczycy czuli się Europejczykami nie tylko
w sferze konsumpcji, pomocy służb społecznych, praw socjalnych?
• Czy jest możliwe realizowanie praw indywidualnych, podmiotowych
i kolektywnych, grupowych?
• Czy nie reagować i pozwolić ludziom z różnych kontekstów
kulturowych realizować się „po swojemu”, nie dopuszczając do
łamania zasad, norm funkcjonowania w społeczeństwie
obywatelskim?
• Czy „rozmiękczać” elity grup mniejszościowych poprzez
wykształcenie, awanse i atrakcyjne oferty, czyli powrócić do metafory
tygla?
• Czy rewitalizować, produkować i sprzedawać mity i stereotypy,
odgradzać się od innych i zamykać się ze swoimi?
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NARODOWA ORAZ SAKRALNO-DUCHOWA SWOISTOŚĆ
MIĘDZYKULTUROWO ZORIENTOWANEJ EDUKACJI MUZYCZNEJ

W wielu koncepcjach edukacji międzykulturowej na świecie zauważyć
można tendencje nadawania istotnego znaczenia tożsamości kulturowej
człowieka1 w jej podstawowym: historyczno-społecznym zakotwiczeniu,
reprezentowanym poprzez kategorię „narodowości”2. Równie ważnym
obszarem analizy i interpretacji jest kontekst duchowości człowieka w jej
humanistycznym i sakralno-religijnym rozumieniu. Sfery te wyznaczone
pojęciami: narodowość, duchowość oraz sakralność tworzą raczej wzajemnie
powiązaną niż zintegrowaną przestrzeń tożsamości człowieka, a zarazem
spełniają ważną funkcję identyfikacyjną.

1

W niniejszej rozprawie przez tożsamość kulturową człowieka rozumieć będziemy jego
względnie trwałe poczucie przynależności do określonego środowiska kulturowego,
pielęgnowanych w nim wartości, a także zbioru idei określających sens egzystencji
jednostki, porządkujących relacje pomiędzy człowiekiem, sferą jego duchowości
a zbiorowością we wszystkich układach społecznych od lokalności, poprzez etniczność,
narodowość, po uniwersalizm.
2
Za najważniejsze z tych koncepcji wymienię: G. Auernheimer, Einführung in die
Interkulturelle Pädagogik, Darmstadt 2007; W. Nieke, Interkulturelle Erziehung und
Bildung. Wertorientierungen im Alltag, Wiesbaden 2008, a także ujęte w pracach
rodzimych: J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok
1995 i cykl publikacji redagowanych w Cieszynie przez T. Lewowickiego, E. OgrodzkąMazur, A. Szczurek-Borutę, B. Grabowską i innych oraz w Białymstoku przez
J. Nikitorowicza, M. Sobeckiego, D. Misiejuk, J. Muszyńską i innych.
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Karl

Heinrich

Ehrenforth

interpretuje

tożsamość

kulturową

Europejczyka jako ciągle dookreślającą się przestrzeń poczucia tego, co
„wspólne” oraz „odrębne” w konfrontacji z tym, co „inne/obce” [Ehrenforth
2005, s.127]. Płaszczyzna „wspólności” sprzyja lepszej współegzystencji
narodów, umożliwia podobne lub takie samo rozumienie wartości kultury
opartej na człowieczeństwie, uniwersalizmie, pokoju, jako naczelnego
dążenia ludzi chcących doświadczyć równości bez dominacji innych kultur.
„Odrębność” umożliwia doświadczenia bogactwa wielokulturowego, ale
także wspomaga rozwój procesów wzajemnego przenikania się własności
kulturowych, ubogacenia tego, co „własne” o nowe, ożywcze zapożyczenia
lub inspiracje. „Odrębność” broni się przed unifikacją globalizacji i jej
dążeniem do ujednolicenia nie tylko wytworów kultury, ale również formy
obcowania z nimi i ich interpretowania. Wreszcie w kulturze tej powinna
zaistnieć społeczność rozumiana jako zbiorowość oparta na konsensusie
egzystencji różnych jednostek, które zachowują prawo do swobodnej
wypowiedzi

(w

tym

artystycznej),

jak

również

własnej

drogi

do

reflektowania i odkrywania wartości. Ponadto człowiek potrzebuje „Inności”
jako źródła ubogacenia, a jednocześnie sam inspiruje „Innych/Obcych”, czyli
dąży do zmniejszenia dystansu względnie lepszego rozumienia się kultur
wzajemnie.
Niniejsza rozprawa stawia sobie za cel ukazanie sztuki muzycznej jako
obszaru

inspiracji

pedagogicznych

we

wzajemnych

wielokulturowych

powiązaniach, jak również kładzie nacisk na refleksję własnej kultury jako
warunku poznawania innej.
Duchowość i refleksja nad dziełem sztuki jako sfera odniesienia
w pedagogice muzycznej
Refleksję

o

duchowości

człowieka,

w

której

sztuka

odgrywa

pierwszorzędne znaczenie, rozpocząć należy od omówienia pojęcia „ducha
absolutnego”,

sformułowanego

w

klasycznym

rozumieniu

przez

G. W. F. Hegla [Vorländer 2011, s. 2]. Dla tego filozofa „sztuka stanowi jedną
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z najwyższych form ducha” [Vorländer 2011, s. 319]. Jednocześnie sytuuje ją
najbliższej pojęcia sacrum, a więc religijnej metafizyki. Dalej wymienia
filozofię jako metodę poznawania zarówno estetycznego, jak i religijnego
doświadczenia, wskazując, że procesy te dokonują się w duchowości
człowieka, w której przeżycie, intuicja i odczuwanie mają co najmniej
równoważne znaczenie z myśleniem spekulatywnym. Do wymienionych
obszarów ducha absolutnego (jako syntezy ducha obiektywnego z duchem
subiektywnym) Hegel dodaje moralność w sensie personalistycznym,
obyczajowość w wymiarze społecznym oraz prawo [Vorländer 2011, s. 316]
i szacunek dla niego, ukazując zarazem powinności obywatelskie człowieka
żyjącego w określonym państwie, zbudowanym na woli narodu1.
Stworzona przez Hegla filozofia umacnia przekonanie o duchowym
rodowodzie sztuki, a także o jej zintegrowaniu z pozostałymi składnikami
ducha absolutnego: religią, moralnością, społeczną obyczajowością, prawem
i zaangażowaniem obywatelskim. Tak ujęta perspektywa ontologiczna
duchowości miała dla rozwoju pedagogiki kultury, w której sztuka (muzyka)
odgrywała zawsze pierwszoplanową rolę, istotne konsekwencje.
W tym kontekście fundamentalnego znaczenia nabrała również
metoda hermeneutyczna, traktowana jako sposób rozumienia także zjawisk
estetyczno-artystycznych. Od tej pory kulturową tożsamość człowieka zaczęto
łączyć z reflektowaniem dzieła artystycznego, nasyconego składnikami ducha
absolutnego. Tak interpretowano, na przykład, dzieło sakralne komunikujące
treści religijne i odwołujące się do chrześcijańskiej moralności, zaś prawo oraz
społeczna obyczajowość odzwierciedlały rozmaite artystyczno-symboliczne
przedstawienia narodu i jego historycznego rozwoju poprzez sztukę
zaangażowaną, stanowiącą syntezę wartości społecznych z estetycznymi.

1

Dziewiętnastowieczne rozumienia państwa było równoważne z narodem. Państwo
i naród jako tożsamość pojawia się też u Herdera, gdyż w tamtym czasie właśnie państwa
narodowe i ich autonomiczny rozwój stanowiły ideał kulturowy. Ojczyzna jako jedność
Niemców nie wykluczała współistnienia kultur regionalnych, które pomimo odrębności
miały zachować postawę integrowania.
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Hermeneutyka a dzieło sztuki
Do procesu kształtowania sfery duchowości człowieka, w którym
bezpośrednim

medium

komunikowania

treści

humanistycznych

i powiązanych z nimi wartościami jest dzieło muzyczne, włączana jest
najczęściej metoda hermeneutyczna, wywiedziona od jej twórców, klasyków:
F. D. E. Schleiermachera, W. Dilthey’a czy Hans-Georga Gadamera. Nie
wdając się w drobiazgowe wyjaśnienie wkładu poszczególnych autorów
w rozwój nowożytnej hermeneutyki, uznaje się za stosowne wydobycie
niektórych elementów tej metody, wnoszących istotne inspiracje do
zbudowania

pogłębionej

refleksji

nad

dziełem

muzycznym

i przygotowaniem ucznia do jego rozumienia oraz interpretacji.
W swoim dziele Hermenuetik und Kritik teolog F. D. E. Schleiermacher
szuka wykładni dla interpretacji Pisma Świętego. Wskazuje, iż chcąc osiągnąć
kolejne poziomy jego rozumienia, oprócz ukształtowanego krytycznego
umysłu, należy opanować zasady „gramatyki” narracji, w której na
pierwszym planie sytuuje się „znaczenie” i „sens” [Schleiermacher 1838, s. 41]
tekstu, ale w dalszej kolejności trzeba odnaleźć w nim „psychologiczną
wykładnię” [Schleiermacher 1838, s. 141]. Schleiermacher skupia się tym
samym na relacji pomiędzy autorem dzieła a jego odbiorcą, wskazując, że ten
ostatni również w jakimś sensie je tworzy, ubogacając o własne
indywidualne znaczenia. W ten sposób samo dzieło nie zamyka się
w momencie jego ukończenia przez twórcę, ale odradza się na nowo wraz
z kolejnym aktem jego rozumienia, względnie interpretacji. W pracach
Schleiermachera o podstawach hermeneutyki zwrócono uwagę na pewien
fakt, który w interpretacji utworu muzycznego ma ogromne znaczenie. Jest
nim mianowicie przeciwstawność rozumienia szczegółu dzieła wobec jego
całości [Schleiermacher 1838, s.141]. W tym podejściu suma szczegółów
utworu nie daje nam jeszcze wykładni o jego całości, tę trzeba wyprowadzić
z perspektywy ostatecznej refleksji o nim. Ponadto, co w „sztuce rozumienia”
dzieła, w tym także muzycznego, jest znaczące, to dostrzeżenie dystansu
czasowego, jaki dzieli historyczny moment jego powstania z późniejszą jego
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recepcją, szczególnie w kontekstualnym wymiarze [Ehrenforth 1971, s. 26].
Owe ciągłe przeinterpretowywanie dzieła - lub jak widzi ten problem
w czasach późniejszych Zofia Lissa, określając go nazwą „reinterpretacja”
[Lissa 1975, s.142] - stanowi jedno z najbardziej charakterystycznych założeń
pedagogiczno-muzycznych. Uczeń bowiem uczy się rozumieć dzieło zarówno
w duchu historycznym, jak i współczesnym, zdominowanym przez media
i globalizację.
W. Dilthey w kontekście kształtowania relacji „człowiek - tekst”, a więc
także „człowiek - dzieło muzyczne”, akcentuje pojęcie „przeżycia” (niem.
Erlebnis), które leży u podstaw „rozumienia”. W edukacji estetycznej, w tym
muzycznej [Wojnar 1984, s. 151; Przychodzińska 1989, s. 93], analizie tego
wzajemnego związku obu procesów poświęca się bardzo wiele miejsca.
W hermeneutyce

przeżycie

nie

jest

jedynie

aktem

wywołania

powierzchownie rozumianych emocji, jakie ujawniają się w kontakcie
z dziełem muzycznym, co jest charakterystyczne dla prac R. Ingardena
[Ingarden 1957, s. 127-128], lecz procesem reflektowania swojej duchowości,
w której powstaje określony wyraz prawdy o dziele i jego wielorakich
znaczeniach. Dilthey - wyrażając przekonanie, że „dopiero w myśleniu
przeżycie się uprzedmiotawia” [Dilthey 1924, s. 313] - ukierunkowuje
jednostkę reflektującą dzieło na tory duchowej kontemplacji. Proces ten ma
charakter dialogiczny. Dzieła artysty - kompozytora, aby mogły mieć trwałą
wartość,

powinny

integrować

społeczność

w

procesach

duchowo-

przeżyciowych. Dopiero wówczas można twierdzić o spełnieniu się
intencjonalnej misji dzieła, którego esencja znaczeniowa stworzona jest przez
sumę indywidualnych przeżyć jednostek, wywołanych przez bogatą sferę
kontekstową sztuki. Dzieło artystyczne wiąże ludzi nie przez wiedzę
narzuconą a priori, mogącą mieć, na przykład, postać naukowej teorii1, ale
poprzez wzajemne związki pojedynczych aktów refleksji nad nim, jakie
dokonują się w myślących jednostkach, a które tworzą swoistą wspólnotę
1

Wiedza naukowa może mieć jednak wartość wspomagającą proces duchowej refleksji
dzieła, choć w klasycznej hermeneutyce przestrzega się przed ujęciami strukturalistycznymi
lub eksperymentalno-psychologicznymi.
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zintegrowaną w procesach dochodzenia do pełnej świadomości dzieła
i kontekstu. Życie duchowe ma więc bardzo silne odniesienie do życia ludzi
i przeżywanej przez nich wspólnoty. To także odzwierciedla dzieło muzyczne
[Dilthey 1992, s. 222].
Wreszcie do interesujących nas artystyczno-muzycznych kontekstów
hermeneutycznych włączyć należy filozofa żyjącego w czasach bardziej
współczesnych,

a

mianowicie

Hansa-Georga

Gadamera.

Jeden

z podrozdziałów pracy Donatella Di Cesare Gadamer: ein philosophisches
Porträt (Gadamer: portret filozoficzny) nosi podtytuł „Zrozumieć wszystko
znaczy na końcu zrozumieć siebie”1. W tym haśle zawiera się przekonanie, że
każdy człowiek, aby mógł doskonalić swoje rozumienie tekstu kulturowego,
a więc także dzieła muzycznego i jego wartości, powinien budować własną
drogę dotarcia do piękna i prawdy o nim. Tym samym Gadamer wyraża
sprzeciw wobec metodycznie utrwalanemu w kręgach psychologicznych
„ideału obiektywizacji, który skraca i wypacza wartość rozumienia” [Di
Cesare 2009, s. 107]. Ujęcie relacji „człowiek - dzieło sztuki”, jako drogi
zbudowanej na indywidualnym trudzie poznawczym

i refleksyjnym

jednostki ludzkiej, pokazuje, że jest to proces długi, zaś jego efektem
końcowym będzie takie rozumienie, które ukaże całą złożoność duchowości,
werbalizującą swoje sądy zarówno w oparciu o subiektywne akty
rozumienia, jak i wspierające je zewnętrzne sądy wyrażane przez inne
jednostki. Drogę do rozumienia Gadamer buduje od fazy wstępnej, którą
osadza na jednym z kluczowych pojęć swojej teorii, a mianowicie
„przedsądu” (niem. Vorurteil) [Gadamer 1965, s. 256]. W tej kategorii
Gadamer przypisuje każdej jednostce odczytującej sens tekstu kulturowego
prawo do „rozumienia wstępnego”, które może być nasycone różnymi
odcieniami

naiwnej

emocjonalności

w relacjach

międzykulturowych),

ale

lub

stereotypami

właśnie

na

(tak

nim,

a

istotnej
nie

na

zapożyczonych z zewnątrz „obiektywnych sądach”, konstruuje się kolejne
etapy hermeneutycznego wtajemniczenia. W ten sposób, jak przekonuje nas
1

Niem. „Alles Verstehen ist am Ende Sichverstehen”
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D. di Cesare „przedsąd zostaje zrehabilitowany” [Di Cesare 2009, s. 111],
względnie cytując K. H. Ehrenfortha: „oczyszczony z wyłącznie negatywnych
aspektów”, ponieważ jedynie na jego podstawie można zbudować „własny
horyzont rozumienia” [Ehrenforth 1971, s. 31] .
Hermeneutyka jako metoda w muzyce i pedagogice muzycznej
Hermeneutyka jako sztuka rozumienia i interpretacji odegrała znaczącą
rolę w uprzystępnianiu szerokim kręgom słuchaczy wybitnych dzieł
muzycznych oraz w programach szkolnych przedmiotu „Muzyka”. Już pod
koniec XIX wieku, Hermann Kretzschmar, uważany za twórcę hermeneutyki
w muzyce, inspirowany dziełem W. Dilthey’a, wydał Führer durch den
Konzertsaal (Przewodnik po sali koncertowej) [Kretzschmar 1887-1890],
którego

podstawowym

zadaniem

miało

być

„zainspirowanie,

jak

poprowadzić słuchacza przez wnętrze i intymność dzieła i duszy artysty oraz
w miarę możliwości ukazać związki z czasem, szczególnie w aspekcie
muzycznym, a także odkryć ich duchowe przestrzenie” [Bunkelmann 1992,
s. 27]. Powyższy cytat wskazuje na bardzo istotne cechy rozumienia dzieła
muzycznego, które można scharakteryzować jako:
• potrzebę odczytania przez odbiorcę treściowych komunikatów
zawartych w utworze, a nadanych przez kompozytora;
• wagę osadzenia dzieła w historii, postrzeganego zarówno
w perspektywie czasów kiedy powstawało, jak i później, w dziejowej
recepcji, a następnie w momencie odczytywania go przez
współczesnego odbiorcę, uwarunkowanego zupełnie innym, niż
pierwotnym środowiskiem kulturowym.
Zasady te mogą być potraktowane jako intencje przełamywania
dystansu, jaki dzieli odbiorcę dzieła od jego twórcy. Dystans ten pokonać
można dwojako, albo poprzez wysiłek dotarcia do ideowo-formalnych
komunikatów

nadanych

przez

kompozytora,

względnie

odczytania

(odszyfrowania) ich z postaci symbolicznej na postać werbalną, albo poprzez
nadawanie dziełu własnych znaczeń. Ta druga, subiektywna internalizacja
© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2014 Tom IX Numer 1
www.skeces.pl

32

dzieła do świadomości odbiorcy może mieć charakter nasycenia rozumienia
utworu własną emocjonalnością i często naiwnymi wyobrażeniami. Nie
można jednakże w duchu hermeneutycznym ignorować tej przestrzeni, gdyż
poprzez

odrzucenie

„intentio

lectoris”

tworzymy

niebezpieczeństwo

zniechęcenia pozytywnych postaw melomana do często trudnej percepcyjnie
oraz ideowo muzyki. H. Kretzschmar akcentuje jednak wyraźnie potrzebę
odczytania „intentio auctoris”, a więc wysiłek odbiorcy w przybliżeniu się do
pierwotnego znaczenia dzieła. Dodaje jednakże, że kontakt z dziełem jest
przede wszystkim duchowy, zaś „forma powinna mu być całkowicie
podporządkowana” [Kretzschmar 1992, s. 57, za: Hansen 2006, s. 46]. Tym
samym Kretzschmar wpisuje się w romantyczną wizję misji utworu
muzycznego,

jako

fenomenu

przekazującego

przede

wszystkim

treść

i kontekst, a sytuuje się zarazem w opozycji przeciwko Hanslick’owskiej tezie,
że muzyka powinna być odarta ze wszystkich „ideologizujących” ją
narracyjno-literackich programów, gdyż jako sztuka jest ledwie „dźwięczącą
formą w ruchu” [Hanslick 1854, s. 32, za: Schirpenbach 2006, s. 102].
W

pracach

teoretyczno-przeglądowych

dotyczących

muzyczno-

pedagogicznych aspektów zastosowań hermeneutyki, jako istotnej części
nauk o duchowości, wskazuje się, że jej źródła sięgają wcześniej niż
„ugruntowane” późniejsze koncepcje Karla Heinricha Ehrenfortha czy
Christopha

Richtera.

Niektórzy

autorzy

jednomyślnie

wskazują,

że

pedagogika reformy w latach 20. ubiegłego wieku i osadzone w jej obszarze
nurty muzyczno-pedagogiczne, pomimo swojego działaniowo-ekspresyjnego
profilu,

wyraźnie

akcentują

duchowość,

a

jednocześnie

sięgają

po

hermeneutykę, jako ważną sferę wprowadzania ucznia w świat muzyki
[Schmechel 2004, s. 16; Bunkelmann 1992, s. 51]. Pomostem łączącym naukę
W. Dilthey’a z pedagogiką reformy jest osadzenie obu konceptów na pojęciu
„przeżycia”, w tym „przeżycia estetycznego”. Dokonuje się to przede
wszystkim poprzez koncepcję „pedagogiki przeżycia” [Fischer, Ziegenspeck
2008], która traktuje dorastającego człowieka jako podmiot indywidualnego
rozwoju, a także w swoich treściowych założeniach podkreśla wagę
„przeżyciowego” charakteru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem
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sztuk - plastyki, muzyki, ruchu i teatru [Bunkelmann 1992, s. 51]. Także sam
akt „przeżycia” musi być w tym procesie, podobnie jak u Dilthey’a,
uświadomiony [Bunkelmann 1992, s. 52], poddany refleksji i przetworzony na
działanie twórcze.
Świadome włączenie hermeneutyki - w duchu klasycznej, a także
współczesnej filozofii niemieckiej - jako metody wspomagającej proces
kształcenia u ucznia rozumienia dzieła muzycznego nastąpiło jednakże
w okresie późniejszym, a mianowicie na początku lat 70. ubiegłego stulecia.
Karl Heinrich Ehrenforth, inspirowany pracą H.-G. Gadamera Wahrheit und
Methode (Prawda i metoda) [1965], tworzy podstawy tzw. „interpretacji
dydaktycznej” [Ehrenforth 1971]. Autor rozprawy inspiruje się wyraźnie
omówionym uprzednio H. Kretzschmarem i jego hermeneutyką, jakkolwiek
tego wprost nie deklaruje. Obaj teoretycy mają jednakże ten sam cel,
a mianowicie zmniejszyć dystans pomiędzy trudnym percepcyjnie dziełem
muzycznym a jego odbiorcą, którym jest człowiek dopiero co zdobywający
umiejętności w tej dziedzinie.
W podstawach zbudowanej przez siebie koncepcji „dydaktycznej
interpretacji muzyki” K. H. Ehrenforth opowiada się, podobnie jak wielcy
hermeneuci Schleiermacher, Dilthey i Gadamer, za „filozoficznymi oraz
teoretyczno-poznawczymi” korzeniami tej dyscypliny. Bliska jest mu także
teologia

i

metafizyczno-duchowe

obcowanie

ze

sztuką

muzyczną,

wydobywając w adaptacji dzieła do świadomości słuchacza ten właśnie
kontekst. Proces interpretowania wybitnych utworów postrzega się tu jako
drogę „wzrastania (dojrzewania - przyp. J. Ch.) słuchacza w jego gotowości
do

podejmowania

intencjonalnie

przez

dialogu”,
twórcę,

zarówno
jak

i

z

komunikatem

sferą

kontekstu

przekazanym
zewnętrznego

zaadaptowanego od innych odbiorców, z którymi wymieniamy informacje,
a wreszcie z samym sobą, reflektując duchowo-przeżyciowe akty rozumienia
ułożonych w pewien uporządkowany łańcuch - historię doświadczeń
i przeżyć. K. H. Ehrenforth transferuje do swojej koncepcji pedagogicznej,
wywiedziony zarówno od Schleiermachera, jak i Gadamera, aspekt refleksji
dzieła w kategorii historii jako ciągłości. Utwór muzyczny powinien być
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odkrywany w kontekście czasu, w jakim powstawał, ale także w kategoriach
poznawczych wyświetlających go perspektywie zmieniającej się kulturowej
recepcji, a ostatecznie również i tak, jak odbieramy go dzisiaj, zachowując to
„jak dzieło na przestrzeni dziejów ciągle na nowo do słuchacza przemawia,
nie tracąc jednak swojej tożsamości” [Ehrenforth 1971, s. 41].
Indywidualizacja odbioru muzyki i powiązanie jej ze sferą głębi
duchowej, względnie kontekstem humanistycznym wymaga zupełnie innego
treningu słuchowego, aniżeli w takiej sytuacji, gdyby uczeń musiałby śledzić
zjawiska czystko dźwiękowe, które często są wywiedzione z muzykologii
i mają charakter ścisłej analizy formalnej. Trudność zadania matematycznego
ujmowania struktury dzieła, „doprowadziłaby słuchacza do frustracji”
[Ehrenforth 1971, s. 45] i efekt takiego działania dydaktycznego byłby
odmienny

od

zamierzonego.

Zamiast

przybliżać

ucznia

do

piękna

estetycznego i filozoficznej prawdy o utworze, nastąpiłoby w nim odrzucenie
muzyki, którą kojarzyłby z mało zachęcającym procesem odtwarzania
muzyczno-teoretycznych

modeli,

niemożliwych

do

opanowania

przez

amatora-melomana. Dużo istotniejszym zadaniem w tej koncepcji jest
odnalezienie w utworze jego związku z własnymi przeżyciami. Tworzy to
tzw. identyfikacyjną przestrzeń muzyczną, która pozostawia wiele miejsca na
własną interpretację tej sztuki i samodzielnie wytworzone znaczenia,
jakkolwiek nie powinna ona oddalać się od intencji kompozytorskich.
Koncepcję „dydaktycznej interpretacji muzyki” rozwija niemiecki
pedagog Christoph Richter. Tytuł pracy tego autora Theorie und Praxis der
didaktischen Interpretation von Musik (Teoria i praktyka dydaktycznej
interpretacji muzyki) wskazuje jednoznacznie, że proces rozumienia muzyki
musi opierać się zarówno na gruntownym naukowym opisaniu tego nurtu,
jak i na jego praktycznej egzemplifikacji, polegającej na stworzeniu takich
modeli edukacyjnych, które będą wyrażały świat doświadczeń ucznia
i przeżywania przez niego wewnętrznej duchowości, ale także zewnętrznego
środowiska. Ch. Richter przypomina pojęcie „doświadczenia” [Richter 1976,
s. 34], jako zjawiska, które nie może być pomijane w takich sytuacjach, gdy
młody człowiek nadaje swoje własne znaczenia słuchanej, a następnie
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przeżywanej i rozumianej muzyce. W takim podejściu metodycznym
odwołano się do podstaw „Nowego Wychowania” i między innymi do
J. Dewey’a,

którego

praca

Sztuka

jako

doświadczenie

wywarła

na

Ch. Richterze wyraźny wpływ. Należy zauważyć, że połowa lat 70. XX wieku
należy w pedagogice muzycznej do okresu, w którym następuje pewien
odwrót od „pedagogiki wartości” [Chaciński 2012, s. 187-190]1 ku pedagogice
akcentującej doświadczenia muzyczne ucznia i sferę swobodnego dostępu do
niej, przede wszystkim przez działanie. Wynika stąd, że Richter w koncepcji
interpretacji dydaktycznej pragnie pogodzić dwa skontrastowane ze sobą
podejścia pedagogiczne: przekazu dziedzictwa kulturowego, opartego na
wartościach muzyki, oraz doświadczania muzyki poprzez środowisko
zewnętrze - medialne i rówieśnicze. Autor argumentuje to w ten sposób, że
świat zmienił się od czasów twórców hermeneutyki - Schleiermachera
i Dilthey’a, zaś historyzm, jaki cechuje dorobek kulturowy muzyki przez
wieki, musi uwzględnić własne pasje i zainteresowania ucznia, które są
projekcją jego duchowości na doświadczaną przez niego sztukę. Richter
konstruuje trzy wymiary doświadczenia muzycznego ucznia, które tworzą się
w procesach interpretowania przez niego muzyki, a które należy wykorzystać
dydaktycznie. Są to:
1. doświadczenia muzyczno-materiałowe i muzyczno-techniczne (…),
2. doświadczenia ogólno-muzyczne (…),
3. doświadczenia ogólne, (…) [Richter 1976, s. 39].

Analizując w najogólniejszym skrócie, klasyfikacja doświadczenia
muzycznego ma w tym ujęciu trojaki charakter. (1) Kładzie nacisk na wiedzę
i umiejętności muzyczne uczniów, głównie w zakresie słuchania muzyki.
Wykorzystana zostaje tu wiedza muzykologiczna i muzyczno-teoretyczna.
(2) Eksponuje „istotę muzyki” oraz jej ogólne znaczenie, zarówno w formie
„intentio auctoris” jak i „intentio lectoris”. (3) Dotyczy wszystkich pozostałych
1

Nurt ten reprezentował, na przykład, M. Alt, tworząc koncepcję „zorientowania na dzieło
artystyczne”.
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doświadczanych

kontekstów

muzyki

„filozoficznych,

kulturowych,

historycznych, społecznych, psychologicznych i prywatnych” [Richter 1976,
s. 39].
Muzyka i sfera religijna młodego człowieka - konteksty pedagogiczne
Analizowany uprzednio Heglowski obszar religijnych doświadczeń
w życiu duchowym człowieka i jego bliskie powiązanie w duchu absolutnym
ze sztuką i estetyką wywiera również w czasach współczesnych znaczący
wpływ na tendencje włączania tej przestrzeni do wychowania artystycznego,
w

tym

muzycznego.

Najbardziej

charakterystycznym

momentem

wprowadzania ucznia w świat muzyki religijnej jest zapoznanie go
z największymi

dziełami

sakralnymi

stworzonymi

przez

wybitnych

kompozytorów. W naszej części Europy są to: msze (w Kościele katolickim),
kantaty i oratoria (w Kościele ewangelickim) oraz liturgie w obrządku
wschodnim. Niektóre z tych dzieł dla wielu odbiorców mają raczej znaczenie
europejskiego dziedzictwa kulturowego i jako takie nie tworzą u nich
odniesień ściśle religijnych, a stanowią identyfikację z kulturą „wysoką”
i wartościami humanistycznymi. Także w przyczynkach hermeneutycznych
i wspomnianej „interpretacji dydaktycznej” wynikła dyskusja, jak traktować
tę muzykę w warunkach szkolnych i w jakim zakresie nasycać ją wiedzą
religijną

i

pierwiastkiem

duchowo-medytacyjnym.

K.

H.

Ehrenforth

przypomina, że nie można poddawać czysto teoretycznej analizie wybitnego
dzieła sakralnego, gdyż „europejska tradycja muzyczna wywodzi się
z wyrażania chwały Pana poprzez dźwięki (śpiew i muzykę instrumentalną przyp. J. Ch.)”. Dalej, dla wzmocnienia swojej argumentacji przywołuje
„śpiew gregoriański, jako matkę zachodniej kultury muzycznej, którą można
zrozumieć nie tylko w kategoriach estetycznych, ale przede wszystkim
teologicznych” [Ehrenforth 1993, s. 5].
Interpretując

chorał

gregoriański,

będący

śpiewem

liturgicznym

w średniowieczu, jako najważniejsze źródło rozwoju muzyki w europejskiej
historii, nie sposób pominąć jego podstawowego sensu, jakim jest ofiara
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mszy świętej. Chorał wiąże się zatem z ordinarium missae, a więc
zespoleniem liturgii i muzyki. Bogdan Pociej, muzykolog, którego prace
zawierają interpretacje hermeneutyczne muzyki, w tym w znacznej części
sakralnej, tak oto interpretuje ten związek:
Liturgia - jako symboliczny system wyrażania i przedstawiania świętości (sacrum) reprezentuje niezmienność, aksjologiczną fundamentalność; muzyka - uosabia rozwój,
zmianę, przekształcanie [Pociej 1983].

Te wskazywane przez B. Pocieja różnorodne formy wokalne, składające
się na liczne umuzycznienia mszy, jakie tworzyli w przeszłości i czasach
współczesnych wybitni kompozytorzy, nie są jedynie utworami do słuchania
i przeżywania ich piękna estetycznego, choć funkcja ta dla niektórych
odbiorców może się stać wiodąca. Zadaniem mszy, jako dzieła muzycznoliturgicznego, jest także kontemplacja sensu religijnego samego tekstu i jego
duchowej głębi. Interakcja dźwięku i tekstu może ten proces pogłębić.
Powoduje to, iż liturgia poprzez muzykę staje się u odbiorcy - uczestnika
nabożeństwa, bardziej świadoma i wewnętrznie przeżyta, zaś sama muzyka
zyskuje bogaty kontekst duchowy, bez którego byłaby jedynie przekazem
techniki kompozytorskiej i kunsztu wykonawczego.
Z chorałem gregoriańskim wiąże się także znacząca, średniowieczna,
polska pieśń religijna, jaką jest Bogurodzica. Przypomnienie tego utworu
w kontekście

kształtowania

tożsamości

narodowo-sakralnej

młodzieży

w edukacji muzycznej, ale także historycznej i polonistycznej, odwołuje się
do tzw. symbolicznych przekazów o podstawowym znaczeniu. Sakralność tej
pieśni, podobnie jak innych, kontekstowo jej podobnych, na przykład Gaude
Mater czy Boże coś Polskę, wiąże się z funkcją społeczno-moralną oraz
narodowo-patriotyczną. Chorał gregoriański z tekstem polskim nabiera obok
religijnego dodatkowego znaczenia, które można lapidarnie ująć słowami
Jana Pawła II:
Każdy naród żyje dziełami swojej kultury. My Polacy (…) żyjemy tym wszystkim, czego
początek odnajdujemy w pieśni Bogurodzica [Jan Paweł II 2005, s. 87].
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K. H. Ehrenforth zastanawia się, czy przy znacznej autonomizacji
koncertowej

wielkich

sakralnych

dzieł

napisanych

przez

wybitnych

kompozytorów (J. S. Bach, W.A. Mozart, L. van Beethoven, G. Mahler i wielu
innych) odbiór ich nie został zdominowany przez „świecki” sposób ich
słuchania, zaś religijny kontekst jest szerokiej publiczności w znacznym
stopniu obojętny, gdyż na pierwszy plan wysunięte zostają takie wartości,
jak doskonałość formy, wybitne interpretacje, patos i rozmach wielkiego
aparatu wykonawczego - solistów i zespołów. Jakkolwiek utwory te
wykonywane są w kościele, to publiczność traktuje to wydarzenie jako
święto estetyczne, w mniejszym stopniu, jako przeżycie religijne. Ehrenforth
stawia więc ważne pytanie:
Czy ta kultura muzyczna (oparta na wielkich dziełach sakralnych - przyp. J. Ch.) jest zdolna
w ogóle prawdziwie zaistnieć bez religijnego podłoża (z którego się wywodzi - przyp.
J. Ch.) [Ehrenforth 1993, s. 6].

Odpowiedzią na to pytanie jest wyrażona obawa, że muzyka
pozbawiona kontekstu w świadomości szerokiej rzeszy odbiorców stanie się
produktem komercjalizacji wartości duchowych, zaś kształcenie muzyczne,
o ile włączy niektóre z tych dzieł do programów szkolnych, będzie
zdominowane

przez

styl

dydaktyczny

charakteryzujący

się

powierzchownością, brakiem pogłębienia duchowego oraz „kryzysem wiedzy
o religii” [Ehrenforth 1993, s. 6]. Tym samym zostanie złamana bardzo ważna
w humanistycznym paradygmacie uczenia się muzyki zasada odkrywania
intencji kompozytorskiej, czyli przesłania, bez którego pełne rozumienie tej
sztuki staje się niemożliwe lub zastąpione zostaje rozumieniem fałszywym,
które będzie miało charakter tymczasowości, opartej na braku trwałego
fundamentu, jakim mogłaby być adaptacja do świadomości wychowanka
Platońskiej prawdy zintegrowanej z pięknem i wyraźnym przekazem
moralnym.
Z pracami K. H. Ehrenfortha polemizuje Christoph Stange, który w dość
powierzchownej

analizie
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i wielokulturowych społeczeństw europejska tożsamość religijna nie jest
jedyną obecną we współczesnym świecie. Fakt ten dotyczy również
rzeczywistości

edukacyjno-muzycznej.

Jeżeli

rzucimy

światło

na

wieloetniczne i wielonarodowe klasy w szkołach Europy Zachodniej,
możemy dojść do przekonania, że dla uczniów pochodzących z innych
pozaeuropejskich krajów, często o korzeniach muzułmańskich lub rzadziej
hinduistycznych, względnie buddyjskich, problem poznawania wybitnych
dzieł sakralnych, w którym to procesie potrzebna jest wiedza teologiczna,
może przedstawiać istotny problem lub wręcz uniemożliwić adaptację tej
sztuki [Stange 2011, s. 70-71]. Nie jest w tym kontekście jednak do końca
pewne, czy nie można zbudować dla tych uczniów takiego programu
edukacji międzykulturowej, w której byłoby możliwe udostępnienie im
sakralnych dzieł o korzeniach chrześcijańskich, aby mogli z nich czerpać
inspiracje dla swojego duchowego rozwoju, pomimo zupełnie innego
zakorzenienia religijnego. Liczne programy nauczania muzyki szkolnej
pokazują, że możliwy jest dialog ekumeniczny prowadzony poprzez medium
wytworów różnych kultur, zaś proces ten nie musi koniecznie przebiegać
drogą eksponowania (na przykład, ekspresji ruchowej, charakterystycznej
w muzyce

gospel),

z

zaniedbaniem

tak

bardzo

koniecznej

refleksji

w kształtowaniu tożsamości sakralno-religijnej ucznia. Nie mniej jednak
trzeba zachować daleko istotną ostrożność w interpretacji sfery religijnej
innych kultur, obecnej również w dziełach muzycznych tak, aby nie
spowodować konfliktu na tym tle oraz możliwego urazu wobec dzieł
europejskich, który może nastąpić u uczniów innej narodowości i wyznania
wskutek nieprawidłowo poprowadzonej lekcji z ich udziałem. Tabu religijne
należy do najbardziej konfliktogennych sfer, według antropologii kulturowej.
Twórczość kompozytorska od mniej więcej końca XIX wieku włącza
inne kultury muzyczne, w tym sakralne, jako część jej własności w formie lub
materiale dźwiękowym, czasami jako inspirację ideową [Chaciński 2006,
s. 25-53; 2010, s. 93-105]. Stanowi to więc z jednej strony wyraz szacunku
wobec innych wyznań, z drugiej zaś daje możliwość pokazania różnych
kultur religijnych świata w perspektywie uniwersum ogólnoludzkiego,
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opartego na humanizmie i wzajemnym zrozumieniu. Nie oznacza to jednak,
że zagadnienie nauczania muzyki sakralnej różnych wyznań zostało
całkowicie uporządkowane od strony teoretyczno-metodycznej. Istnieje
potrzeba tworzenia programów nauczania, które będą inspirować uczniów do
pogłębienia wiedzy duchowej o tej muzyce, a nie prowokować konflikt.
Metodyka przeprowadzonych badań w ramach programu
„Muzyka czterech kultur”
W ramach autorskiego eksperymentalnego programu edukacyjnego
„Muzyka

czterech

kultur”,

realizowanego

w

wybranych

szkołach

gimnazjalnych w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, uczestniczącą w nim
młodzież zapoznano z muzyką tworzącą narodowy kanon kulturowy dla
każdego z tych krajów. Ponadto na treść programu złożyła się muzyka
żydowska,

wnosząca

bardzo

ważny

wkład

w kulturowo-historyczne

dziedzictwo tej części Europy. Jeden z bloków treści programowych
utworzyły wybitne dzieła muzyki sakralno-religijnej, będące jednocześnie
istotnym odniesieniem do historii wymienionych krajów, jak również
odzwierciedlające sferę duchową narodu, jego losów, często tragicznych,
a jednak umacniających go w poczuciu jedności. Dzieła te ukazywały
intencje kompozytorskie zawarcia w symbolicznej materii dźwiękowej
najważniejszych czynników jej tożsamości - religii, przełomowych w życiu
narodu wydarzeń historycznych i pamięci o nich. Dziełami tymi były:
• Requiem Polskie Krzysztofa Pendereckiego, na czterech solistów, chór
mieszany i orkiestrę - monumentalne dzieło, msza żałobna,
poświęcona kilku ważnym wydarzeniom i postaciom z historii Polski:
ofiarom Katynia oraz stoczniowcom poległym w grudniu 1970 roku,
śmierci Kardynała S. Wyszyńskiego, św. Maksymilianowi Kolbe,
Powstaniu Warszawskiemu;
• Panachyda za zmarłych z głodu Jewhena Stankowycza - utwór
wokalno-symfoniczny z udziałem solistów, dwóch chórów
mieszanych, recytatora oraz orkiestry symfonicznej, upamiętniający
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ofiary Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932–1933;
• Ocalały z Warszawy Arnolda Schoenberga, op. 46 na recytatora, chór
męski i orkiestrę1, opisujący moment likwidacji Getta Warszawskiego
po powstaniu w 1943 roku.
Podstawową metodą dydaktyczną zastosowaną podczas lekcji muzyki
poświęconych tym dziełom była ekspozycja ich wybranych fragmentów oraz
postawienie kilku pytań, na które odpowiadali uczniowie po wysłuchaniu
utworów:
1. Jakie obrazy i emocje towarzyszą mi podczas wysłuchanego utworu?
2. Jak wyobrażam sobie wydarzenia przedstawione w utworze muzycznym?
3. Co myślę o postaciach, bohaterach, którym został poświęcony utwór?

Odpowiedzi na te pytania zapisywane były przez uczniów na kartkach,
a następnie niektóre z nich odczytywane i poddawane dyskusji. Sens tej
rozmowy był taki, aby uczniowie sami zbudowali konkluzję znaczeniową dla
kontekstu

muzyki

i

wydarzeń

stanowiących

główny

temat

dzieła,

przetworzonego na jego sens, narrację i strukturę. Intencją takiego podejścia
dydaktycznego było znaczeniowe powiązanie kilku przestrzeni: reakcji na
materiał dźwiękowy rozpoznawany w słuchaniu analitycznym; wywołanych
u

uczniów

obrazów

i

emocji

towarzyszących

słuchanej

muzyce;

obiektywnych informacji o dziełach przekazywanych przez nauczyciela oraz
łączeniu ich z informacjami, „przedwiedzą” ucznia o utworze i kulturze
narodowej, do jakiej się odnosiła (rozumienie hermeneutyczne).
Zastosowana

na

zajęciach

metoda

„dydaktycznej

interpretacji”

zmierzała ostatecznie do zmiany pierwotnych sądów o kulturze innych
narodów, jak również o nich samych. Celem tych lekcji było osiągnięcie przez
uczniów bardziej świadomego, lepszego rozumienia innej kultury, szczególnie
wtedy, gdy była ona pierwotnie nasycona stereotypami o negatywnym
1

Jakkolwiek sam utwór nie jest sensu stricto sakralny, tak własność religijności tego
utworu nadaje jego moment kulminacyjny, a mianowicie śpiewana przez chór męski pieśń
obrządku judaistycznego „Szema Jisrael”. Ten bogaty znaczeniowo fragment spowodował,
że utwór został zaliczony do tej grupy.
© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2014 Tom IX Numer 1
www.skeces.pl

42

wydźwięku. Zmiana ta mierzona była u uczniów pięciostopniową skalą
Likerta i porównana z grupą kontrolną, nieuczestniczącą w programie.
Analiza narracji badanych uczniów na temat Requiem Polskiego
Krzysztofa Pendereckiego
W tabeli 1. [s. 44] przedstawiono kilka najbardziej charakterystycznych
wypowiedzi uczniów po wysłuchaniu Requiem Polskiego Krzysztofa
Pendereckiego. Zostały one pogrupowane według następujących kryteriów:
A) emocjonalny odbiór muzyki,
B) wyobrażenia tworzące się pod wpływem muzyki,
C) informacje rzeczowe i ich projekcja na muzykę,
D) narracja, przebieg muzyczny i znaczeniowy.
Analiza pogrupowanych do kilku kategorii swobodnych wypowiedzi
uczniów wywołanych słuchaną muzyką pozwala na konstatację kilku
wniosków.
Po pierwsze, u uczniów przeważa emocjonalno-wyobrażeniowy typ
słuchania muzyki [Gruhn 2004, s. 39], dość charakterystyczny w szkołach
powszechnych, gdzie w programach nauczania na rzeczową analizę utworu
pod względem analizowania jego formy, budowy czy struktury nie pozostaje
wiele czasu. Uczeń redukuje dystans do utworu poprzez określenie jego
ogólnego nastroju, emocji i obrazów, jakie on wywołuje. Ze słów opisu
przedstawionego w kolumnie B łatwo dostrzec kontekstowy, narzucony
przez

nauczyciela

sposób

interpretowania

utworu.

Niektóre

obrazy

opisywane w wypowiedziach są oczywistą egzemplifikacją symbolicznej
sfery utworów określonej przez ich twórców, a następnie przetworzonych
dydaktycznie przez nauczyciela. Na przykład, sceny Sądu Ostatecznego są
nawiązaniem do obrazu H. Memlinga pod tym tytułem, który stanowił
wizualne przedstawienie znanej interpretacji Requiem Polskiego Krzysztofa
Pendereckiego w przeprowadzonej lekcji muzyki na ten temat.
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Tabela 1. Swobodne wypowiedzi badanych uczniów zarejestrowane po wysłuchaniu
Requiem Polskiego Krzysztofa Pendereckiego
A

B

- tragiczna muzyka,
smutna,
- podniosła, spokojna
muzyka,
- nerwowa, niespokojna,
- była potężna
i wywołała we mnie
trwogę,
-nieprzyjemna,
momentami straszna
i mroczna,
- spokój, cisza
i harmonia,
- smutek i płacz,
- spokój na duszy,
nadzieja,
- błagania i łzy,
- atmosfera podniosła
uroczysta i świąteczna,
- złość,
- możliwa tragedia razem
ze spokojem,
- muzyka pogrzebowa,
- dodanie otuchy,
- narastanie
niebezpieczeństwa,
- wyczuwa się napięcie,
naprężenia,
- oburzenie i złość,
- odczuwam silne emocje
beztroski,
- żal z powodu śmierci
Kardynała,
- pieśń wzywa:
oswobodź mnie,
- krew i mękę, śmierć,
- monotonność

- powstanie robotników za
lepsze życie,
- żołnierze biją się za wolność
swojego,
- wielu oficerów było
rozstrzelanych w Katyniu,
- kobieta w swoich słowach
chce wyrazić piękno przyrody,
- człowiek idzie na sąd
ostateczny,
- sołdatów prowadzą na wojnę,
- ludzie idą na pokutę,
- to Bóg sądzi człowieka do
piekła albo do raju,
- pieśń jest wykonywana
w cerkwi,
- wspomina życie kardynała,
- wyobrażenie sądu
ostatecznego,
- elegancka kobieta śpiewa na
scenie teatru, wojsko idzie
zdobywać miasto,
- w więzieniu znęcają się nad
więźniami, wojna w szczerym
polu między dwiema armiami,
- biedna wieśniaczka siedzi na
drodze i myśli o swojej
beznadziejności,
- dziewczyna smutna, martwi
się o swojego kochanego,
- ludzie wyspowiadają się ze
złych i dobrych uczynków,
- ludzie proszą Boga o pomoc,
- wyobrażam sobie dziewczynę,
która modli się w lesie,
- jakby matka uspokajała swoje
dziecko, które się
zdenerwowało,
- odbywa się Sąd Boży,
ukaranie ludzi,
- kobieta prosi Boga o pomoc,
- wyobrażenia ofiar głodu.
- śpiew matki o poległych
ludziach,
- ostre nuty kojarzą się
z ogniem,
- podobny do obozu
koncentracyjnego,
- wyobrażam sobie rodzinę
Montekich i Kapuletich,
- wyobrażam sobie przyrodę,
piękna łąka i las,
- wyobrażam sobie chłodną
zimę, zamieć i opady śniegu,
- wyobrażam sobie sad
z małymi zwierzętami

© Autor/Autorzy

C
- kompozytor
poświęcił utwór
wojnie,
- wykonuje chór
mieszany,
- wykonuje chór
męski,
- chór cerkiewny,
muzyka kościelna
- gra w orkiestrze
dużo różnych
instrumentów
muzycznych oraz
bardzo duży chór,
- słychać
wielogłosowość,
- muzyka podobna
do marszu
żołnierskiego

D
- muzyka jest
spokojna, później staje
się bardziej
dynamiczna,
- najpierw słyszę
fanfary, wezwanie do
bitwy, a potem
odgłosy w silnej
muzyce,
- cicha muzyka
z początku, potem
jakiś czas niespokojna,
a potem znowu
spokojna,
- jakby była bitwa
pomiędzy kimś, która
kończy się tragedią,
ludzie są tym
zdenerwowani,
powstanie upada,
- z początku słychać
radosny śpiew jak
w raju, lecz potem
następuje bitwa, która
kończy się klęską,
- monotonnie
dźwięczy melodia, jak
gdyby minuta
milczenia, potem
śpiewają polegli
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Po

drugie,

analityczno-strukturalny

typ

słuchania

muzyki

jest

u uczniów dość słabo wykształcony, ogranicza się najczęściej do wskazania
ogólnego składu wykonawczego (chór, orkiestra) lub miejsca, gdzie tę
muzykę się wykonuje. Rzadko u uczniów następuje faza generalizacji formy
i wskazania podobieństwa z innym utworem (np. marsz) lub określenia
faktury (np. wielogłosowość).
Po trzecie, uczniowie słuchają muzyki w sposób fragmentaryczny,
odnoszą

się

do

poszczególnych

momentów,

rzadko

starają

się

o scharakteryzowanie przebiegu muzycznego, względnie narracji treściowej
zmieniającej się w czasie. Nieliczne próby opisu takiej narracji mają charakter
zmienności

emocjonalno-wyobrażeniowej,

najczęściej

pozbawione

zrozumienia samej muzyki pod względem jej własności (budowa, elementy
muzyczne, zasady kształtowania itp.).
Postawy badanych uczniów wobec dzieła sakralno-religijnego
i jego kontekstu kulturowego
Ostatecznym
w omówionym

celem

powyżej

programu
fragmencie

edukacyjnego,

eksponującym

szczególnie

dzieła

sakralne

powiązane z historyczno-kulturowym kontekstem była zmiana postaw
uczniowskich do własnej i innych kultur. Spodziewano się, że uczniowie
poprzez uwrażliwienie ich na wartościową, pogłębioną humanistycznie
muzykę będą lepiej postrzegali ludzi i poszczególne kultury, wykazywali
wobec nich empatię, ale także wyrażali gotowość działaniową oraz
przekonania charakteryzujące się szacunkiem i uznaniem. Do zbadania
postawy skonstruowano pięciostopniową skalę Likerta, złożoną ze zdań, do
których

uczniowie

dopasowywali

jeden

z

wariantów

odpowiedzi:

zdecydowanie nie (1 punkt), raczej nie (2), trudno powiedzieć (3), raczej tak
(4), zdecydowanie tak (5).
Tabela 2. [s. 46] przedstawia uśrednione wyniki badania postaw, jakie
wykazywała młodzież wszystkich szkół w stosunku do poszczególnych dzieł
muzycznych, jak i reprezentujących je kultur.
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Tabela 2. Postawy badanych uczniów wobec dzieł sakralnych oraz ich kontekstu kulturowego
Grupy eksperymentalne

Grupy kontrolne

Kultury
muzyczne

Polska

Ukraina

Niemcy

Polska

Ukraina

Niemcy

N=45

N=70

N=76

N=63

N=90

N=57

3,62

3,71

3,20

3,33

3,38

2,89

3,56

3,68

3,14

3,25

3,48

3,00

3,78

3,70

3,57

3,38

3,26

3,14

3,65

3,7

3,3

3,32

3,37

3,01

K. Penderecki
Requiem Polskie
J. Stankowycz
Panachyda za zmarłych
z głodu
A. Schoenberg
Ocalały z Warszawy

średnia
arytmetyczna

Kolejną ważną informacją o możliwym wpływie programu na
kształtowanie
porównanie

się

uczniowskich

wyników

skali

postaw

pomiędzy

muzyczno-kulturowych
grupami

było

eksperymentalnymi

i kontrolnymi w poszczególnych krajach. Obliczenie to, oprócz badania
wewnątrz grupy (na wyjściu i wejściu), uzmysławia możliwe różnice, jakimi
charakteryzowały się te klasy uczniowskie poddane eksperymentalnemu
programowi edukacyjnemu, a tymi, które naukę muzyki czerpią jedynie
z oficjalnych programów nauczania muzycznego1. Wyniki przedstawiono
w tabeli 3 [s. 47].

1

Należy wziąć jednak pod uwagę różnice w oficjalnych programach nauczania przedmiotu
„Muzyka” w badanych krajach, liczbę godzin w tygodniu, wcześniejszą edukację oraz
przede wszystkim zakres treści nauczania oraz styl uczenia się. O ile na Ukrainie od
uczniów w ramach przedmiotu wymaga się wiedzy i umiejętności dotyczących rzeczowej
analizy słuchanej muzyki, tak w Niemczech nacisk kładzie się na komunikatywną jej
funkcję. Stąd dużo niższe wyniki w osiągnięciach badanych testem wiedzy i analizy
słuchowej.
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Tabela 3. Różnica wyniku skali postaw pomiędzy eksperymentalnymi i kontrolnymi grupami
badanych uczniów

Kultury

Polska

Ukraina

Niemcy

muzyczne

N=45

N=70

N=76

0,29

0,33

0,31

0,31

0,2

0,14

0,4

0,44

0,43

K. Penderecki
Requiem Polskie
J. Stankowycz
Panachyda za
zmarłych z głodu
A. Schoenberg
Ocalały
z Warszawy

Uzyskane wyniki wymagają interpretacji. W pierwszej kolejności
uwagę zwracają wysokie wyniki skali postaw uzyskane w grupach
eksperymentalnych na Ukrainie (średnia - 3,7), nieco niższe w Polsce (średnia
- 3,65), zaś najniższe w Niemczech (średnia - 3,3). Dość zaskakująca jest
różnica

wartości

postaw

w

grupach

kontrolnych,

nieuczestniczących

w programie w porównaniu pomiędzy krajami: odpowiednio Ukraina - 3,37,
Polska - 3,32, Niemcy - 3,01. Bardzo niską wartość postawy w Niemczech
należy

tłumaczyć

prawdopodobną

niechęcią

młodzieży

do

tematów

związanych z wojną i martyrologią, a więc kontekstu kulturowego, z którym
powiązane są te utwory (z wyjątkiem Panachydy… J. Stankowycza).
W utworach tych bowiem Niemcy występują jako sprawcy tragedii
wojennej, wobec której podtrzymywany jest kontekst winy. Wyniki te nieco
zaskakują, ponieważ właśnie w tym kraju powstały najciekawsze idee
edukacyjne w tym zakresie, między innymi takie jak: pedagogika pamięci czy
pedagogika po Oświęcimiu. Program „Muzyki czterech kultur” zmienia
wyraźnie tę postawę, gdyż w grupie eksperymentalnej wyniki są znacznie
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wyższe. Nie osiągają jednak poziomu postaw uczniów ukraińskich i polskich,
wśród

których

istnieje

pewne

podobieństwo

w

pedagogiczno-

wychowawczym aspekcie podejścia do tej problematyki.
Różnice obliczone pomiędzy obiema grupami (eksperymentalnymi
i kontrolnymi) są zbliżone we wszystkich krajach, jedynie zauważalna jest
odmienna średnia wartość przyrostu postawy wobec dzieła J. Stankovycha
Panachyda…, poświęconemu Hołodomorowi. O ile różnica pomiędzy grupą
kontrolną i eksperymentalną na Ukrainie nie jest znaczna, co można
wytłumaczyć powszechną znajomością w tym kraju faktu historycznego
Wielkiego Głodu, gdyż uczniowie są z nim zapoznawani na kilku
przedmiotach szkolnych, to niski przyrost wartości postawy w szkołach
niemieckich skłania do refleksji. Być może czynnik oddalenia kulturowego
i jednocześnie trudnej percepcji tego dzieła powoduje, że uczniowie
niemieccy nie potrafią odnieść się do tej muzyki i tragicznych wydarzeń,
jakim jest poświęcona1.
Bardzo charakterystyczny jest wysoki i dość podobny we wszystkich
krajach przyrost postaw wobec dzieła A. Schoenberga Ocalały z Warszawy,
żydowskiej kultury, który reprezentuje, jak i historycznego faktu holocaustu,
dokonanego na tym narodzie. Można przypuszczać, że siła oddziaływania
samej muzyki, jak i wyeksponowana narracja tekstu spowodowały to, co
Th. W. Adorno określił jako wynik tzw. Betroffenheitspädagogik [Stroh 2007,
s. 122], a więc intencjonalnym zastosowaniem „wstrząsu” jako metodą
edukacyjną. Na pewno również pamięć o wojnie i tragedii narodu
żydowskiego jest we wszystkich badanych krajach żywa, przez co lekcja
o dziele muzycznym uwznioślającym te wydarzenia może przyczynić się do
wzrostu postaw.

1

Na etapie pisania niniejszej rozprawy poszczególne wyniki badań znajdują się w fazie ich
pełniejszego opracowania. Współczynniki korelacji pomiędzy wynikami badań
przeprowadzonymi pozostałymi technikami (test, ankieta) a skalą postaw pozwolą
zapewne na wykrycie przyczyn i uwarunkowań ujawnionych faktów.
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Podsumowanie
Celem niniejszej rozprawy było skonfrontowanie obszaru tradycji
kultury duchowej, reprezentowanej poprzez prace wybitnych przedstawicieli
filozofii i pedagogiki kultury z edukacją estetyczną (muzyczną) powiązaną
z ideą

edukacji

międzykulturowej.

Autor

wyeksponował

tę

sferę

w przekonaniu o znaczeniu duchowości człowieka w kształtowaniu jego
postawy wobec świata, a w szczególności kultury. Współczesne programy
edukacji muzycznej często w bardzo powierzchownym traktowaniu treści
dydaktycznych,

szczególnie

w

tendencji

rozbudowywania

materiału

nauczania o informacje dotyczące bardziej faktów niż ich szerszego
kulturowego znaczenia, pomijają tak ważną dla człowieka sferę jego
duchowego rozwoju i kulturowo-historycznego zakorzenienia. Autor budując
własny eksperymentalny program edukacyjny „Muzyka czterech kultur”
zawarł w nim wiele odniesień do wieloaspektowej tożsamości człowieka
i wskazał potencjał jego rozwoju poprzez wybitne dzieła artystycznosakralne, które należy poddać duchowej refleksji również wykorzystując
metodę hermeneutyczną, wspomaganą przez dialog „nauczyciel - uczeń”
i przekaz ważnych dla tej muzyki wartości i znaczeń. Przedstawiony fragment
wyników badań pozwala na wstępną diagnozę skuteczności tego programu,
jak również na pozytywną ocenę możliwości stosowania muzyki w edukacji
międzykulturowej i jej zorientowaniu na kształtowanie relacji pomiędzy
narodami w Europie Środkowej poprzez dzieła dziedzictwa kulturowego tego
regionu. W dialogu tym istnieje potrzeba przywoływania historii, często
niełatwej

w

interpretacji,

jak

również

jej

symboliczno-artystycznego

przedstawienia w obszarze sztuki.
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ASOCJACJE Z TERMINEM SZABAT JAKO WSKAŹNIK
KOMPETENCJI DO KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

– NA PRZYKŁADZIE UCZNIÓW I STUDENTÓW Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Kompetencje komunikacyjne w edukacji międzykulturowej
Od ponad dwóch dziesięcioleci, od początku lat 90. minionego wieku
intensywnie rozwija się w Polsce edukacja międzykulturowa. Zwiększająca
się dynamika dyfuzji kulturowej uzasadnia potrzebę coraz większego
angażowania pedagogiki w przemiany społeczno-kulturowe zachodzące
w ostatnim czasie w Europie, w tym w Polsce. Wielcy filozofowie naszych
czasów wyrazili przekonanie, że zrozumienie Siebie nie jest możliwe bez
uświadomienia sobie obecności Innego. Tożsamość kulturowa nie może się
obejść bez aktywnego odniesienia do kategorii różnicy. Różnica zaś nie może
pozostać jedynie zarejestrowana. Powinna stać się źródłem synergicznych
relacji, w których kontakt z odmiennością prowadzi do kreowania wartości
dodatkowej w postaci wzbogacenia kulturowej tożsamości każdej ze stron
wchodzących w interakcję.
Dostrzeganie możliwości tkwiących w interakcji z odmiennością staje
się

fundamentem

komunikacji

międzykulturowej

w

kontekstach

edukacyjnych. Mimo że Polska jest dziś krajem o stosunkowo niskim
wskaźniku zróżnicowania etnokulturowego i religijnego, to jednak kwestie
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interakcji międzykulturowych stanowią ważny wymiar działań społecznych
także w naszym kraju, gdyż zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa
polskiego w najbliższym okresie będzie szybko rosło.
Potencjał wynikający z bogactwa różnych kultur to nie tylko
współczesność, to także dziedzictwo przeszłości. Polska ma w tym względzie
doświadczenia szczególne. Przez długi okres w swojej historii Rzeczpospolita
stanowiła znakomity przykład koegzystencji wielu kultur w ramach jednego
organizmu

państwowego.

Zdarzały

się

także

okresy

intensywnych

wewnętrznych, bratobójczych konfliktów o podłożu narodowościowym czy
religijnym. Warto jednak nawiązywać do bogatego dziedzictwa dobrych
relacji.
Przez wiele stuleci na ziemiach Rzeczypospolitej zamieszkiwali Żydzi.
Dziś jest ich w Polsce niewielu. Jednak dziedzictwo kulturowe judaizmu na
trwałe wpisało się w kulturowy krajobraz Polski, a w tym i Podlasia. Mimo
upływu wielu dziesięcioleci materialne ślady obecności Żydów nadal można
odnaleźć

w

pejzażu

małych

miasteczek

północno-wschodniej

Polski.

Wszystkie są niemymi świadkami współistnienia i wzajemnego przenikania
się różnych kulturowo światów.
Szabat jako kryterialny atrybut judaizmu
Szabat1 jest jednym z podstawowych, kryterialnych2 atrybutów
judaizmu, to najważniejsze żydowskie święto. Obchodzony jest jako dzień
święty na pamiątkę tego, że siódmy dzień zamykał akt stworzenia. Szabat
w tradycji żydowskiej jako jedyny dzień tygodnia ma swoją nazwę.
Pozostałe dni w kalendarzu żydowskim określane są do dzisiaj liczbą
porządkową. Mamy więc pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty dzień
tygodnia, oraz szabat. Ów święty dzień zgodnie z zapisami Księgi Rodzaju
zaczyna się od zachodu słońca w piątek i trwa do zachodu słońca w sobotę.
1

W polszczyźnie czasami używa się także formy szabas.
Terminu „kryterialny” używa się tu w znaczeniu, jakie nadał mu w Polsce Paweł Boski
[Zob. Boski, Jarymowicz, Malewska-Peyre 1992].
2
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Tradycyjnie szabat rozpoczyna zapalenie przez gospodynię dwu świec.
Na początku szabatu przed pierwszym posiłkiem oraz po porannej modlitwie
należy wyrecytować modlitwę kidusz. Na zakończenie szabatu wybrzmiewa
inna modlitwa - hawdala. Obowiązkiem wyznawcy judaizmu jest spożycie
w szabat trzech posiłków [Unterman 2000, s. 262]. Powinny być one
przygotowane przed dniem świątecznym, ponieważ w szabat nie wolno
wykonywać żadnej pracy.
Ważnym wymogiem godnego przeżywania szabatu jest obowiązek
radości (oneg szabat). Zaleca się ją osiągać, między innymi, przez jedzenie
i śpiewanie, przede wszystkim w gronie rodziny. Niezbędne jest także
odwiedzenie synagogi, czytanie i komentowanie Tory. Radość soboty (oneg
szabat) stoi w jawnej sprzeczności z dosyć częstym rozumieniem przez
chrześcijan szabatu jako dnia postu.
Warto zaznaczyć, że znaczenie szabatu nie jest jednakowe dla
wszystkich przedstawicieli narodu żydowskiego. Żydzi budujący swoją
tożsamość na fundamencie religijnym (ortodoksyjni) nie wykonują w szabat
niczego, co - według Halachy, stanowiącej autorytatywną wykładnię Prawa
Mojżeszowego - mogłoby być uznane za pracę. Z kolei druga grupa Żydów
konserwatywnych nie przestrzega już tak precyzyjnie reguł szabatu. Jeszcze
inaczej jest w przypadku osób wyznających judaizm liberalny. Tutaj prymat
mają zalecenia etyczne. Sprawowanie czynności o charakterze rytualnym
pozostawiane jest odpowiedzialności każdego z członków wspólnoty
religijnej.
Od początku wyodrębniania się chrześcijaństwa z judaizmu kwestia
szabatu była jedną z centralnych. W Nowym Testamencie wielokrotnie
przewija się kwestia sporu faryzeuszy z Jezusem wokół uzdrawiania
w szabat. Ostatecznie w chrześcijaństwie szabatem (jako dniem świętym)
uznany został pierwszy dzień tygodnia1 na pamiątkę zmartwychwstania
Jezusa. Stąd też zamieszanie świadomościowe części chrześcijan, którzy literalnie przywiązani do przekazu zawartego w Genesis - uważają niedzielę
1

Pierwszy dzień po szabacie ostatecznie ustanowiony został dniem świętym w 364 roku
n.e. przez synod w Laodycei.
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za siódmy dzień tygodnia. Warto zauważyć, że w niektórych kościołach
chrześcijańskich zachowano zbliżony do judaizmu stosunek do siódmego
dnia tygodnia, czyli soboty. Należą do nich, między innymi, Kościół
Adwentystów Dnia Siódmego czy Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego.
Przeprowadzone badania empiryczne
Prezentowane poniżej wyniki badań empirycznych stanowią fragment
większego przedsięwzięcia realizowanego w ramach grantu „Kompetencje do
komunikacji międzykulturowej uczniów i studentów północno-wschodniej
Polski w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów
migracyjnych”. Badania przeprowadzono w latach 2009-2012, obejmując
nimi reprezentatywną grupę 909 uczniów szkół średnich i studentów.
Główne wyniki badań opublikowano w raporcie dostępnym w Internecie
[Zob. Nikitorowicz, Sobecki, Danilewicz, Muszyńska, Bajkowski 2013].
W omawianym tu (niepublikowanym wcześniej) fragmencie badań
zastosowano metodę wykorzystaną wcześniej w diagnozowaniu tożsamości
kulturowej Polaków na Grodzieńszczyźnie [Sobecki 2007]. Metoda ta oparta
jest na analizie krótkich skojarzeń (asocjacji) badanych z eksponowanymi im
kryterialnymi atrybutami tożsamości kulturowej określonej grupy.
W

wyniku

analizy

treści

skojarzeń

przyporządkowano

je

do

następujących kategorii: skojarzenia zgodne z kontekstem, nawiązujące
konkretnie do istoty atrybutu - rozwinięte; skojarzenia zgodne z kontekstem,
nawiązujące konkretnie do istoty atrybutu - proste; skojarzenia zgodne
z kontekstem

na

najwyższym

poziome

ogólności;

skojarzenia

trafnie

nawiązujące do istoty atrybutu, ale niewskazujące jednoznacznie na
określoną

przestrzeń

kulturową;

skojarzenia

poprawne

logicznie,

ale

pozakontekstowe; brak skojarzeń; skojarzenia błędne.
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Typy asocjacji badanych z terminem szabat - analiza ilościowo-jakościowa
Dwie trzecie badanych zareagowało aktywnie na prośbę o wypisanie
w narzędziu badawczym skojarzenia z terminem szabat. Przeciętnie co trzeci
badany pozostawił w miejscu na wpisanie skojarzenia puste miejsce, ale
stwierdzono wyraźną różnicę między wynikiem uzyskanym przez uczniów
szkół średnich i przez studentów. Brak reakcji był o połowę częstszy wśród
uczniów (40%) niż wśród studentów (27%). Prawdopodobnie decydują tu
dwa czynniki. Po pierwsze, studenci mają za sobą dłuższy okres, w którym
mieli możliwość kontaktu z rzeczywistością kulturową. Jest to sprawa
samego rachunku prawdopodobieństwa. Po drugie, mimo że selekcja na
progu szkolnictwa wyższego jest dziś znacznie mniejsza niż dawniej, to
jednak

studenci

kompetencje

stanowią

intelektualne

wyselekcjonowaną
stanowią

wartość.

grupę

osób,

Aktywność

w

której

poznawcza

związana z rolą studenta bez wątpienia także zwiększa prawdopodobieństwo
pojawienia się skojarzeń, czyli aktywowania elementarnego procesu
myślenia.
Szczegółowe

wyniki

przeprowadzonych

badań

ilościowych

z wyłonieniem typów skojarzeń uczniów i studentów z terminem szabat
przedstawione zostały na wykresie 1. i 2. [s. 58-59]. Zaprezentowana poniżej
analiza jakościowa zebranego materiału dotyczącego tych asocjacji pozwoliła
doprecyzować sens i znaczenie poszczególnych typów oraz poddać je próbie
interpretacji z perspektywy edukacji międzykulturowej.
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Wykres 1.
Typy skojarzeń badanych z terminem szabat

Typy skojarzeń:
A - skojarzenia zgodne z kontekstem, nawiązujące konkretnie do istoty
atrybutu - rozwinięte
B - skojarzenia zgodne z kontekstem, nawiązujące konkretnie do istoty
atrybutu - proste
C - skojarzenia zgodne z kontekstem na najwyższym poziome ogólności
D - skojarzenia trafnie nawiązujące do istoty atrybutu, ale niewskazujące
jednoznacznie na określoną przestrzeń kulturową
X - brak skojarzeń lub skojarzenia poprawne logicznie, ale pozakontekstowe
Y - skojarzenia błędne
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Wykres 2.
Typy skojarzeń badanych z terminem szabat
z podziałem na uczniów szkół średnich i studentów

Typy skojarzeń:
A - skojarzenia zgodne z kontekstem, nawiązujące konkretnie do istoty
atrybutu - rozwinięte
B - skojarzenia zgodne z kontekstem, nawiązujące konkretnie do istoty
atrybutu - proste
C - skojarzenia zgodne z kontekstem na najwyższym poziome ogólności
D - skojarzenia trafnie nawiązujące do istoty atrybutu, ale niewskazujące
jednoznacznie na określoną przestrzeń kulturową
X - brak skojarzeń lub skojarzenia poprawne logicznie, ale pozakontekstowe
Y - skojarzenia błędne
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Skojarzenia trafnie nawiązujące do istoty atrybutu, ale
niewskazujące jednoznacznie na określoną przestrzeń kulturową
Pierwszym z typów skojarzeń były takie, w których badani nie
wskazywali jednoznacznie na Żydów czy judaizm, chociaż skojarzenia były
logicznie poprawne. Najczęściej używanym skojarzeniem tego typu było
słowo „święto”.1 Jeden z badanych używa liczby mnogiej, pisząc, że szabat
łączy „ze świętami”. Na brak precyzji w rozpoznawaniu terminu wskazuje
używanie przez badanych uczniów i studentów określeń typu „jakieś święto”.
Pewnego rodzaju dookreśleniem jest używanie zwrotów „czas święty” czy
„dzień święty”. Dla jednego z badanych - studenta prestiżowej uczelni
medycznej, pochodzącego z Pisza na Mazurach, szabat wiąże się ze „świętem
w sobotę”. Z kolei jeden ze studentów politechniki, mieszkaniec Białegostoku,
używając

słowa

święto,

dokonuje

jednocześnie

centrycznego

wartościowania, kojarząc szabat jako „święto dziwnej wiary”. Wato zwrócić
uwagę, że ów student używa słowa wiara zamiast religia, co jest
charakterystyczne dla potocznej polszczyzny.
Kilku badanych szabat kojarzy właśnie z „religią”, albo z enigmatyczną
„inną religią” lub „jakąś religią”. Jedna z zaocznych studentek niepaństwowej
uczelni w Łomży, próbując uściślić znaczenie terminu, pisze, że szabat to
„religijny obyczaj”. Częściej jednak badani dookreślają termin poprzez użycie
słowa obrzęd, stąd też analizowany tu ważny atrybut judaizmu kojarzy im
się z „religijnym obrzędem”. Stosunkowo nieliczna grupa wiąże szabat
wprost z „sobotą”. Zaś dla ucznia technikum w Hajnówce słowo to oznacza
„coś związane z sobotą”. Dwaj inni uczniowie (jeden z Białegostoku, drugi
z Siemiatycz) kojarzą szabat z „dniem wolnym od pracy”, a dla studenta
jednej z białostockich niepaństwowych szkół wyższych, pochodzącego
z Mielnika, małej miejscowości na południu województwa podlaskiego,
szabat to po prostu „dzień odpoczynku”. Z kolei dla dwu studentów ekonomii
Uniwersytetu w Białymstoku omawiany tu termin jest ogólnie „dniem
tygodnia”. Ciekawym przykładem prezentowanego tu typu skojarzeń jest
1

Skojarzenia występujące w
w cudzysłowie i pisane kursywą.
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wiązanie symbolu, jakim jest szabat z „Biblią” (studentka pedagogiki
w niepaństwowej szkole wyższej w Łomży). Co prawda tutaj także po
ekspozycji terminu badana osoba nie generuje literalnego skojarzenia,
w którym pojawiają się określenia wprost wskazujące na Żydów i ich
kulturę, to jednak odwołanie do wspólnej dla wyznawców judaizmu
i chrześcijan świętej księgi stanowi mikrowskaźnik międzykulturowości.
We

wszystkich

przytaczanych

powyżej

skojarzeniach

zabrakło

bezpośrednich odwołań do judaizmu. Jednak trudno odrzucić tezę, że
domyślny kontekst włącza te asocjacje w taką przestrzeń, która jest
oczekiwana z perspektywy badania i może tworzyć zalążki kompetencji do
komunikacji międzykulturowej.
Skojarzenia zgodne z kontekstem na najwyższym poziome ogólności
Kolejny typ skojarzeń to ten rodzaj asocjacji, w którym badani
bezpośrednio wskazują na interesujący nas kontekst i generując skojarzenie
jednoznacznie wskazują na kulturę (zbiorowość), w której szabat występuje
jako kryterialny atrybut tożsamości. Najczęściej pojawiały się tu pojedyncze
słowa „Żydzi” lub „judaizm”. Jeden z badanych,

uczeń technikum

z Białegostoku swoje skojarzenie zawarł w formie „Żydzi mają szabat”.
W kilku wypadkach proste skojarzenia wskazujące na zbiorowość przybierają
formę językową ewidentnie sugerującą negatywny do niej stosunek. Forma
„Żydy”

pojawia

się

u

18-letniego

ucznia

liceum,

funkcjonującego

w miasteczku na Podlasiu, w którego historii Żydzi nie odegrali większej roli.
Miasteczko to nie cechuje dziś wyraźne zróżnicowanie kulturowe. O ile
w tym

przypadku

możemy

przypuszczać,

że

chodzi

o

specyficzną,

zdecydowanie archaiczną formą liczby mnogiej (pisownia wielką literą nie
sugeruje obecności negatywnego afektu), to u dwu innych uczniów
stwierdzamy ewidentne występowanie negatywnych epitetów. W ich
wypadku skojarzenie z terminem szabat przybiera pogardliwie zdrobniałą
formę „żydki”. Obydwaj uczniowie pochodzą z małych miasteczek, które dziś
cechuje wyraźne zróżnicowanie kulturowe, ale nie należą one do miejsc
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o silnej migracji zarobkowej. Jedynie raz jako reakcja na ekspozycję terminu
szabat pojawiła się nazwa państwa „Izrael”.
Liczna grupa skojarzeń w analizowanym typie to asocjacje, w których
badani wskazują na terminy kultura bądź religia. Skojarzenia z pojęciem
szabat przyjmują tu postać „religia żydowska” bądź „kultura żydowska”.
Ogółem skojarzenia na najwyższym poziomie ogólności zarejestrowano u co
siódmego badanego (14,6%).
Skojarzenia zgodne z kontekstem, nawiązujące konkretnie do istoty
atrybutu - proste
Kolejny

typ

skojarzeń,

podobnie

jak

poprzedni,

był

zgodny

z kontekstem, czyli dotyczył judaizmu, ale w odróżnieniu od poprzedniego
znajdujemy tu wyraźne wskazanie na zakres atrybutu, stanowiącego
przedmiot ekspozycji. Najczęściej badani wskazywali, że jest to „święto
w religii żydowskiej”, „żydowskie święto” albo w odwróconej kolejności
wyrazów „święto żydowskie”. Umieszczenie przymiotnika na pierwszym
bądź drugim miejscu może sugerować bardziej lub mniej emocjonalny
stosunek do eksponowanego atrybutu judaizmu. Bez wątpienia większym
ładunkiem emocjonalnym cechuje się wyrażenie z wyeksponowanym
przymiotnikiem, poprzez umieszczenie go na pierwszym miejscu. Warto
podkreślić, że zupełnie nie występuje ono u studentów pedagogiki, którzy
odbyli zajęcia z edukacji międzykulturowej.
Bardzo rzadko pojawiają się skojarzenia sugerujące rozdział kategorii
etnicznej i religijnej w kulturze żydowskiej. Tak jest, na przykład,
w sformułowaniu użytym przez jednego z licealistów, kiedy określił on
szabat jako „święto religijne Żydów”. Może to sugerować świadomość
możliwości istnienia tożsamości żydowskiej bez pierwiastka religijnego.
Wiemy

z

w samopisie

historii,

że

członkowie

zdecydowanie

materialistycznego.

W

ich

pewnych

odwoływali
przypadku

sfera

zbiorowości
się

do

religijna

żydowskich

światopoglądu
nie

stanowiła

fundamentu tożsamości osobowej.
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W krótkich wypowiedziach badanych pojawiały się odwołania do
czasu. Występowały pojedyncze, bardzo ogólne sformułowania, takie jak:
„czas w religii żydowskiej”, „okres w religii żydowskiej” czy też „okres święty
u Żydów” albo „święty czas u Żydów”. Dwaj uczniowie liceum z małego
miasteczka, położonego nieopodal Białegostoku, rozwijają wypowiedź
pisząc, że szabat jest to „okres w religii żydowskiej, w którym ludzie poszczą,
wstrzymują się od określonych rzeczy”. W tym rozwiniętym skojarzeniu
spotykamy dosyć często występujące przekonanie, że w szabat Żydów
obowiązuje post. Jest to błędny sąd. Istotą szabatu jest bowiem radość, a nie
umartwianie się.
Drugą grupę zawierającą odwołania do czasu stanowiły skojarzenia,
w których użyto terminu dzień. Wśród nich znalazły się takie asocjacje, jak:
„dzień święty Żydów”, „dzień święty u Żydów” bądź „dzień święty dla
Żydów”, także w wersji z użyciem przymiotnika „żydowski dzień święty”.
Kilka skojarzeń odwołuje się do nazwy religii. Asocjacje wówczas przybierają
postać „dzień święty w judaizmie”, „święto judaistyczne” albo „dzień święty
w religii żydowskiej”, aż po sporadyczne - „dzień święty w religii
judaistycznej”. Jeden ze studentów politechniki napisał, że szabat to
„u judaistów dzień święty”. Forma judaista w skojarzeniach badanych
występuje stosunkowo rzadko. Trzeba jednak zauważyć, że jest ona dziś
prawie nieobecna w języku, często uważana za archaizm.
Znajdują

się

tu

też

pojedyncze

sformułowania

nieco

bardziej

rozbudowane, choć treściowo zbieżne z poprzednimi, na przykład: „(termin)
związany z kulturą żydowską - święto żydowskie” albo „w kulturze
żydowskiej dzień święty, wolny od pracy”. Na podkreślenie zasługuje tu
użycie

terminu

kultura.

Takie

sformułowanie

częściej

spotykamy

u studentów. Stosunkowo rzadko, ale jednak zauważalnie, występuje także
w asocjacjach uczniów.
W skojarzeniach pojawiało się także wskazywanie przez badanych na
konkretny dzień tygodnia. Najczęściej badani pisali, że szabat to „sobota
u Żydów”, rzadziej „sobota w judaizmie” lub „sobota u judaistów”. W kilku
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skojarzeniach pojawia się charakterystyczny błąd. Badani piszą bowiem
o szabacie jako o szóstym dniu tygodnia. Mając w pamięci nakaz
świętowania siódmego dnia tygodnia, zawarty w Księdze Rodzaju, odnoszą
go do niedzieli, a nie soboty. Warto tu podkreślić, że świętowanie pierwszego
dnia

po

szabacie,

zmartwychwstania

czyli
Jezusa,

pierwszego
jest

dnia

tygodnia

przypominane

na

pamiątkę

podczas

każdego

chrześcijańskiego niedzielnego nabożeństwa. Stąd też może nieco dziwić, że
pochodzący z Mazur student Uniwersytetu Medycznego pisze, że szabat to
„szósty dzień tygodnia, w którym się odpoczywa, dzień poświęcony Bogu”.
Podobną krótką wypowiedź znajdziemy także u studentki uczelni medycznej,
mieszkanki Białegostoku. Według niej, szabat to „święto żydowskie, sobota,
szósty dzień, u protestantów też”. Dodatkowym elementem jest w tym
przypadku wskazanie na podobieństwo w obchodzeniu szabatu przez
wyznawców judaizmu i protestantów. Autorka tej wypowiedzi mogła się
spotkać z informacją, że niektóre odłamy protestantyzmu także świętują
szabat, ale stosuje tu nieuprawnioną generalizację, gdyż w największych
wyznaniach protestanckich świętowana jest niedziela. Uczennica liceum
ogólnokształcącego w Łomży pisze, że szabat „u Żydów trwa od piątku do
niedzieli; modlą się”. Pojawia się tu stosunkowo rzadka pomyłka związana
z czasem trwania świątecznego dnia. Uczennica wydłuża go niesłusznie aż do
niedzielnego poranka, zaś w rzeczywistości kończy się w sobotę wieczorem.
Skojarzenia zgodne z kontekstem, nawiązujące konkretnie do istoty
atrybutu - rozwinięte
W skojarzeniach rozwiniętych badani nawiązują co najmniej do dwu
cech kryterialnego atrybutu albo dokładniej dookreślają jedną z jego cech.
Najczęściej asocjacje badanych obejmują uznawanie szabatu za święto, dla
niektórych z badanych termin szabat „oznacza czas [przeznaczony - przyp.
M. S. ] tylko na modlitwę”.
Uczennica liceum z Grajewa słusznie zauważa, że szabat to nie tylko
„święto Żydów, [ale także święto - przyp. M. S.] najważniejsze”. Dzień ten
często wiązany jest z wypoczynkiem. Jedna ze studentek medycyny pisze, że
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jest to „żydowskie święto, w którym żydzi1 mogą nic nie robić”. Bardziej
poprawne

sformułowanie

zawarte

jest

w

skojarzeniu,

pochodzącej

z Lubelszczyzny, studentki politechniki, według której szabat to „u żydów
dzień, w którym nie mogą pracować”. Między obu sformułowaniami
zachodzi istotna różnica, bowiem możliwość powstrzymania się od pracy nie
jest tożsama z fundamentalnym dla szabatu zakazem wykonywania pracy.
Uczennica liceum w Grajewie, miasta powiatowego położonego na północ
od Białegostoku, określa szabat jako „czas bez pracy, bez wysiłku,
poświęcony Bogu” oraz dodaje, że „to uroczystość w wierze żydowskiej”.
W świadomości autorki wypowiedzi nie jest to wyłącznie czas wolny od
pracy (co znajdujemy w wielu skojarzeniach), jest to czas „poświęcony Bogu”,
czas uroczysty. Takie podkreślenie w reakcjach badanych na ekspozycję
symbolu, jakim jest szabat, znajdujemy bardzo rzadko. Najczęściej uczniowie
i studenci ograniczają się do skojarzeń zbudowanych na znaczeniach
enumeratywnych, na przykład: „judaizm, odpoczynek, święto”. W większości
asocjacji pojawia się zwrot „dzień wolny od pracy”. Dookreślany on jest przez
wskazanie grupy: „dzień wolny od pracy u żydów”, „dzień wolny od pracy
w religii żydowskiej”, „dzień wolny od pracy dla żydów, poświęcony
modlitwie”. Inni badani piszą, że „u żydów [jest to – przyp. M. S.] dzień wolny
od pracy i święto” lub że „u wyznawców judaizmu to święto, dzień wolny od
pracy”. W niektórych skojarzeniach, zamiast odwoływania się do wyraźnego
kontekstu religijnego, badani używają terminu kultura. Szabat wówczas
kojarzony jest jako „dzień wolny od pracy w kulturze żydowskiej” bądź „dzień
odpoczynku, sobota, kultura żydowska”. Takie sytuacje są jednak bardzo
rzadkie, a w skojarzeniach zdecydowanie dominuje kontekst religijny.
Niekiedy wskazując na charakterystyczną cechę tego świątecznego dla
wyznawców judaizmu dnia, czyli powstrzymywanie się od pracy, badani
precyzowali, kiedy on ma miejsce. Używali do tego nazw dni tygodnia
obecnych w języku polskim. W tym kontekście w skojarzeniach pojawiały się
nazwy trzech dni - od piątku do niedzieli. Takim skojarzeniem była,
11

Wielkie i małe litery w pisowni Żyd/żyd zachowano zgodnie z formą, jaką nadali im
badani.
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nawiązująca w treści do rozważanego powyżej kontekstu, krótka wypowiedź
studentki pedagogiki z uniwersytetu, według której szabat to „piątkowe
święto żydów, [obejmujące - przyp. M. S.] zakaz wykonywania prac”.
Właśnie piątek - poza sobotą - najczęściej pojawia się jako dzień kojarzony
z szabatem. Zazwyczaj prawidłowo wiąże się z początkiem szabatu piątkowy
wieczór.

Przykładem

jest

studentka

ekonomii

z

Uniwersytetu

w Białymstoku, według której szabat to „obrzęd żydowski rozpoczynający się
w piątek”. U części badanych wskazywany jest tylko piątek, co może
sugerować błędne łączenie szabatu wyłącznie z tym dniem tygodnia.
Asocjacje takie przybierają wtedy następującą postać: „żydowskie święto - co
piątek” lub „święto żydowskie świętowane w piątki”. Bardziej precyzyjne
ujęcia znajdujemy w skojarzeniach opisujących czas, kiedy ma miejsce
początek i koniec szabatu. Przybierają one następującą postać: „święto
żydowskie wypadające w piątek wieczorem” lub „święto żydowskie od piątku
wieczorem do soboty”. Zdarzają się też mniej dokładne sformułowania, takie
jak: „czas od piątku popołudnia do zmroku w sobotę u Żydów” albo
„żydowski zwyczaj od wschodu w piątek do zachodu w sobotę”.
Na szczególną uwagę zasługują te skojarzenia, których treść nawiązuje
do ducha międzykulturowości. W asocjacjach badanych osób można dostrzec
powiązania między judaizmem i chrześcijaństwem. Ciekawym przykładem
jest wypowiedź studentki filologii angielskiej jednej z niepaństwowych szkół
wyższych w Białymstoku, która na pytanie, z czym kojarzy jej się szabat,
odpowiada „z piątkiem, z żydami; poszczę wtedy”. Zupełnie niespodziewanie
studentka ta łączy powinność religijną chrześcijanina, związaną ze śmiercią
Jezusa, z dniem, w którym wyznawcy judaizmu rozpoczynają świętować
szabat. W innym skojarzeniu badana uczennica liceum w Grajewie wskazuje
na znaczeniową analogię szabatu i niedzieli, pisząc: „żydowskie święto
(odbywające się co tydzień) - mniej więcej odpowiednik niedzieli”. Ważną
grupą wypowiedzi są takie, w których badani, myśląc o szabacie, widzą
w nim siódmy dzień tygodnia. Jest to istotny łącznik we wspólnej
judeochrześcijańskiej tradycji. Skojarzenia badanych przybierają w tym
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wypadku

następującą

postać: „7 dzień tygodnia u

Żydów” (uczeń

prestiżowego liceum w Łomży); „siódmy święty dzień tygodnia” (studentka
ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku); „siódmy świąteczny dzień
u Żydów” (studentka Politechniki Białostockiej). Część badanych słusznie
wskazuje na szabat jako „ostatni dzień tygodnia”, precyzując niekiedy, że jest
to „ostatni dzień każdego tygodnia w judaizmie” (w obu przypadkach
studenci ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku).
Skojarzenia błędne
Oddzielną kategorię stanowiły skojarzenia ewidentnie błędne. Taki
stan rzeczy stwierdzono u prawie co piątego badanego (18%). Co ciekawe,
dotyczyło to niemalże w jednakowym stopniu tak uczniów szkół średnich jak
studentów [zob. wykres 2, s. 59]. Pierwsza kategoria błędów to opisywane
już wcześniej skojarzenia z judaizmem, ale niezgodne z rzeczywistym
znaczeniem tego elementu w kulturze żydowskiej. Klasycznym przykładem
jest tu łączenie szabatu z postem. Znacząca grupa badanych na ekspozycję
terminu szabat reaguje ogólnym, pojedynczym słowem „post”. Padają też
sformułowania wskazujące na wyraźną niepewność reakcji, na przykład: „coś
jak post” czy „święto wyznaniowe, coś jak post”.
Jednak najczęściej post bywa przypisany do konkretnej grupy poprzez
używanie przymiotnikowych bądź rzeczownikowych dookreśleń. Znajdziemy
więc

sformułowania:

„żydowski

post”

lub

„post

żydowski”,

„post

w judaizmie”, „post u Żydów” albo „okres postu u Żydów”. Zwrotu „post
żydowski” szczególnie często używali studenci medycyny z Białegostoku.
Jeden z przyszłych lekarzy, nie mogąc się zdecydować, której z grup przypisać
szabat, napisał, że jest to „żydowski post albo muzułmański”. Studentka
jednej z niepaństwowych szkół wyższych w Białymstoku także nie wykazała
się zdecydowaniem, ale obie wskazane przez nią grupy nie były prawdziwe,
według

niej,

szabat

to „post u prawosławnych albo w islamie”.

W pojedynczych przypadkach szabat mylony jest ze świętami dorocznymi,
na przykład z Paschą - „święto żydowskie, zabija się baranka”; czy z Sukkot „święto namiotów (żydowskie)”.
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Dla wielu badanych szabat wiąże się z islamem, konkretnie z postem
lub świętem w tej religii. Uczennica liceum, mieszkająca w miasteczku bez
wyraźnego zróżnicowania kulturowego, ale o bogatych tradycjach migracji
zarobkowych, bez wahania wskazuje na religię, ale nie jest pewna, czego
w istocie dotyczy symbol, do którego ma się odnieść. Używa ona zdania:
„tak jakby ‘post’ w islamie”. Jeden z badanych studentów politechniki,
najwyraźniej myląc szabat z Ramadanem, pisze, że szabat to „post od świtu
do zmierzchu u muzułmanów”.
Niestety wśród niepoprawnych skojarzeń pojawiają się także takie,
które wskazują na daleko posuniętą ignorancję. Mimo wyrazistego kontekstu
całego badania, skojarzenia te w znaczącej części daleko odbiegały od
obszaru odmienności etnicznej czy religijnej. Stąd szabat niektórym badanym
kojarzył się z sabatem czarownic, czy wprost z czarami i czarownicami albo zapewne przez podobieństwo fonetyczne - ze szlabanem. Smutne jest to, że
wśród autorów takich skojarzeń byli także studenci.
Konkluzja
W Europie Środkowej judaizm współistniał z chrześcijaństwem przez
wiele

stuleci.

Tragedia

holocaustu

przerwała

dramatycznie

wspólne

tworzenie historii. Do dziś w przestrzeni kulturowej Polski i Podlasia
pozostało wiele świadectw wzajemnego oddziaływania na siebie dwu
kulturowych światów. W krajobrazie podlaskich miast i miasteczek pozostały
synagogi, zwykle niemi świadkowie bogatego życia duchowego społeczności,
które je wzniosły. Dla głębszego zrozumienia kultury polskiej wręcz
niezbędne jest refleksyjne odwołanie się do doświadczeń wspólnego
istnienia w jednej przestrzeni ludności chrześcijańskiej i żydowskiej.
Ważne zadania w tej sferze ma edukacja. W założeniach edukacji
międzykulturowej, przygotowującej człowieka do życia w warunkach dyfuzji
kultur, ważne miejsce zajmuje umiejętność przyjmowania perspektywy
Innego. Odmienność kulturowa staje się wtedy szansą wzbogacania własnej

© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2014 Tom IX Numer 1
www.skeces.pl

68

tożsamości kulturowej, kiedy refleksyjnie potrafimy odnosić się do istoty
tejże odmienności. Istotną rolę odgrywa tu elementarna świadomość
możliwa do zdiagnozowania poprzez skojarzenia dotyczące kryterialnych
symboli tożsamości kulturowej odmiennych grup kulturowych.
Do takich symboli w kulturze judaizmu należy szabat. Termin ten
przez znaczącą część badanych uczniów i studentów (ponad połowa) nie był
kojarzony w ogóle lub kojarzony niepoprawnie. Stanowi to niepokojący
mikrowskaźnik kompetencji do komunikacji międzykulturowej w relacji
„chrześcijanie - wyznawcy judaizmu”. Spuścizna historyczna Podlasia stanowi
szansę do wykorzystania. Wystarczy tylko nadać znaczenie stosownym
zagadnieniom

w

pracy

wychowawczej.

Pozostaje mieć nadzieję,

że

pedagodzy - i ci pracujący w szkołach, i ci działający w środowisku
pozaszkolnym - tę szansę potrafią wykorzystać.
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MIEJSCA ŚWIĘTE, CODZIENNE, ZAKAZANE W PAMIĘCI BIAŁOSTOCZAN POLSKIEGO
I ŻYDOWSKIEGO POCHODZENIA URODZONYCH W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM:
PERSPEKTYWA EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Wprowadzenie
Pytanie o miejsca z przeszłości zachowane w pamięci jest pytaniem
o tożsamość człowieka, o jego związki ze światem i ludźmi w tym świecie.
Miejsca znaczące wyznaczają granice świata człowieka, w skład którego
wchodzą przestrzenie codzienne i odświętne, a także te, którym nadajemy
znaczenia świetności oraz te, które funkcjonują w naszej świadomości jako
zakazane.
Miejsca odgrywają ważną rolę w kształtowaniu i przekazie pamięci
społecznej, rozumianej jako wszystko to, co pozostało z przeszłości
w przeżyciach członków grupy, lub to, co uczynili swoją przeszłością. Pamięć
społeczna jest to zbiór wspomnień o zdarzeniach rzeczywistych jak
i zmyślonych,

miejscach

własnych

i

zdarzeniach,

które

przeżyło

się

bezpośrednio oraz takich, o których wiedza przekazywana jest z pokolenia na
pokolenie [Szociński, Kwiatkowski 2006, s. 27]. Pamięć społeczna jest
podstawowym elementem tożsamości człowieka, jest warunkiem poczucia jej
ciągłości, a zatem tego, że mimo upływu czasu i zmienności losów jest się
ciągle tą samą osobą.
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Miejsce staje się znaczącą lokalizacją dla żyjących tam ludzi dzięki
nadawanym mu znaczeniom, przechowywanym i wydobywanym z pamięci.
Poza tym jego tożsamość wyznaczana jest przez „ducha miejsca” - genius loci,
co oznacza ducha władającego albo opiekującego się jakimś miejscem
[Kopaliński 1999, s. 189]. Aktualnie używa się tego wyrażenia, by podkreślić
niepowtarzalność danego miejsca, by opisać aurę sprawiającą, że dana
przestrzeń jest traktowana, jako znana, własna i jedyna w swoim rodzaju.
Pojęcia „ducha miejsca” używa się do opisania znaczenia miejsca, które jest
odczytywane i doświadczane w taki sam sposób przez wszystkie osoby
w nim przebywające [szerzej zob. Lewicka 2012, s. 61-68].
Miejsce jako kategoria edukacji międzykulturowej
Miejsce, jako znaczący element środowiska, należy analizować
z uwzględnieniem jego trzech aspektów: po pierwsze - lokalizacji (location),
bowiem daje się określić za pomocą obiektywnych współrzędnych na
powierzchni ziemi; po drugie - materialnego kształtu miejsca (lokale), czyli
konkretnej formy je tworzącej, w tym budynków, układu ulic, placów,
pomników itd.; po trzecie - znaczenia nadawanego miejscu (sense of place),
na które składa się subiektywny i emocjonalny stosunek człowieka do niego
[Agnew 1987. Za: Lewicka 2012, s. 31]. Potencjał miejsca można wobec tego
wykorzystać w edukacji na kilka sposobów. Można uczyć się o nim
wykorzystując różne źródła przekazu. Warto zwrócić uwagę, że samo miejsce
może nas uczyć. Biorąc pod uwagę perspektywę uczącej się grupy
i podejmowanego tematu, czasami silniej oddziałują działania edukacyjne
podejmowane w szczególnych miejscach, niż na przykład w szkolnej klasie.
Siła środowiska lokalnego i miejsc znaczących, które wyznaczają jego
granice polega na tym, że jest ono nieodłącznym elementem życia jednostki
i grup społecznych. T. Pilch rozumie środowisko lokalne jako „(…) zbiór ludzi
zamieszkujących niewielkie terytorium oraz stworzoną przez nich kulturę,
stosunki

społeczne

i

otoczenie

przyrodniczo-materialne.

Składnikami

środowiska lokalnego są wspólne instytucje, symbole i wartości. Cechami
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tego środowiska są poczucie odrębności i izolacji, jednolitości zawodowej
i ekonomicznej,

tożsamości

etnicznej

i

kulturowej.

Dominacja

więzi

osobowych nad rzeczowymi pozwala na powszechną identyfikację członków
oraz sprawowanie osobowej i rygorystycznej kontroli. Istotą świadomości
społecznej

środowiska

lokalnego

jest

poczucie

jedności

wspólnoty

i aprobującego uczestnictwa” [1999, s. 300]. Tak pojmowane środowisko
lokalne jako swoiste miejsce bliskie każdemu człowiekowi staje się
doniosłym kontekstem edukacji międzykulturowej.
Znaczną uwagę emocjom towarzyszącym miejscom i roli, jaką pełnią
miejsca w tożsamości człowieka oraz odniesieniom ludzi do miejsc
zamieszkania,

miejsc

pobytu,

poświęcali

w

latach

90.

XX

wieku

psychologowie środowiskowi. W roku 1992 ukazała się praca zbiorowa pod
redakcją Irwina Altmana i etnolożki Setha’y Low dotyczącej przywiązania do
miejsca. Jednak samo pojęcie tożsamości miejsca (place identity) zostało
wprowadzone znacznie wcześniej, bo pod koniec lat 70., przez Harolda
Proshansky’ego [Altman, Low (red.) 1992; Proshansky 1978. Za: Lewicka 2012,
s. 9].
Jednostki identyfikując się z miejscem, sprawiają, że stają się one
częścią ich tożsamości. Pełnią nie mniej ważną funkcję w autoidentyfikacji
człowieka jak inne kategorie. Warty zauważenia jest fakt, że identyfikacja
z miejscem jest czymś więcej niż emocjonalną więzią z nim. Clare TwiggerRoss i David Uzzel w 1996 roku, adaptując do badań nad miejscem
wielowymiarową

teorię

tożsamości

Glynis

Breakwell,

przedstawili

systematyczną teorię identyfikacji z miejscem [Twigger-Ross, Uzzel 1996. Za:
Lewicka 2012, s. 111]. Miejsce w tym ujęciu może stać się częścią tożsamości
człowieka wtedy, gdy daje mu poczucie ciągłości, pozwala na odróżnienie się
od innych, staje się źródłem pozytywnej samooceny, a także daje poczucie
skuteczności i kontroli nad otoczeniem, a więc kiedy zapewnia jednostce
tożsamość zarówno w wymiarze synchronicznym, jak i diachronicznym.
O

przywiązaniu

do

miejsca

mogą

decydować

różne

czynniki

kulturowe, które Setha Low pogrupowała w sześć różnych grup symboli:
(1) genealogię, czyli rodzinne powiązania z nim; (2) symbolikę związaną
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z doświadczeniem jego utraty na skutek przemieszczenia, odebrania ziemi lub
zniszczenia dotychczasowej społeczności; (3) symbolikę odzwierciedlającą
jego powiązania ekonomiczne poprzez relacje własności, dziedziczenia lub
związki polityczne; (4) symbolikę „kosmologiczną”, a więc jego znaczenie
religijne, duchowe czy mitologiczne; (5) jego symbolikę „świąteczną” jako
celu pielgrzymek i scenerii dla wydarzeń kulturalnych; oraz (6) symbolikę
wywodzącą się z narracji o nim [Low 1992. Za: Lewicka 2012, s. 37].
Zdaniem Yi-Fu Tuan, pojęcie miejsca różni się od zbliżonych terminów,
takich jak: przestrzeń czy lokalizacja, tym, że jest definiowane przez znaczenie,
czyli treść [Tuan 1987]. Miejsca dzięki nadawanym im znaczeniom stanowią
ważne

kategorie

w

życiu

jednostek.

Stają

się

istotnymi

punktami

orientacyjnymi w środowisku lokalnym, pomagają odpowiedzieć na jedno
z kluczowych pytań tożsamościowych - „skąd pochodzę?”.
Warta przywołania jest próba rozpoznania tego, czym miejsce jest,
a czym nie jest, podjęta przez socjologa Thomasa Gieryna. Autor dowodzi, że
miejsca

nie

można

utożsamiać

z

przestrzenią,

czyli

abstrakcyjnym

geograficznym układem, do opisu którego wykorzystuje się współrzędne,
odległości, kierunki, skale. Nie można go również traktować jak lokalizacji
charakteryzowanej za pomocą kategorii socjologicznych, demograficznych czy
ekonomicznych, do rozróżniania której wykorzystuje się dane na temat
wielkości populacji czy poziomu uprzemysłowienia. Z danych uzyskiwanych
z sondaży lub spisów powszechnych również nie zdobędziemy - zdaniem
T. Gieryna - informacji o miejscu. Nie jest ono także nazwą miejscowości,
w której

badani

mieszkają,

używanej

do

zestawień

i

porównań

statystycznych. Wspomniany autor twierdzi, że „punkt we wszechświecie,
z nagromadzoną w nim materią, staje się miejscem dopiero wtedy, gdy
zawiera w sobie historię lub utopię, zagrożenie lub bezpieczeństwo,
tożsamość lub pamięć. Miejsce to nie jest po prostu sceneria wydarzeń lub
ich tło, ale aktywny gracz w grze - siła, która wywiera dostrzegalny
i niezależny wpływ na życie społeczne [Gieryn 2000. Za: Lewicka 2012, s. 1011].
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Miejsca spełniają istotną rolę edukacyjną, szczególnie użyteczną
w środowiskach wielokulturowych, gdzie uczenie o tym, co łączy i o tym, co
dzieli wymaga szczególnych środków przekazu. Edukacja międzykulturowa,
postrzegana jest jako „wszystkie te oddziaływania, które dotyczą kultur i ich
elementów, będących w stanie interakcji (dyfuzji bądź interferencji) oraz
zmierzają do takiego kreowania aktów pedagogicznych, że ich efektem jest
powstawanie właściwych postaw jednostek i grup wobec odmienności
kulturowej

oraz

świadome,

refleksyjne

zakorzenienie

we

własnym

dziedzictwie kulturowym” [Sobecki 2007, s. 27]. Jednym z jej zadań staje się
sprostanie wyzwaniom stawianym przez wielokulturowe społeczeństwo,
wykorzystując siłę i potencjał wpisany w miejsca istotne z punktu widzenia
tego społeczeństwa.
Warto zauważyć, że środowisko życia wraz ze znaczącymi miejscami
jest najbardziej uniwersalną i trwałą częścią naszego otoczenia. Przy czym
należy podkreślić, że środowisko nie jest tożsame z otoczeniem, podobnie jak
miejsca nie należy mylić z przestrzenią czy lokalizacją. Środowisko bowiem
jest to „zespół warunków, wśród których bytuje jednostka i czynników
przekształcających jej osobowość, oddziałujących stale lub przez czas dłuższy”
[Radlińska 1961, s. 366]. Do tych istotnych warunków biorących udział
w budowaniu tożsamości zaliczamy, obok innych ważnych elementów,
również

i

miejsca,

będące

oswojonymi

elementami

środowiska

subiektywnego, bezpośredniego. Środowisko bezpośrednie traktowane jest
przez H. Radlińską jako najbliższe jednostce, natomiast środowisko szersze,
dalsze rozumiane jest jako potencjalne, którego wartości nie zawsze wchodzą
w skład środowiska bezpośredniego [Radlińska 1961, s. 366].
Zadaniem edukacji międzykulturowej jest poszerzanie przestrzeni
środowiska życia jednostek o miejsca należące do obiektywnego i szerszego
środowiska oraz włączanie ich do środowiska subiektywnego, a także
pokazywanie i uświadamianie wartości środowiska obiektywnego, w tym
miejsc społecznie ważnych, oraz ułatwianie subiektywizowania ich. Jej celem
pozostaje także przygotowanie osób z różnych kultur do wspólnego działania
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w obronie środowiska lokalnego, rozwiązywania oraz osiągania wspólnych
celów i interesów publicznych.
Stanisław

Ossowski

wprowadził

pojęcie

„ojczyzny

prywatnej”,

oznaczające obszar najbliższy, związany z miejscem zamieszkania, oswojony,
przesycony indywidualną biografią człowieka, który naddaje mu osobiste
znaczenia emocjonalne [Ossowski 1967]. Pojęcie to przeciwstawić można
ojczyźnie ideologicznej. Ojczyzna prywatna rozumiana jest jako szczególne
miejsce znaczące, w którym dominuje stosunek osobisty zachodzący między
jednostką a terytorium, to znaczy „przywiązanie do środowiska, w którym się
spędziło życie albo znaczną część życia, czy wreszcie okres szczególnie
podatny na tworzenie się trwałych więzi emocjonalnych, przede wszystkim
okres dzieciństwa” [Ossowski 1946, s. 26]. Można więc powiedzieć, że
ojczyzna prywatna jest domem dzieciństwa, a wyniesione z niego wartości
towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Natomiast ojczyzna ideologiczna jak pisze Ossowski - to „moja ojczyzna w ideologicznym znaczeniu, to ziemia
mojego narodu. Istotą mojego związku z tą ziemią, jest uczestnictwo we
wspólnocie narodowej” [Ossowski 1946, s. 26]. Zatem pojęcie ojczyzny
ideologicznej wiąże się z przekonaniem jednostki o jej uczestnictwie w
konkretnej zbiorowości narodowej, która jest związana z pewnym szerszym
terytorium.
Pojęcie „ojczyzny prywatnej” zyskało na znaczeniu po roku 1989, kiedy
w wyniku politycznych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
uruchomione
usamodzielniły

zostały
się

procesy

politycznie

decentralizacji,

w

i

regiony

gospodarczo

rezultacie
oraz

których
lokalne

społeczności [Lewicka 2012, s. 23]. To przyczyniło się do wzrostu znaczenia
zamieszkiwanego terytorium, odżyło zainteresowanie historią miast, dzielnic,
regionów, rodzinnymi i rodzimymi korzeniami itp.
Metodyka badań własnych
Na przełomie 2012 i 2013 roku prowadziłam badania, których
przedmiotem była pamięć przeszłości Białegostoku, z udziałem białostoczan
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urodzonych przed II wojną światową pochodzenia polskiego, którzy nadal
mieszkają w Białymstoku, oraz żydowskiego, obecnie żyjących w Izraelu.1
W badaniach wzięło udział trzydzieści siedem osób, w tym 23 osoby, które
mieszkają w Białymstoku, oraz 14 osób, mieszkających w Izraelu, w takich
miejscowościach, jak: Kiriat Białystok w Yehud, Tel Aviv, Hajfa, Beer Sheva.
Pamięć przeszłości Białegostoku badana była za pomocą znaków2
charakteryzujących

przedwojenną

rzeczywistość

Białegostoku.

Badanie

pamięci przeszłości Białegostoku składało się z dwóch etapów. Pierwszy etap
polegał na wywoływaniu z pamięci badanych osób znaków odnoszących się
do przedwojennej kultury Białegostoku z takich obszarów jak: zdarzenia,
postaci, tradycje, miejsca oraz nazwy. Ten etap sprowadzał się do podania
przez badanych w trakcie wywiadu swobodnego znaków, które kojarzą się
im z przedwojennym Białymstokiem, w odniesieniu do poszczególnych,
zaproponowanych kategorii. W ten sposób zbadano funkcjonowanie znaków
z przeszłości Białegostoku w świadomości badanych. Na tej podstawie
można było ustalić rodzaj, zakres i trafność wiedzy swobodnie wydobywanej
z pamięci na temat znaków kojarzących się badanym z przedwojennym
Białymstokiem

oraz

zdefiniować

elementy

znaczone,

wyrażające

się

w wartościach przypisywanym znakom.
Drugi etap polegał na eksponowaniu 30 znaków charakterystycznych
dla przedwojennego Białegostoku, wskazanych przez jedenastu sędziów
kompetentnych, znawców historii miasta. Wybierając znaki brano pod
uwagę

strukturę

społeczno-kulturową

przedwojennego

Białegostoku.

Starano się, by wytypowane znaki procentowo odpowiadały liczebności
grup kulturowych mieszkających w mieście przed wojną. Znaki eksponowane
1

Przedstawione w niniejszym tekście analizy są fragmentem szerszych badań
prowadzonych w ramach pracy doktorskiej pod kierunkiem dra hab. Mirosława
Sobeckiego, profesora Uniwersytetu w Białymstoku, na temat Pamięć przeszłości
Białegostoku jako element tożsamości zbiorowej uczniów szkół średnich z perspektywy
edukacji międzykulturowej: studium porównawcze.
2
Pojęcia „znak” w badaniach używano w znaczeniu zaproponowanym przez Rolanda
Barthesa, według którego na znak składają się elementy znaczące oraz powiązane z nimi
elementy znaczone. Szersze omówienie tego zagadnienia można znaleźć, między innymi,
w następujących pracach: R. Barthes, System mody [2005]; R. Barthes, Mitologie [2008];
E. A. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej [2003].
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badanym wywodziły się ze spuścizny kulturowej Polaków, Żydów, Niemców
i Rosjan. Znalazły się tu również znaki wspólne wszystkim grupom
kulturowym mieszkającym w Białymstoku w okresie międzywojennym. Na
potrzeby niniejszego opracowania w dalszej części odniosę się do wybranych
znaków należących do kategorii „miejsca” wyłącznie z pierwszego etapu
badań. Decyzja ta podyktowana była ograniczonymi ramami tekstu.
Wielokulturowość przedwojennego Białegostoku
W miejscowościach usytuowanych na pograniczu, środowisko lokalne
staje się przestrzenią łączącą wszystkie grupy kulturowe, gdzie miejsca
znaczące są często miejscami wspólnymi dla kilku kultur. Przykładem miasta
pogranicza jest Białystok, o którym Adam Dobroński pisze: „Białystok
kształtował się od początku jako ośrodek w pełnym tego słowa znaczeniu
pograniczny, leżący na styku różnych fal osadniczych, kultur, nacji i wyznań”
[2001, s. 13].
Tereny obecnego Białegostoku od wielu wieków miały charakter
stykowy

i

przejściowy.

Było

to

miejsce

spotkań

różnych

kultur,

wpływających na siebie i ścierających się ze sobą. Znaczący wkład w budowę
miasta mieli Polacy, a obok nich poczynając od połowy XVII wieku Żydzi,
których

sprowadził

Jan

Klemens

Branicki,

myśląc

o

rozbudowie

Białegostoku, wówczas jeszcze prywatnego miasta. W latach 1857 - 1895
wśród białostoczan najliczniejszą grupę stanowili Żydzi, odsetek osób religii
mojżeszowej zwiększył się do 78% ogółu mieszkańców, natomiast Polacy
stanowili zaledwie 22%. Andrzej Sadowski nazywa XIX-wieczny Białystok
miastem żydowsko-polskim z niewielką ilością ludności prawosławnej. Jak
pokazują statystyki, w momencie rozpoczęcia I wojny światowej Białystok
był miastem wielokulturowym ze znaczną przewagą Żydów [Sadowski 2006,
s. 156-157].
Przed II wojną światową nie mniej ważną rolę społeczno-kulturowopolityczną w kształtowaniu Białegostoku, obok Polaków i Żydów, pełniły
również, choć mniej liczne, inne grupy kulturowe, w tym: Niemcy, Rosjanie,
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Białorusini,

Litwini,

Tatarzy.

Wielokulturowy

charakter

Białegostoku

zachował się do dnia dzisiejszego. Jednak obraz wielokulturowego miasta
zmieniał się na przestrzeni dziejów. Wśród powodów można wymienić
procesy

migracyjne,

polityczne

zmiany

granic

miasta

oraz

całego

województwa białostockiego, rosnącą świadomość narodową oraz procesy
asymilacyjne. Największe straty miasto poniosło w konsekwencji wydarzeń
II wojny świtowej. Od 1945 roku Białystok nieodwołalnie zmienił swoją
strukturę, bowiem z przestrzeni miasta zniknęli jego żydowscy mieszkańcy,
tak wyraźnie obecni w jego wielowiekowej historii. Białystok - zdaniem
A. Sadowskiego - po wojnie stał się miastem polskim. Dzięki migracjom ze
wsi do miasta powiększał się potencjał ludności prawosławnej, ludności bez
ukształtowanej świadomości przynależności narodowej, która niekiedy
określała siebie Białorusinami, a częściej asymilowała się z większością
polską [Sadowski 2006, s. 160-161].
Analiza narracji badanych białostoczan na temat zapamiętanych miejsc
Badani z pamięci wywoływali znaki, których treść i znaczenia im
nadawane stwarzały miejsca naznaczone stygmatem świętości, czego
przykładem może być dom rodzinny jako znaczące miejsce dzieciństwa, lub
przeciwnie znaki naznaczone syndromem zła. Można przyjąć za oczywistość,
że to, co uważamy za „nasze”, z definicji jest swojskie, własne, święte. Mało
kto powie, że żyje w miejscu z definicji złym. Oznaczałoby to, że zbiorowość
sama siebie uznaje za złą, a nie świętą [Kaute 2012, s. 369]. W przestrzeni
wielokulturowej zdarza się, że w te swojskie miejsca wkradają się elementy
na pierwszy rzut oka obce, które mogą zakłócać świętość miejsca. Wówczas
zbiorowość podejmuje akt autoanalizy, szukając najkorzystniejszych dla
siebie rozwiązań, wykorzystując między innymi strategie akulturacyjne1.
1

Strategie akulturacyjne stosowane są przez grupy kulturowe (najczęściej mniejszościowe),
zarówno przez autochtonicznych mieszkańców jak i osoby nowo przybyłe na obce sobie
terytorium. Strategie przyjmowane są w odpowiedzi na oczekiwania ze strony grupy
większościowej. Wykorzystywane taktyki umożliwiają poradzenie sobie z niepokojem
pojawiającym się w wyniku nowej, nieznanej sytuacji, pozwalają funkcjonować w kulturze
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Miejsca ważne, znaczące, które najczęściej pojawiały się w pamięci
badanych związane były z ich miejscem zamieszkania. Dom dzieciństwa
jawił się w opowieściach wielu badanych jako dom rodzinny – miejsce
święte, wypełnione bliskimi osobami, sąsiadami, zabawami i marzeniami:
Myśmy mieszkali w tym domu Weltmana. Na rogu Świętego Rocha i Krakowskiej. Piękne
mieszkanie. Babci nigdy nie było w domu. Ona była, tak jak to się nazywa po rosyjsku,
dama patronesa. Ona martwiła się o całym świecie. Ona była jedyna nabożna w naszej
rodzinie. Myśmy się bawili na górce świętego Rocha zimą. Moje marzenie było mieć
łyżwy. To mnie obiecali, że na 10-lecie mnie się kupi łyżwy. To tego już nie było, bo
przyszli Rosjanie i wszystko się skończyło. Rodzice mieli bardzo dobre życie. Przede
wszystkim ludzie, którzy lubią karty, zawsze mają towarzystwo. Może dlatego, że ja całe
moje życie byłam naokoło kart, chociaż ja kart nie lubię. W wolnym czasie przychodzili do
nas grać w karty i oni chodzili na św. Rocha nr 7. Mieszkała tam rodzina Czernomorenc. To
byli dalecy krewni i chłopczyk Kubuś bawił się ze mną i całe życie socjalne było związane
naokoło rodziny [wywiad nr 34, kobieta, Izrael].

Dom dzieciństwa we wspomnieniach badanych pojawiał się również
jako miejsce przekazu dziedzictwa rodzinnego. Kojarzony był jako budynek
dziedziczony po przodkach, rozpoznawany w kontekście historii rodzinnych,
ważny z perspektywy relacji wewnątrzrodzinnych:
Ja urodziłam się na Stołecznej 79. Dom ten był częścią mojego dziadka, właściwie babci, bo
majątek był babci od strony ojca. Mój pradziadek – Jan, syn Fabiana, Mozoleski otrzymał
tę ziemię w 1878 roku od wieśniaków z Białegostoczku za darmo. Bo był to żołnierz, który
25 lat prawdopodobnie służył w wojsku carskim, no i przyjechał, nie miał z czego żyć, miał
rodzinę i zlitowali się nad nim. Pamiętam ten domek, malutki, nieduży. I ja pamiętam ten
dom pradziadka. Poza tym potem ta ziemia ciągnęła się od ulicy Stołecznej aż do
Sosnowej. To taki duży płat był, no nie szeroki, wąski. No i potem właśnie osiedlali się.
Także tyle domów było rodzinnych, od Sosnowej aż po Stołeczną. Ja się wychowywałam
właśnie między tą rodziną [wywiad nr 1, kobieta, Polska].

dominującej, wchodzić w krąg kultury większości [Szerzej zob. Grzymała-Moszczyńska
2000, s. 18-22; na temat strategii tożsamościowych zob. Nikitorowicz 2001, s. 94-98].
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Dom dzieciństwa rozumiany był również jako środowisko lokalne,
które jawiło się jako miejsce bezpieczne, gdzie dom rodzinny traktowany był
łącznie z miejscami znanymi i oswojonymi, znajdującymi się w najbliższym
sąsiedztwie:
Mój dom był na Sosnowej, niedaleko od nas, na górze, tam była piekarnia, z prawej strony
była apteka, co tam zawsze poslali mnie kupić koguciki. To byli proszki od bólu głowa.
Z tylu była piekarnia. Z rana mama wstała i przyniosła stamtąd bułeczki. To pamiętam
gorące. Naprzeciw nas, jak się zaczął ten cmentarz stary, myśmy mieszkali - na początku
cmentarza, a apteka była na koniec cmentarza. Z drugiej strony to była mleczarnia. To
mama przyniosła stamtąd i mleko, i masło, i różne sery [wywiad nr 29, kobieta, Izrael].

Niekiedy przestrzenią własną stawały się miejsca z dalszej okolicy, gdy
były poznane i oswojone najczęściej za sprawą bliskich - dorosłych.
Miejsce święte, jakim jest, czy raczej powinien być: dom rodzinny, dom
dzieciństwa, może być również miejscem naznaczonym syndromem zła miejscem

przeklętym,

zagrażającym

bezpieczeństwu.

Przed

wojną

w szczególnie trudnej sytuacji znajdowały się dzieci osierocone na skutek
śmierci rodziców, co w tamtych czasach zdarzało się stosunkowo często [zob.
Sendyk 2001, s. 33-34]. Część z nich trafiała do klasztorów lub punktów
opieki. Jednak niektóre z sierot były przygarniane przez rodziny z marginesu
społecznego, gdzie ich podstawowym obowiązkiem była praca zarobkowa,
a często żebractwo. Jedna z rozmówczyń, która doświadczyła takiego właśnie
losu, mówi o sobie, że w rodzinie, do której trafiła po śmierci matki, była
dziecięcym parobkiem. Oto fragment wypowiedzi ilustrujący tragiczne
położenie dzieci w analogicznych sytuacjach:
Pamiętam tylko tyle, że mama leżała w tej rozbitej połowie domu. Tylko tam jakiś dach
był, pamiętam. I tylko tyle, co na łóżku leżała. I pamiętam tylko, że zmarła. Nie wiem, jak
to było. Tylko wiem, że szliśmy za tą trumną. Szliśmy, byliśmy bosi, goli. Ja byłam
w takich porwanych śniegowcach, pamiętam gumowych. A brat to chyba boso nawet
szedł. I ja jego za rączkę, pamiętam, ciągnęłam. Bo to on miał chyba może 2 i pół roku. No,
tyle. Tak. Zostałam z tymi ludźmi, którzy oni razem mieszkali z mamą moją. Ona była
młoda, on stary. I proszę panią, dziecko się urodziło, i czy pani wierzy, że te dziecko z głodu
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zmarło. Tak. Chłopczyk. Mały. Edzio się nazywał. I nie mieliśmy, co jeść. Chodziłam,
wyganiano mnie na te pole, to przynosiłam tą pokrzywę, lebiodę. I to się gotowało. Po
wszystkich

sklepach

żebrałam.

Tu

w

Białymstoku

były

hale,

gdzie

ta

szkoła

angielskojęzyczna, to tu były hale przecież ogromne, takie drewniane i tam było pełno
sklepików. To przecież po tych sklepikach, po wszystkich domach, po wszystkich sklepach,
po całym Białymstoku się chodziło na żebry. A już, jak z tymi drugimi sąsiadami, to już
jeździliśmy dalej na wsie, na wioski i do tych miasteczek, do Drohiczyna, do różnych. Ja
dziś nie pamiętam, jak te miasta wyglądają. A jeszcze pani powiem. Od niej, to mnie
wykradano, od nich. I oni mnie ciągle do siebie sprowadzili. Ja byłam wykradana.
Wykradana. Jakiś adwokat mnie uprowadził, bo byli bezdzietni, jakiś sędzia, rolnik
i prostytutka to mnie wykradła do Siemiatycz, tam rok u niej byłam [wywiad nr 14,
kobieta, Polska].

We wspomnieniach białostoczan, zarówno polskiego jak i żydowskiego
pochodzenia, miasto Białystok jest znakiem ojczyzny prywatnej, jawi się,
jako miejsce święte i wyjątkowe:
Moje miasto Białystok. I znów w marzeniach, jak niegdyś przed laty patrzę na
monumentalny majestatyczny hotel „Ritz”. Na mój gród w drzewie, w liczne zabytki
bogaty. Zdmuchując pył zapomnienia z mego dzieciństwa ulic. Już tylko ich nazwy dawne
w mej pamięci pozostały. Lecz zniknął bezpowrotnie ich poprzedni urok i czar. Może
Białystok nie był taki jak dziś wielki i wspaniały, lecz w mym sercu pozostał dla niego
miłości żar. Nie ma już cerkwi na Placu Wyzwolenia. Po teatrze „Palace” nad Białką zaginął
wszelki ślad. Przyjdą po nas dinozaurach nowe pokolenia, ale w naszej pamięci na zawsze
pozostanie tamten świat [wywiad nr 17, mężczyzna, Polska].

Wielu z białostoczan żydowskiego pochodzenia podkreślało fakt, że
Białystok jest bardzo ważnym miejscem w ich pamięci, ich małą ojczyzną,
której wspomnienie przewieźli do Izraela i tu złożyli hołd miastu, zakładając
osadę Kiriat Białystok. O czym świadczą między innymi następujące słowa:
Osada Białystok powstała w 1950 roku staraniem białostockich Żydów rozsianych po
całym świecie, żeby pamięć o Białymstoku w Polsce przetrwała na wieki. Na pomniku
widać naszą wielką białostocką synagogę, w której faszyści spalili żywcem dwa tysiące
Żydów. A tu widać zegar na wieży w centrum Białegostoku. Teraz tam ponoć jest muzeum.
Białostoczanie kochali swoje miasto. Ja urodziłem się w Białymstoku. Ja mieszkałem na
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początku na ulicy Żelaznej, niedaleko tam był pułk kawaleryjski, ja pamiętam niedaleko
lasu. Później my przeprowadziliśmy się na ulicę Sosnową 8, niedaleko Cerkwi. Dziś
Sosnowa jest nieduża. Ja uczyłem się w terkamonie, to była żydowska szkoła. My
w Białymstoku żyliśmy bardzo dobrze [wywiad nr 31, mężczyzna, Izrael].
Tylko białostoczanie wybudowali w Izraelu swoje małe miejsce - Kiriat Białystok, nie
zrobił tego nikt ani z Warszawy, ani z żadnego innego miasta. To były moje najszczęśliwsze
dni, miesięcy i roki. Mieszkaliśmy w Białymstoku na ulicy Sosnowej, róg Siennej. Ojciec,
mama, siostra i dużo rodziny [wywiad nr 29, kobieta, Izrael].

Białystok we wspomnieniach wszystkich badanych pojawiał się jako
miejsce wyjątkowe, dzięki swoim mieszkańcom pochodzącym z wielu kultur:
To było miasto przyjazne dla wszystkich. To było miasto pełne wielu kultur, może nie
piękne, zaniedbane, ale przyjazne i dla zwierząt, i dla różnych ludzi [wywiad nr 11, kobieta,
Polska].

Badani zwracali uwagę, że Białystok był miejscem wielokulturowym,
gdzie dominowały dwie grupy - Polacy i Żydzi:
To było miasto wielokulturowe. Tak, że tutaj przede wszystkim największy procent
mieszkańców to stanowili Żydzi potem Polacy [wywiad nr 17, mężczyzna, Polska].
Białystok, był miastem wielokulturowym, ale przede wszystkim był polskim, później był
w centrum żydowskim, a później były różne. Cała międzynarodówka była tam. Jakby pani
dobrze się przyjrzała, to każdy drugi, trzeci był z innej wiary [wywiad nr 26, mężczyzna,
Izrael].

Niestety za sprawą II wojny światowej Białystok w pamięci
białostoczan żydowskiego pochodzenia jawi się jako miejsce święte
i przeklęte zarazem. Bowiem ci, co przetrwali Shoah, a nie utracili pamięci,
częściej są w świecie, który im odebrano niż w nowej ojczyźnie. Często
sieroty Shoah zazdroszczą tym, co umarli, ukrywając to przed swoimi
rodzinami - dziećmi i wnukami. Liczni spośród białostoczan żydowskiego
pochodzenia, mieszkający obecnie w Izraelu, nadal czują się związani
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z Białymstokiem, są zaangażowani w jego aktualne sprawy. Jednak
przyjazdy do Polski za każdym razem sprawiają im ból, przypominają
bowiem bliskich i miejsca, które utracili:
Tak, czuję się związana z Białymstokiem. Bardzo sentymentalnie, bardzo. Pytali mnie,
dlaczego mówię po polsku. Bo to jest mój język macierzysty, ale nie ojczysty. Ojczysty to
jest hebrajski, jednak. Fakt. Żyję i jestem szczęśliwa, ja jestem bardzo zadowolona, że
Warszawa odbudowana, że Białystok nie do poznania, ale chodzę po nim jak po
cmentarzysku, niestety. Uważam, że to wielki postęp, że jest dużo ludności, że miasto jest
ładne stosunkowo. Jestem za… Nie wiem, jak to określić. Mam dużo sentymentu. Mam
przyjemność z tego, ale chodzę po tych ulicach, gdzie było getto, gdzie był mój dom, to
chodzę jak po cmentarzysku. Ja bez przerwy, ciągle żyję przeszłością. Niejednokrotnie
myślę, że mi nie należało się z matką i z bratem pożegnać. Że należało być z nimi razem, to
jest naprawdę. Dla mnie ten świat, który był w Białymstoku istnieje. Niestety! Niestety!
Chociaż ja jestem Izraelką - formalnie, ale... nie wiem? i uczuciowo. Uważam, że to jest
jedyna ojczyzna, ale.., jest ALE [wywiad nr 27, kobieta, Izrael].

Obok miejsc odświętnych, do których zaliczano kościoły, cerkiew
i synagogi, równie chętnie przywoływano miejsca codzienne. Badani
poproszeni o wymienienie miejsc charakterystycznych dla przedwojennego
Białegostoku, opisywali terytorium miasta uwzględniając poddział na
przestrzeń polską i żydowską, miejsca własne i obce:
Białystok to też był taki trochę podzielony. Na przykład, centrum to było wybitnie
żydowskie. Potem ulica Warszawska to była niemiecka przeważnie. Tutaj Młynowa,
Mazowiecka to była polska. Tutaj gdzie mieszkaliśmy to była polska. Od Waszyngtona do
lasu to była ta dzielnica polska, wybitnie polska. Te domki, to wszystko. Natomiast od
Waszyngtona do miasta to już była żydowska. Wybitnie żydowska. Tam były takie
chanajki. Tam była taka straszna bieda [wywiad nr 8, kobieta, Polska].

Białostoczanie polskiego pochodzenia w przestrzeni miasta należącej
przed wojną do Żydów uwzględniali również miejsca zakazane dla Polaków:
Była ta dzielnica Chanajki, która zaczynała się tutaj, gdzie stał dawny gmach komitetu,
dzisiaj Uniwersytet. Te wzgórze, gdzie ten pomnik stoi. To było centrum tych Chanajek.
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Trzeba powiedzieć, że tam raczej nie należało chodzić. Mieściła się tam taka biedota
żydowska. Tam wiele przestępczości było [wywiad nr 6, mężczyzna, Polska].

Okazało się, że wśród rodzin żydowskich z uprzywilejowanych warstw
społecznych, często zasymilowanych, gdzie w domu porozumiewano się
w języku polskim, a dzieci uczęszczały do polskich szkół, miejsca zakazane dla
Polaków były również i dla nich niedozwolone:
Ja na Chanajkach może raz w życiu byłam po wojnie. W ogóle, kto to tam chodził. Nikt nie
chodził. To było zabronione [wywiad nr 27, kobieta, Izrael].

Wymieniano

zapamiętane

miejsca

wspólne

dla

różnych

grup

kulturowych mieszkających przed wojną w Białymstoku, były to przeważnie
parki, kina, główne ulice, jak Lipowa czy Sienkiewicza, oraz niektóre mniejsze
ulice, będące wspólnotami wielokulturowymi:
Na Alta, gdzie mieszkaliśmy, byli też Polacy wyznania prawosławnego, na pewno byli.
Mieszkała rodzina tatarska. Ta pani z tej rodziny mieszka tutaj na rogu jeszcze. Rodziny
żydowskie to były dwie tylko. Piekarz Wolański, piękne pieczywo wypiekał. I druga, to
ona prowadziła sklepik spożywczy i taki mięsny. To tylko dwie rodziny. Żydzi to raczej
tutaj na chanajkach i centrum. Ale żyło się w zgodzie [wywiad nr 9, kobieta, Polska].

W Białymstoku w dzielnicach żydowskich mieszkały również rodziny
polskie, dla których miejsca przypisane do innej kultury stawały się
miejscami

własnymi,

codziennymi,

bliskimi

bo

oswojonymi

przez

zamieszkanie:
Także moje dzieciństwo upłynęło w dzielnicy żydowskiej, bo ja mieszkałem na ulicy Białej.
Kamienica fabrykanta Notowicza, który miał fabrykę na Czystej, małą fabryczkę, to była
wtedy jedną z większych. Ta kamienica, która teraz stoi na rogu Białej i Zamenhofa. Na
Zamenhofa to moi rodzice i inni nasi znajomi nazywali „Jatkowa”, ona przedtem się
nazywała Zielona. To była ulica „Jatkowa”. Cała dzielnica była zamieszkana przez Żydów,
więc ciągle było na każdym kroku słychać język jidysz. Chodzili w tych swoich chałatach,
jarmułkach na święto jesienne Kuczki. Inna była konfiguracja i układ ulic, aniżeli teraz,
w przedwojennym Białymstoku. Więc ulica „Jatkowa” zaczynała się od Rynku Kościuszki
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i biegła aż do samej Białki. To, to do Białki był wstęp taki wolny. I jak na święto jesienne
Kuczki to tam zbierali się Żydzi i swoje, i modlili się i swoje grzechy spuszczali do wody
i tak się kiwali. Na ulicy „Jatkowej” była rzeźnia koszerna i tam zarzynano kurczaki i inny
drób. No, ale jednak to był taki, wie pani, inna atmosfera, inny koloryt. Tam pamiętam
taka pani była Pluciakowa, która sprzedawała jako handel uliczny nabiał, między innymi
mleko i śmietanę. Ja byłem niedojadek, bo chociaż rodzice ciężko pracowali fizycznie, ojciec
z matką drzewo piłowali, rąbali. Ja te drzewo już jak podrosłem, to układałem
w żydowskich sklepach. Powiedzmy, że mnie tam nic nie brakowało. Bawiłem się
i przyjaźniłem z żydowskimi dziećmi [wywiad nr 17, mężczyzna, Polska].

Dzielono również przestrzeń Białegostoku na miejsca należące do
parafii oraz na miejsca przynależne biednym i bogatym. Do miejsc ważnych
w przestrzeni miasta zaliczano budynki sakralne, które były otaczane
szacunkiem, bez względu na to, do czyjej przestrzeni kulturowej należały.
Analizując miejsca związane z przestrzenią sakralną, wyróżniłam kilka
kategorii. Jedną z nich były miejsca „odświętne – święte”, które pojawiały się
najczęściej wtedy, kiedy rozmówca traktował budynek sakralny jako własny,
przynależny do jego kultury, znany i kojarzony z czasem świątecznym. Dla
Żydów takim miejscem była synagoga, dla osób prawosławnych Cerkiew
św. Mikołaja, natomiast dla katolików kościoły, przy czym najczęściej w tej
grupie badanych wymieniano Kościół Farny:
O, to był tylko jeden kościół i mały ten biały kościółek przy nim przylepiony. Bo nie
wolno było budować tego kościoła, to ludzie przylepili do tego starego kościółka. No tak.
To za carskich czasów. No tak. To za carskich czasów. Chodziłam. I do jednego, i do
drugiego. Ten mały, to był szkolny kościół. Tam rekolekcje się odbywały, msze święte takie
szkolne się odbywały tam. Ale zawsze początek roku szkolnego to był w Farze, wszystkie
szkoły szły. Wszystkie szkoły średnie. No, bo dużo było. Wszystkie szkoły klasami stały,
czy numerami szkół stały zawsze, zawsze. Koniec roku i początek roku zawsze był z Panem
Bogiem [wywiad nr 13, kobieta, Polska].

Budynki sakralne pojawiały się w pamięci rozmówców jako miejsca
„codzienne - święte” najczęściej wtedy, gdy należały do innej kultury niż
kultura rozmówcy, ale były znane i oswojone w codziennym kontakcie
i przez to rozpoznawane jako miejsca własne.
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Miejscem obcym zlokalizowanym w miejscu własnym dla wielu osób
wyznania rzymsko-katolickiego była Cerkiew św. Mikołaja. Była znakiem
słabo rozpoznawanym z przestrzeni przedwojennej Białegostoku:
Natomiast już cerkiew, już mniej pamiętam. Być może związane to było z opowiadaniami
babci, że to car budował. A to gdzie tam dziecku [wywiad nr 18, kobieta, Polska].

Kościół ewangelicko-augsburski był traktowany przez białostoczan
pochodzenia polskiego i żydowskiego jako miejsce obce, przynależne
wyłącznie do białostockich Niemców. W żadnym wypadku nie został
włączony do przestrzeni własnej moich rozmówców:
Jak to mówili, była w Białymstoku Kircha, tam Niemcy modlili się, to była ewangelicka.
Nie było tak, że Jana Chrzciciela. Ewangelicko-augsburski, tam tylko Niemcy chodzili.
Myśmy nazywali to Kircha [wywiad nr 7, kobieta, Polska].

Budynki sakralne przynależne do innej kultury niż własna były
również traktowane jako miejsca zakazane:
Św. Mikołaja to cerkiew, na Lipowej. Nigdy w niej nie byłam. Przechodziłam, widziałam,
ale jak kiedyś ksiądz mówił, że jak ktoś jest słabo wierzący, to lepiej nie chodzić po innych
kościołach [wywiad nr 2, kobieta, Polska].

Miejscami odświętnymi, wywoływanymi z pamięci badanych, były
miejscowości znajdujące się obok Białegostoku, ważne dla mieszkańców
miasta, między innymi z powodów turystycznych. Wymieniano również
miejsca odwiedzane w czasie wolnym, jak parki, bulwary.
Miejsca codzienne znaczące, wywoływane z pamięci badanych osób,
miały związek z działalnością zawodową ich bliskich. Pamięć znaków miejsca
związana była również z przestrzenią nauki - szkołami podstawowymi,
średnimi, polskimi i żydowskimi. W zapamiętanej przestrzeni miasta znalazły
się również fabryki, cukiernie i miejsca rozrywki, jak teatr, kina czy biblioteki.
Równie chętnie wywoływano z pamięci rynki i sklepy, w których robiono
zakupy, zarówno polskie, żydowskie, jak i niemieckie.
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Miejscem codziennym należącym do przestrzeni publicznej, choć
kojarzonym głównie z żydowskimi mieszkańcami Białegostoku, był ratusz.
Przedwojenny ratusz był miejscem wspólnym dla wszystkich mieszkańców,
można tu było tanio kupić wszelkie towary - farby, zabawki, owoce, tkaniny,
obuwie, ubrania, żelazo, no i oczywiście śledzie. „Wiele straganów i budek
miało prosty adres – ‘pod ratuszem’. Mieszały się na tym targu nacje i języki.
Słychać

było

żydowski

żargon,

białoruski

zaśpiew,

polską

mowę

z charakterystycznym białostockim »śledzikowaniem«” [Lechowski 2009,
s. 9]. Białostocki ratusz, którego początki sięgają roku 1745, nigdy nie był
siedzibą władz miejskich, zawsze pełnił funkcję handlową. W założeniu jego
fundatora - Jana Klemensa Branickiego, miał komponować przestrzeń rynku
i świadczyć o guście darczyńcy. Pierwotnie w budynku ratusza znalazło się
10 sklepów oddanych w dzierżawę białostockim Żydom. Już w 1772 roku
w ratuszu mieściło się 48 stoisk, a w wierzy umieszczono izbę sądową
i areszt. W okresie międzywojennym było to najpopularniejsze miejsce
robienia zakupów, bowiem mieściło się tam ponad sto różnej branży
kramów. Ratusz z okolicznymi sklepikami, należącymi głównie do Żydów,
wówczas pełnił funkcję współczesnej galerii handlowej [Lechowski 2009,
s. 20-28]. Oto jak wspominali to miejsce moi rozmówcy:
Przy Ratuszu na dole wszystkie sklepy nie duże i nie drogie, tylko tanie. Myśmy to
nazywali, że to nie jest luksusowe, tylko dla szerokiej ludności. Kto był właścicielem, to ja
nie wiem dokładnie. Byli wszyscy tam, Żydzi, Polacy. Tam byli tacy, którzy robili papucie
z kawałków towaru z fabryk. To byli Polacy. Tam było może 100 sklepów niedużych, ale
tam było wszystko tanie. Wszystko można było dostać od igły do motocykla. Tam był też
sklep, w ostatnich dwóch, czy trzech latach otworzono motorowe sklepy. To był tam
motocykl bardzo tani taki. Bo tak, to wszystko szło koniem albo pieszo. Jedzenie też tam
było wszystko. Tam było jakby miasto dla siebie. Zajeżdżali tam wieśniacy, bo jest dużo
miejsca naokoło. Z lewej strony stały te auta, które jeździły na prowincję, do Wasilkowa,
do Zabłudowa, do Supraśla. Był tam nawet autobus, który jechał aż do Grodna [wywiad
nr 29, mężczyzna, Izrael].
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Wielu rozmówców przywoływało wspomnienie najlepszych w mieście
śledzi, które można było kupić właśnie w tym wyjątkowym miejscu. Śledzie,
które można było „dostać” tylko przy Ratuszu były przysmakiem zarówno
Polaków, jak i Żydów:
Tak ten ratusz oblepiony tymi budami, ten zapach śledzia! Ale najlepsze smalcówki, tak się
śledzie nazywały, były pod Ratuszem. Mama mówi, że nigdy już potem takiego śledzia nie
jadła [wywiad nr 9, kobieta, Polska].
Pod ratuszem byli sklepy. Oni się nazywali po jidysz... Sklep po jidysz to kremo. I te sklepy,
tylko te pod ratuszem się nazywali Bremo. Bramlach. Myśmy kupili śledzie. Było w całym
mieście śledzie, w każdym sklepu spożywczym. Ale tam był jeden sklepczyk. Bremo.
Najlepsze śledzie w mieście sprzedawał [wywiad nr 29, kobieta, Izrael].

Było to miejsce atrakcyjne również dla młodzieży gimnazjalnej, ważne
z innych powodów niż dla dorosłych:
Ratusz był dookoła obudowany żydowskimi sklepikami. Tak jak jaskółcze gniazda
poprzylepiane. Dla nas uczniaków była tam najważniejsza w tym wszystkim księgarnia
Kudrycza. Żyda. To było, jak się idzie w kierunku Lipowej, to jak się kończył Ratusz, to
narożny był budynek. Ostatni sklepik. On handlował tak zwanymi brykami. Bryk to
w języku szkolnym były wszelkie pomoce naukowe - nielegalne. Tłumaczenia greckie,
łacińskie, opracowania, całe wypracowania na tematy literatury polskiej czy niemieckiej.
Tam wszystko można było u niego sprzedać i nawzajem kupić. To były groszowe interesy.
Bo co z uczniakami można było robić za interesy. Groszowe interesy. Wszystkie szkoły
białostockie u niego zaopatrywały się w tak zwane bryki. Jak ktoś nie umiał napisać
wypracowania, to leciał do Kudrycza. On tam szperał i znajdował odpowiednie książeczkę
z wypracowaniem, albo tłumaczenie łacińskie [wywiad nr 6, mężczyzna, Polska].

Na Rynku Kościuszki w tle ratusza znajdowało się targowisko, na które
przybywali handlarze z pobliskich miejscowości, aby sprzedawać płody
rolne, garnki, tkaniny itp. Niepowtarzalny klimat przedwojennego ratusza
współcześnie możemy odtworzyć wyłącznie za sprawą wspomnień osób
żyjących w tamtych czasach:
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A koło ratusza pełno Żydów siedziało, w beczkach śledzie sprzedawali. Śmierdziało, oj tak.
I to jeszcze mało to..., jak beczkę śledzi sprzeda, to weźmie beczkę, wyleje z tym, jak to da
smród. Trzeba było uważać, bo można było się poślizgnąć. Sznur dorożek stał i taka pojnia.
5 groszy się dawało, żeby konia napoić. Taka wodopojka stała. A naokoło ratusza pełno
Żydów, ze śledziami, ze wszystkim. A jak zimową porą mróz, bo kiedyś były mrozy, zimno
było, to przyniesie węgla w wiadro drewnianego, na węgla położy deszczułkę i usiądzie na
te wiadro, na ten węgiel. Bo strasznie zimno. I w pupę tam grzeje i ona śledzi sprzedaje.
A mróz, zawieja, śnieg. Tak się kiedyś sprzedawało, no. Tak, ludzie przychodzili, kupowali.
A biedacy to przychodzili z tym, z jakimś tam, czy kubeczkiem, czy czemś, żeby tego soku
nalała Żydówka. A potem pójdzie do domu, ugotuje kartofle i potem macza te kartofle
w ten sok i je tak [wywiad nr 21, kobieta, Polska].

Podsumowanie
Dla pedagoga ważna jest wartość edukacyjna miejsca. By ją odkryć
i jej użyć w pracy z ludźmi, należy przełożyć dane z sondaży, spisów,
dokumentów na konkretne treści ludzkich spostrzeżeń, przekonań, pamięci,
wyobraźni i znaczeń przypisanych konkretnym miejscom. Dopiero wtedy
dane stają się pełnymi o nich informacjami. Badania nad pedagogicznym
wymiarem miejsc są potrzebne między innymi po to, by społeczności
regionalne mogły poznać swoją tożsamość i bez lęku o jej utratę, korzystać
z nowości szerszego świata.
Zadaniem edukacji międzykulturowej jest umożliwienie młodym
ludziom zdobywania wiedzy o miejscach w ich okolicy z różnych źródeł z książek, Internetu, nie zapominając o przekazie ustnym, niezwykle istotnym
w kulturze tradycyjnej, obecnie coraz częściej zaniedbywanym. Spotkania
z osobami

żyjącymi

w

przedwojennym

świecie

oferują

młodszym

pokoleniom możliwość doświadczenia przeszłości z perspektywy ówczesnych
ludzi, swoistego przeżycia wydarzeń za ich pośrednictwem, poczucia emocji
rozmówców i nadania im własnych znaczeń. Przeżyć to nie to samo, co
dowiedzieć się, przeżycie bowiem umożliwia zdobycie wiedzy funkcjonalnej,
użytecznej w życiu. Wiedza i znaczenia jej nadawane konstruują typy
pamięci, im bogatsze asocjacje, tym żywsza i funkcjonalna pamięć, co
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przekłada się na poziom zaangażowania w sprawy środowiska lokalnego. To
z kolei pozwala otworzyć się na szerszy kontekst - kraju, innych państw,
świata. Wprowadzanie nowych treści powinno nawiązywać do dziedzictwa
poprzednich pokoleń, jest to istotne w kontekście ciągłości tożsamości.
W myśl idei edukacji międzykulturowej, poznajemy przeszłość, gdyż chcemy
wyjaśnić istniejącą rzeczywistość, objaśnić lub odrzucić istniejące, uznane
w niej systemy wartości. Możemy tego dokonać jedynie znając przeszłość
swojej rodziny, miejscowości, regionu, kraju, świata.
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Uniwersytet w Białymstoku
TRADYCJA EDUKACJI - EDUKACJA DO TRADYCJI.
DYLEMATY STANDARDU KULTUROWEGO W SYTUACJACH WIELOKULTUROWOŚCI

Wprowadzenie
Różnorodność kulturowa w rozmaitych kontekstach edukacyjnych jest
coraz częściej uświadamiana jako ważna i rozwijająca doświadczenie
jednostek, zarówno wychowawców jak i wychowanków. Jest to sytuacja,
która wywołuje szereg pytań, refleksji i problemów głównie w obszarze
teorii i praktyki edukacji międzykulturowej. Różnica kulturowa wydaje się
coraz bardziej „rozsadzać” ustaloną w edukacji tradycję, coraz wyraźniej
ukazywać

nieadekwatność

jej

praktyki

w

obliczu

wyzwań

kultury

ponowoczesnej. Przygotowanie wychowanków do radzenia sobie z różnicą
kulturową, budowanie kompetencji do międzykulturowej komunikacji,
w obliczu pluralizmu poszerzającej się wielokulturowości współczesnego
świata staje się dziś istotnym wyzwaniem.
Niewątpliwie mamy dziś do czynienia z procesami zmiany kulturowej.
Przewartościowaniom ulegają obowiązujące przez wieki standardy, sądy
i przekonania. Wolfgang Brezinka wskazuje na zagrożenia dla postaw
młodzieży i jej orientacji w rzeczywistości, przy tym zwraca uwagę na
problem trwałości i zmienności tradycji, pisząc:
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Gdy chodzi o wiedzę użyteczną i działalność zawodową, to uważa się ciągle, że nikt nie
może stać się ekspertem, jeśli nie zapozna się gruntownie z dotychczasowymi osiągnięciami
i nie oprze na nich swego myślenia i działania. Inaczej należy traktować wiedzę
interpretującą świat i dostarczającą orientacji oraz normatywne: religijne, etyczne,
polityczne i estetyczne elementy kultury. W tej sferze obserwujemy w Europie już od
trzystu lat kryzys tradycji. (…) Uginamy się pod ciężarem chaosu kulturowego. Zawiera on
w sobie przeróżne tradycje, które do siebie nie pasują: religijne i ateistyczne,
ukierunkowane na pracę i przyjemność, elitarne i egalitarne, regionalne i narodowe lub
ponadnarodowe. Wiele z nich wyklucza się nawzajem, wszystkie do siebie werbują,
wszystkie zmieniają się pod wpływem ducha czasu [2005, s. 9, 11].

Wydaje się, że namysł nad wychowaniem, rozumianym jako
przygotowanie

młodego

pokolenia

do

wyborów

wartościujących,

konstruowania światopoglądu i akceptacji różnorodności w obliczu zmiany
kulturowej, nie ogranicza się już tylko do akceptowania tradycji grupy
pochodzenia. Nie jest też wystarczające oparcie się w tym zakresie na
propozycjach zinstytucjonalizowanej formy przekazu tradycji narodowej
większości w kontekście pluralistycznego społeczeństwa. W. Brezinka tak to
ujmuje:
Szybkie przemiany w sferze polityki, pracy i sposobów spędzania wolnego czasu w rodzinie, w oświacie i w środkach masowego przekazu, warunkują nieuniknioną zmianę
mentalności. Współczesne tendencje to: ubóstwo więzi, sceptyczna postawa wobec
instytucji, tradycji i autorytetów, duża elastyczność, otwartość, zdolność dostosowania się,
świadomość

własnej

autonomii,

docenianie

niezależności,

samostanowienia

i samoodpowiedzialności [2005, s. 74-75].

Szerzący

się

indywidualizm

i

dynamika

przemian

społecznych

stwarzają nowe jakości w zakresie stylów życia i związanych z nimi
obyczajów, zwyczajów, obrzędów i ceremonii, które w kulturze pełnią rolę
transmiterów wartościowania oraz zasobników tożsamości zbiorowych,
służących jednostkom do wyprowadzania i uzasadniania swoich decyzji
etycznych.
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Teoria standardu kulturowego
Obserwowanie tych przemian w świetle decyzji wartościujących
jednostek może być operacjonalizowane teorią standardu kulturowego
Krzysztofa Jarosława Broziego [1994]. Odwołanie się do niej pozwala autorce
tego artykułu na zakreślenie dylematów edukacyjnych i rozważania nad
poszukiwaniem

modelu

wspólnoty

nowego

typu

w

sytuacjach

wielokulturowości.
Pojęcie standardu kulturowego w teorii K. J. Broziego koresponduje
z zaczerpniętą z antropologii funkcjonalnej Bronisława Malinowskiego
adaptacyjną teorią przemiany kulturowej. Konstrukcja tego pojęcia wynika
z przekonania, że ostatecznie celem każdej ludzkiej działalności, a także jej
produktów, jest zaspokojenie ludzkich potrzeb. Kultura, jako wtórne
środowisko człowieka, kształtuje wielość jego zachowań, buduje motywacje
i dążenia, wyznacza cele. Staje się balastem, kiedy przestaje realizować
większość wytworzonych w jej warunkach dążeń ludzkich, czy tych
konieczności, które wynikają z biologicznej natury człowieka. Proces taki
prowadzi do destrukcji całej kultury. Standard kulturowy jest więc opisem,
z jednej strony, poziomu rozwoju dotychczasowej kultury, a z drugiej
procesów wartościowania i tym samym punktem odniesienia oraz oceny
całej kultury. Wartościowanie w ramach standardu wynika bowiem z opisu
i jest zawsze relatywizowane do danego poziomu kultury, oceniając ją przez
konsekwencje, które są jej produktem. Koncepcja standardu kulturowego
pozwala na uchwycenie dylematów związanych z funkcjonowaniem
jednostek w kulturze. W pluralistycznym społeczeństwie wielość tradycji
grup kulturowych stwarza sytuacje trudne z etycznego punktu widzenia.
Różnice kulturowe to - w rozumieniu najgłębszego porządku kultury różnorodność

wartościowania.

Proces

wartościowania

w

systemie

komunikacji społecznej jest zapośredniczony działaniem na artefaktach
kultury, czyli symbolach grupy, oraz osadzony w założeniach kultury, jako
systemu więzi społecznych grupy. Rozmaitość tych więzi, rozumianych jako
autotelicznie akceptowanych relacji jednostek w obrębie grupy, oraz
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partykularność symboli w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo
stwarza sytuację chaosu etycznego członków społeczeństwa, której nie jest
w stanie

uporządkować

prawo,

jako

symbol

więzi

wielokulturowej

wspólnoty.

Zestawienie 1.
Schemat teorii standardu kulturowego K. J. Broziego

• grupa potrzeb biologicznych; tzw. ciągi życiowe:
Uniwersalne
elementy
standardu
kulturowego

impuls - czyn - zaspokojenie
• grupa imperatywów kulturowych: aspekt instrumentalny
(funkcje kultury globalnie), aspekt instytucjonalny
(anatomia kultury)
• grupa potrzeb integratywnych: związana z socjalizacją
i wyrażająca się w symbolice: wytwór - norma - wartość
• potrzeby niematerialne, tzw. kultura duchowa

Grupa
potrzeb

• wartości, np. sakralne, moralne, artystyczne, naukowe,
ludyczne

psychicznych

• potrzeby, np. bezpieczeństwo, sprawiedliwość, swoboda

(światopoglądowych)

wolności myśli, udział we władzy, dostęp do informacji,
dostęp do kultury światowej
• potrzeby zrelatywizowane do geograficznego środowiska

Relatywne
elementy
standardu
kulturowego

i stopnia wewnętrznego zróżnicowania kultury (grupy)
• współmierność i równowaga symboli i doświadczenia
jednostki
• pochodność charakteru potrzeb pozauniwersalnych
(tradycja grupy)
• względność i autonomia standardu potrzeb
pozauniwersalnych (atrofia vs. integracja kultury grupy)

Opracowanie własne na podstawie: K. J. Brozi, Antropologia wartości. Kategoria standardu
kulturowego w badaniach nad wartościami, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, s. 238-277.
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Kultura jest środowiskiem człowieka i w jego ramach zaspokaja on
swoje potrzeby. Środowisko to może być rozumiane w perspektywie
antropologicznej, gdy potrzeby wynikają z natury biologicznej jednostek
i wymagają bezwzględnego zaspokojenia. Sposób zaspokajania potrzeb
nazywanych w teorii K. J. Broziego uniwersalnymi bywa różnicowany
zakresem kultury w rozumieniu dystrybutywnym, a więc zależy od stopnia
jej

rozwoju

i

wewnętrznego

zróżnicowania.

W

efekcie

w

modelu

teoretycznym K. J. Broziego znajdziemy elementy uniwersalne standardu
i relatywne. W tej perspektywie analizy człowiek jest postrzegany jako
organizm

mający

swoje

potrzeby,

których

zaspokojenie

następuje

w środowisku kultury. Drugą perspektywą analizy uniwersalnego aspektu
standardu kulturowego odnajdziemy w imperatywie kulturowym:
(…) organizm w warunkach kultury staje się czymś więcej, zostaje wzbogacony o nowe
elementy, ważące na jego dotychczasowej tożsamości, zyskuje osobowość, a stosunek
kultury i osobowości jest już wewnętrznym stosunkiem kulturowym [Brozi 1994, s. 245].

Imperatyw kulturowy więc określa nam proces i jego rezultat, gdyż
człowiek jest produktem kultury i jednocześnie jej wytwórcą. Zaspokaja
potrzeby w kulturze, ale też ma moc kreowania sposobu ich zaspokajania.
Moc

ta

zależy

od

wewnętrznej

struktury

kultury

(w

rozumieniu

dystrybutywnym), w której jednostce przyszło żyć. Jak chce autor, triada
biologicznego aspektu zaspokajania potrzeb: „impuls - czyn - zaspokojenie”,
w odczytaniu imperatywu kulturowego przekształcona zostaje przez tradycję.
Tradycja odwołuje nas do zorganizowanego ludzkiego działania, które
doprowadza do powstania instytucji kulturowych. K. J. Brozi proponuje (za
B. Malinowskim) definiowanie instytucji kulturowej, którą:
(…) można by określić każdą grupę ludzi współdziałających w jakiś sposób, w określonym
celu, według określonych reguł, spełniających określone zadania przy pomocy określonych
środków [Brozi 1994, s. 246].
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Trzecim elementem uniwersalnego aspektu standardu kulturowego są
potrzeby integratywne. Związane są one z socjalizacją jednostek do instytucji
kulturowych.

Jednostki

pokolenia

wstępującego

są

zapoznawane

z rzeczywistością społeczno-kulturową, zwykle zapośredniczoną symbolem.
Idzie o to, by zachowania jednostkowe ludzi w ich mentalnym przekonaniu
wyrażały się w ramach jednej definicji tegoż działania. Jak pisze K. J. Brozi:
(…) przyzwyczajenie to musi odnaleźć formę, w jakiej zostanie przechowane i przekazane,
żeby stworzony został podstawowy warunek zaistnienia kultury [1994, s. 252].

Pozauniwersalne czy też relatywne elementy standardu kulturowego
opisują problemy społeczno-kulturowej adaptacji. Chodzi tu o sposoby
radzenia sobie kultury z problemami egzystencjalnymi ludzi. J. K. Brozi
wskazuje tu zasadniczo na dwa spośród nich, a mianowicie: problem
z integratywnością

wewnętrzną

kultury,

będącą

efektem

zmian

technologicznych, cywilizacyjnych, oraz problem tożsamości kulturowej
grupy, będący efektem zmiany kontekstów relacji międzygrupowych (funkcja
migracji i potrzeby autoidentyfikacji). Autor tłumaczy to tak:
Rozbudzone systemem wychowania ambicje i żądania to nic innego, jak pojawiające się
potrzeby kulturopochodne. Ich presja na całość kultury jest przemożna. Raz pobudzone, nie
mogą pozostać bez zaspokojenia, nie powodując przy tym groźnych dla integralności
skutków [Brozi 1994, s. 265].

Pomiędzy

uniwersalnym

i

relatywnym

poziomem

standardu

kulturowego K. J. Brozi umieszcza jeszcze jeden poziom rangi uniwersalnej grupę potrzeb psychicznych, nazywanych przez niego światopoglądowymi.
Potrzeby te wyrażają się przede wszystkim w postaci posiadania określonego,
całościowego obrazu świata. W nim bowiem tkwi sens kultury duchowej
i energia wyzwalająca i mobilizująca ludzkie potencjały. Kultura jest tu
postrzegana jako rzeczywistość ponadmaterialna, swoisty „duch narodowy”
albo „geniusz plemienny”. Odnosi to nas do trzeciego, najgłębszego jej
porządku,

to

znaczy

© Autor/Autorzy
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proponowanego w teorii Edwarda T. Halla [1978, 1984, 1987]. Teza
K. J. Broziego dotycząca wagi tego elementu standardu kulturowego brzmi
następująco:
Kultura trwa dotąd, dopóki realizuje standardem ludzkie potrzeby. Nierzadko wyrastają
one ponad realne możliwości danej kultury, nie mniej muszą być spełnione. W tym
również musi być zaspokojona potrzeba pełnej, konkretnej, totalnej wizji świata; jest ona
bowiem ostatecznie instrumentalnie powiązana z biologicznym trwaniem organizmu.
Nieważne jest przy tym, czy owa wizja ma jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości, lecz czy
jest ona przekonywująca, akceptowana przez ogół członków danej kultury [1994, s. 259].

Społeczeństwa
kulturowy,

mogą

akceptowanego

pluralistyczne,
funkcjonować

społecznie,

co
w

poziomu

postrzegać
obliczu

należy

różnic

rozumienia

jako

do

fakt

pewnego,

wielokulturowości.

Wielokulturowość bowiem nazywa nam standard zaspokajania potrzeb
światopoglądowych. Zakłada ona, generalnie rzecz ujmując, taki stan
świadomości społeczeństwa, który uznaje prawa wszystkich członków
społeczeństwa (niezależnie od przynależności kulturowej poszczególnych
członków społeczeństwa). Wielokulturowość w tym układzie ma rangę
ideologii społecznej, która aby była podzielana, musi zakładać relatywizm
kulturowy jako postawę wobec odmienności kulturowej, oraz musi być
podzielana

przez

członków

wszystkich

zbiorowości

kulturowych

społeczeństwa. Jest to warunek rangi autotelicznej. Wielokulturowość
traktowana

instrumentalnie

grozi

społecznie

wyprodukowaniem

zgeneralizowanej postawy relatywizmu moralnego, gdzie etykę zachowań
jednostkowych

w

kategoryzowania
W wymiarze

relacjach

naszych

interpersonalnych

odbiorców

instytucjonalnym

jako

asymilacja

uzależniamy

„swoich”

lub

zbiorowości

od

„obcych”.

kulturowych

odmiennych od większości jest postrzegana jako proces wartościowy
społecznie. Idzie tutaj o aksjomatycznie przekonanie, że Inny jest na prawdę
inny od nas, a nie jest tylko wariantem nas [szerzej zob. Misiejuk 2013].
Relacja w stosunku do inności często pojawia się w rozważaniach
Martina Bubera:
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(…) pojedynczy człowiek sam w sobie nie posiada w sobie istoty człowieka ani jako istoty
moralnej, ani jako myślącej. Istota człowieka zawarta jest tylko we wspólnocie, w jedności
człowieka z człowiekiem - jedności, która opiera się rzeczywistej różnicy między Ty i Ja
[1992, s. 45].

Kontynuację tego myślenia znajdziemy w koncepcji standardu
kulturowego K. J. Broziego:
(…)

doświadczenie staje się

elementem kultury dopiero wówczas,

gdy zostaje

przekształcone w tradycję, a więc gdy zostanie odnaleziony symbol, dzięki któremu
doświadczenie może być przekazane całej zbiorowości, a także licznym pokoleniom [1994
s. 258].

Dylematy związane z tradycją edukacji i edukacją do tradycji
Źródłem

systemu

etycznego

jednostek

jest

kultura

grupy,

przekazywana w systemie społecznym, nazywanym socjalizacją. To poprzez
formy społecznego uczestnictwa, zapośredniczone symbolem, rytuałem,
ceremonią, obyczajem itd., młode pokolenie absorbuje rzeczywistość
kulturową. Edukacja sama w sobie jest produktem kultury, w teorii
standardu kulturowego należy do kategorii potrzeb integratywnych, a jej
obraz społeczny osadzony jest w kategorii potrzeb pozauniwersalnych.
Problematyczna w społeczeństwach pluralistycznych staje się w tym układzie
relacja między tradycją edukacji (uniwersalny element standard) a jej
realizacją społeczną w oparciu o dziedzictwo kulturowe zbiorowości
(relatywny element standardu). Zróżnicowanie kulturowe w społeczeństwach
pluralistycznych,

w

perspektywie

teorii

standardu

kulturowego

K. J. Broziego, oznacza, że konfrontowane są kultury o różnym stopniu
„równowagi wewnątrzkulturowej”. Edukacja, jako praktyka społeczna, jest
zawsze jakoś osadzona w tradycji kulturowej grupy, zwykle w tradycji
kulturowej grupy większościowej w danym społeczeństwie. Prowadzi to do
stratyfikacji społecznej zbiorowości kulturowych, wytwarza standard relacji
międzygrupowych, kiedy to legitymizowana społecznie jest interpretacja
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dziedzictwa kulturowego tylko jednej zbiorowości, inne pozostawiając na
marginesie. W związku z tym możemy przedstawić rysujące się dylematy
związane z tradycją edukacji i edukacją do tradycji.
Jednym z nich jest analiza uwikłań wartości w przekazie kulturowym.
Społeczne realizacje tych wartości poprzez obyczaje, rytuały i ceremonie grup
kulturowych są zadaniem dla pokolenia wstępującego. Budują wiedzę dającą
opis świata na poziomie atrybutywnego ujęcia kultury. W obliczu
rozmaitości

obyczajów,

rytuałów

i

ceremonii

dostępnych

społecznie

w społeczeństwach pluralistycznych kulturowo, zaburzony zostaje przekaz
wartości, a młodzi często gubią się w owej różnorodności. Taka sytuacja
przestaje być dla nich warunkiem orientacji etycznej.
W jaki sposób bowiem należy się odnieść do, tak zwanego „uboju
rytualnego”, który za swoją tradycję religijną uznają w Polsce Tatarzy
i ortodoksyjni Żydzi w zestawieniu z postawą wspólnoty, którą możemy
nazwać „obrońcami zwierząt”. Społeczne przyzwolenie na publiczny ubój
zwierząt i jednocześnie brak jego akceptacji - nie dadzą się pogodzić.
Przypadek uboju rytualnego w gminie muzułmańskiej w Bohotnikach
ujawnił sprzeczności w regulacjach prawnych w tym zakresie w naszym
kraju. Z jednej strony obowiązuje wszystkich ustawa o ochronie zwierząt, a z
drugiej - konstytucyjna wolność religijna. Nieuregulowany stan prawny
stawia przedstawicieli tych grup mniejszościowych w sytuacji konfliktu
między wiernością własnej religii i tradycji a posłuszeństwem wobec władz
państwowych1. Zdarzenie to może być przykładem konfliktu społecznego na
fundamencie różnicy kulturowej. W kontekście odmiennej kulturowo
interpretacji zdarzeń społecznych, doszło do naruszenia miru domowego,
kiedy członkowie grupy broniący zakazu uboju rytualnego wtargnęli na
teren, gdzie ów ubój się odbywał. Ukazuje jednocześnie, jak trudne do
pogodzenia bywają odmienne kulturowo tradycje i jak bardzo jako
1

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prokuratura-odmowila-wszczecia-sledztwa-wsuboju-rytualnego-w-bohonikach,372564.html [pobrano 14.12.2013]
http://wpolityce.pl/wydarzenia/64535-muzulmanie-testuja-polski-wymiar-sprawiedliwoscimufti-miskiewicz-chce-demonstracyjnie-dokonac-uboju-rytualnego-bedzie-reakcja
[pobrano 14.12.2013]
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społeczeństwo potrzebujemy wnikliwej analizy i poszukiwania modelu
wspólnoty

etycznej

zachowującej

odrębność

tożsamości

kulturowych.

Problem ten i idące za nim dylematy, jakie stają przed edukacją
międzykulturową,

możemy

identyfikować

jako

społeczne

aplikacje

pluralizmu kulturowego zmierzające w kierunku ideologii wielokulturowości
jako standardu stosunków międzykulturowych w obrębie społeczeństw.
Kolejnym dylematem jest przygotowanie do odbioru kultury, przez co
rozumiemy proces symbolizacji zachowań i związane z tym traktowanie
artefaktów kultury jako zasobu do wartościowania świata przez jednostki.
Problemem, w układzie społeczeństwa pluralistycznego kulturowo, jest
kształtowanie narracji związanej z obyczajem, ceremonią czy obrzędem grupy
tak, aby uwzględniała wariantowość zachowań przy poczuciu wspólnoty
etycznej. Idzie tutaj o swoistą wagę światopoglądu jednostek w relacji do
innych światopoglądów.
I wreszcie dylematem edukacyjnym będzie odniesienie rzeczywistości
obyczajów, obrzędów i ceremonii do systemu komunikacji społecznej
w pluralistycznym pod względem kulturowym społeczeństwie. Jest to
pytanie o to, czy powinniśmy w narracji edukacyjnej przyjmować
perspektywę standardu społecznego kontaktów międzykulturowych czy też
dać posłuch idei transkulturowości.
Edukacja, rozumiana jako zjawisko w kulturze, osadzona jest we
wspólnocie.

Wspólnota jako kategoria naukowa, odnosząca nas do

problemów życia społecznego, najszerzej prezentowana jest w kontekście
myśli

konserwatywnej

przeciwstawiania

się

i

religijnej.

Obarczona

indywidualizmowi

jako

jest

często

zagrażającej

ideologią
wspólnocie

patologii współczesności i postrzegania wartości jednostki w kontekście
kanonu zachowań danej grupy. Tym samym idea wspólnoty obarczona jest
postawą sentymentalizmu i jako taka wydaje się być nieoperacyjna
w procesie opisu współczesnych zjawisk kultury. Teoretycy wspólnoty
jednak poprzez koncepcję sentymentu definiują uczucia społeczne członków
społeczeństwa. Uczucia natomiast są fundamentem więzi społecznej i leżą
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u podstaw takich postaw społecznych, jak: współczucie, empatia, altruizm
[Mikołajewska 1999, s. 13].
Wspólnota jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Wywodzi się ze
sposobów opisu społeczeństw tradycyjnych, niemniej adaptowane było do
charakterystyki społeczeństw zurbanizowanych, przy czym jego interpretacja
ewoluowała w zależności od metodologicznych ujęć autorów czy ideologii
przekazu. Generalnie rzecz ujmując, wspólnotę możemy zinterpretować jako
kulturę ideologiczną grupy i opisać ją poprzez kilka istotnych cech. Jest to
rzeczywistość komunikowania się, krąg, wokół którego buduje się tożsamość
kulturową. Wspólnota może być tożsama z kulturą pochodzenia jednostki lub
zostać

skonstruowana

na założeniach

ideologicznych.

Kreowana

jest

adekwatnie do świadomości kulturowej jednostek. Zasadniczo opiera się na
opozycji „Nas” i „Ich”. Wspólnota to pojęcie odnoszące się do poczucia lub
chęci przynależenia do kategorii „My”. Przynależność do wspólnoty nie jest
warunkowana procedurami przyjmowania i wykluczania. Regulowana jest
akceptacją przez jednostkę systemu wartości zbiorowej i podległości wobec
normatywnego standardu grupy. Sensem wspólnoty jest przynależność do
wyimaginowanej zbiorowości, której granice wyznaczane są podzielaniem
przez jednostki tych samych zasad w życiu społecznym (orientacja jednostek).
Zasięg wspólnoty wyznacza krąg komunikacji, a więc podzielana symbolika
i uzgodniony system interpretacyjny.1
W

układzie

pluralistycznego

społeczeństwa

wielokulturowego,

kreowanie wspólnoty w dużej mierze musi być oparte o konfrontowanie
wartości „Naszych” i „Ich” (zbiorowości odmiennych kulturowo) i rozgrywać
się będzie na bazie doświadczenia międzykulturowego. Dylematem pozostaje
sposób owej konfrontacji – co jest jej przedmiotem, a co jest jej celem? Czy
przedmiotem konfrontacji powinny być tradycje grup, czy też interpretacje
artefaktów kulturowych (symboli)?
Konfrontacja

tradycji

grup

zwykle

prowadzi

do

procesów

marginalizacji tradycji grup mniejszościowych, tym samym kodując kulturę
1

Szersze omówienie tych zagadnień czytelnik znajdzie w pracach Antoniny Kłoskowskiej,
która opiera się na poglądach Jerzego Szackiego[zob. Kłoskowska 2005].
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większości, jej symbolikę, interpretacje oraz system wartościowania jako
uniwersalny. Wyklucza przy tym odmienne od większościowych tożsamości
kulturowe jako te, które budują wspólnotowy dla wszystkich system
normatywny. W perspektywie społecznej, w takim układzie, tradycja
mniejszościowa nie ma szans na włączenie do systemu wspólnotowego.
Pozostawia się jej przestrzeń prywatności. Tradycje tej kultury ograniczane są
do obrzędów rodzinnych i organizowanych tylko dla jej członków wydarzeń
kulturalnych w rezerwowanych miejscach publicznych oraz wartościowane
jako egzotyczne, co ma kulturową moc naznaczania tradycji mniejszościowej
jako nieaktualnej z perspektywy kultury normatywnej. Rysuje to obraz
kultury grupy mniejszościowej jako nieaktualnej społecznie, „nieprawdziwej”
w sensie przekazu wartości, a tylko „rozrywkowej”.
Wydaje się,

że uruchomimy

inny

proces,

kiedy

przedmiotem

konfrontacji uczynimy artefakty kultury, nie tradycje. Treścią rozważań
wówczas staje się analiza sensowności konkretnych obyczajów, ceremonii
w kontekście tradycji grupy. Dostęp do informacji o wartościowaniu
przestaje być pozycjonujący grupy i wzywający ich członków do lojalności
grupowej. Dyskurs społeczny przenosi się merytorycznie na interes
wspólnotowy. Tak ujęta przestrzeń problemu dość jednoznacznie wskazuje
nam, że w dużej mierze przedmiotem edukacji kulturowej powinna być
analiza dziedzictwa kulturowego i tradycji niż jej przekaz. Celem staje się
wtedy budowanie świadomości w zakresie motywów, źródeł i kontekstów
konstruowania tradycji oraz rozumienia własnych postaw i decyzji działań
jednostek z perspektywy dziedzictwa kulturowego. Źródłem czy zasobnikiem
wiedzy dla edukacji kulturowej jest raczej etnografia, historia (kulturowa),
politologia niż działalność artystyczna, która koncentruje się na transmisji,
a nie zrozumieniu. Jednak edukacja kulturalna i kulturowa są ze sobą
powiązane, jedna bez drugiej wydaje się nie mieć sensu. O ile pierwsza
uświadamia i przybliża jednostce zagadnienia tożsamości kulturowej, o tyle
druga wyposaża ją w kompetencje oraz buduje system znaków i symboli,
których używa ona do zakomunikowania swojej tożsamości kulturowej.
Intensywny proces globalizacji sprawia, że dzieci i młodzież stykają się
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z napływającymi z zewnątrz różnorodnymi wzorami kulturowymi. Istnieje
zatem

potrzeba

przygotowania

ich

do

uczestnictwa

w

komunikacji

międzykulturowej.

Ilustracja 1.
Internetowy mem ilustrujący dylematy współczesnej wielokulturowości

Źródło: http://demotywatory.pl [pobrano 14.12.2013]

Dylematem w systemie edukacji jest także wartościowanie różnych
umiejętności kulturalnych. Możemy przykładowo postawić pytanie: czy
uczenie zachowań związanych z Halloween w polskiej szkole, w której ów
obrzęd należy do obcej tradycji zbiorowej członków społeczności, jest
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jednocześnie wartościowaniem? Związane z nim zachowania kulturowe są
opozycyjne w stosunku do odpowiedniego rytuału w tradycji polskiej.
Tematem kulturowym dla tych zachowań jest „pamiętanie o przodkach
i relacja żyjących i nieżyjących”. Odmiennie temat ten został przepracowany
w tradycji celtyckiej i słowiańskiej. Czy aby na pewno, celebrując Halloween
w polskich szkołach, mamy do czynienia tylko z rzeczywistością zabawy,
zapoznawaniem się z odmiennością? Czy modelując ten rytuał, skierowany
do pokolenia wstępującego, w przestrzeni instytucji edukacyjnych, nie
zmieniamy przy okazji kultury normatywnej? Wydaje się, że podobne
odczucia mają internauci, zamieszczając w przestrzeni Internetu swoisty apel
o kompetencje w zakresie wspólnotowych tradycji słowiańskich [zob.
ilustracja 1, s. 105].
Obecny społecznie w instytucjach edukacyjnych standard kulturowy
oparty jest na tradycjach grup narodowych. To tradycja narodu jest
symbolicznym obrazem kultury, a więc źródłem światopoglądu i modelem
dla

kultury

normatywnej.

Poprzez

symbole

narodowe

kultura

jest

opisywana, a wartościowanie oparte jest o symbolikę narodu. W sytuacji
społecznej pogranicza kultur narodowych, te same artefakty kultury generują
wykluczające się interpretacje na poziomie etycznym. Na przykład, w historii
znaczenie wydarzeń Powstania Styczniowego (Paustannie u Polszczy, Litwie
i Biełarusi 1863-1864) oraz biografii jednego z jego

przywódców -

Konstantego Kalinowskiego (Kastusia Kalinouskoho), w tradycji narodowej
polskiej i białoruskiej jest odmienne. Pomimo że odnosimy się do tych
samych wydarzeń dziejowych, już samo nazewnictwo i idąca za tym
symbolika, narracja i wnioski budują odmienne doświadczenia historyczne
w mentalności pokolenia wstępującego, czasami konfrontujące tożsamości
narodowe jako wrogie, czasami społecznie stratyfikujące grupy kulturowe.
Na pewno jednak w sytuacji jednostek odbierających edukację w systemie
szkoły państwowej dla grupy mniejszościowej wprowadza to chaos
kulturowy.
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Podsumowanie
Społeczna konkurencja kultur wywołuje w jednostkach, przede
wszystkim, postawę lojalnościową wobec grupy pochodzenia, ustanawia je
bezwolne wobec tradycji i buduje w ich mentalności silną opozycję „swój obcy”, która warunkuje możliwości kulturowej kooperacji. Stan ten nie
pozwala na trwanie konstruktywne, a więc na świadome przyjmowanie
zmiany w kulturze tak, aby adekwatnie zmieniając kulturę grupy, kreować
postęp w zakresie życia społecznego. Taki układ relacji międzygrupowych,
w myśl teorii standardu kulturowego K. J. Broziego, może budować standard
wspólnotowy oparty na zawłaszczaniu dziedzictwa oraz tworzeniu się, tak
zwanych,

kultur

zdegenerowanych.

Pojęcie

kultury

zdegenerowanej

odnajdziemy u K. J. Broziego, a mianowicie:
(…) w miarę komplikowania się struktur kulturowych wzrasta autonomia poszczególnych
jej sfer w ramach standardu. Niemniej, gdy granica tej autonomii zostaje przekroczona,
kultura traci swoją integralność - tożsamość [1994, s. 271].

Każda kultura zdegenerowana charakteryzuje się alienacją jednego jej
elementu przeciwko pozostałym. Z horyzontu tożsamości kulturowej znikają
potrzeby ludzkie jako te, które konstruują kulturę. Człowiek w takiej kulturze
zostaje sprowadzony do wartości instrumentalnej. Kultura narodowa, oparta
o standard etyczny nacjonalizmu, jest postacią kultury zdegenerowanej.
W tym wypadku pozauniwersalny standard określa dla społecznego
funkcjonowania

zbiorowości

ludzkiej

usztywniony

i

zdefiniowany

ideologicznie zestaw poprawnych zachowań i interpretacji. Jest to ważniejsze
od perspektywy współpracy, dialogu i wymiany.
Obiecującą ideą w kontekście analizowanych tu dylematów jest
koncepcja transkulturowości. Zakłada ona zmianę jakościową w interpretacji
kultury. Przede wszystkim odnosi nas do dziedzictwa i dziedziczenia
z perspektywy terytorium (regionu) a nie grupy. Przy takim założeniu
centralnym

pojęciem
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w przeciwieństwie do symbolu, który koduje tradycję grupy. Zgodnie
z postulatem

Stanisława

Ossowskiego,

dziedzictwo

jest

bezadresowe,

a o funkcjonowaniu artefaktu kultury jako symbolu dla dziedziców decyduje
akt woli. Dziedziczenie, czyli wola przyjęcia i kontynuowania elementów
kultury, w tym układzie jest świadomościowym aktem „czytania” artefaktów
obecnych na danym terenie. Taka zmiana w podejściu do zadań edukacji
międzykulturowej pozwala jednostce na swobodniejsze poruszanie się
w sferze przekazu, jaki artefakt kultury ma dla niego. Jednostka może
z artefaktu wywnioskować symboliczne własne „Ja” kulturowe, nawet jeśli
nie jest symboliczny dla grupy. Dla nauczycieli ten trop studiów
międzykulturowych może pozwolić na realizację celów wychowania. Przecież
w myśleniu o celach wychowania zakładamy, że wychowawcy powinni
odwoływać się do żywej tradycji, wspólnych ideałów i wzorców życiowych,
ale w sposób sensowny i dostosowany do epoki.
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Szkoły polskie na obczyźnie - margines czy języczek uwagi polskiej oświaty
Szkoła jako przestrzeń jest rozpatrywania z różnych perspektyw, nie
tylko w pracach naukowych, ale również dysputach politycznych czy
medialnych. Niestety, zwłaszcza te ostatnie, przyczyniają się do kreowania jej
niekorzystnego obrazu. Można bowiem odnieść wrażenie, że placówki
edukacyjne są w polu zainteresowania dziennikarzy tylko w sytuacji, gdy
stają

się

one

miejscami

konfliktu,

starć,

dramatycznych

czy

wręcz

traumatycznych wydarzeń. Pozytywne zjawiska przeważnie nie są tak
medialne i atrakcyjne. Misja szkoły jest traktowana w sposób pobłażliwy,
a środowisko pracujących w oświacie nauczycieli - mimo że według danych
Ministerstwa Edukacji Narodowej za rok szkolny 2012/2013 liczy 662 tysiące
osób1 - nie jest grupą zawodową, którą można traktować jako znaczącą,
nawet w przypadku debat dotyczących oświaty2.
Polskie szkoły poza granicami są w jeszcze trudniejszej sytuacji.
Jednocześnie

poświęca

im

się

niewiele

uwagi.

Autorzy

nielicznych

1

http://www.edunews.pl/edytoriale/2418-nauczyciele-w-polsce-2013 [pobrano 16.01.2014]
Jest to widoczne w okresach wdrażania zmian edukacyjnych, zarówno mających charakter
całościowy, jak w 1999 roku, jak i dotyczących koncepcji programowych. Piszę o tym szerzej
w monografii Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej [2006].
2
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opracowań starają się zwrócić uwagę na sytuację szkolnictwa z polskim
językiem nauczania1, są to jednak publikacje, które cieszą się uznaniem
przede wszystkim osób zajmujących się pedagogiką międzykulturową.
Sytuacja ulega nagłośnieniu, gdy nabiera charakteru politycznego i związana
jest z ewidentnymi działaniami mającymi na celu osłabienie działań Polonii,
jak ma to miejsce w ostatnich latach, na przykład, na Litwie czy Białorusi2.
Jaka jest w takim razie sytuacja szkół, które można nazwać niszowymi,
w których

zatrudnionych

jest

raptem

nauczycieli?3

586

Czy

warto

podejmować dyskusje na temat tak nielicznych placówek oświatowych?
Z pewnością przy ocenie znaczenia Szkolnych Punktów Konsultacyjnych na
podstawie wskaźników statystycznych należałoby uznać to zagadnienie za
mało istotne, będące zdecydowanie na marginesie zainteresowania zarówno
społecznego, jak i naukowego. Mając jednak świadomość specyficznej
sytuacji tych placówek edukacyjnych, ocena ich roli diametralnie ulega
zmianie.
W niniejszym tekście zwracam uwagę na kilka aspektów związanych
z funkcjonowaniem Szkolnych Punktów Konsultacyjnych. Rozpoczynam od
prezentacji ogólnego obrazu funkcjonowania szkolnictwa na obczyźnie,
przedstawiam

również

typy

placówek

szkolnych

działających

poza

granicami, w sposób szerszy opisując funkcjonowanie - będących głównym
obiektem

moich

dociekań

-

Szkolnych

Punktów

Konsultacyjnych.

Przedstawione analizy są rezultatem prowadzonych przeze mnie obserwacji,
wywiadów i rozmów z nauczycielami, rodzicami i uczniami w trzech
placówkach

usytuowanych

w

odmiennych

warunkach

społeczno-

kulturowych, znajdujących się w stolicach trzech państw - Francji, Austrii
i Czech4.
1

Przykładem jest opracowanie, którego pomysłodawcą był prof. zw. dr hab. Tadeusz
Lewowicki [Zob. Lewowicki, Nikitorowicz, Szczurek-Boruta (red.) 2010].
2
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/polskie-szkoly-na-litwie-bardzo-niskipoziom,192618.html [pobrano 16.01.2014]
3
http://www.orpeg.pl/index.php/szkolynaswiecie/szkolne-punkty-konsultacyjne [pobrano
16.01.2014]
4
Badania zostały zrealizowane w ramach grantu zespołowego Edukacja dzieci w polskich
szkołach na obczyźnie: strategie kulturalizacyjne - zachowania tożsamościowe - dystans
kulturowy, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa na obczyźnie1
Szkoła dla mniejszości narodowej znajduje się na styku kilku grup
oddziaływań warunkujących zarówno jakość, jak i zakres jej funkcjonowania.
Część z nich ma charakter bezpośredni, łatwy do określenia. Inne związane są
z oddziaływaniami pośrednimi, często ukrytymi. Dotyczy to przede
wszystkim polityki realizowanej przez państwo osadzenia szkoły oraz przez
polski rząd. Najbardziej widoczne są uwarunkowania wynikające z potrzeb
mniejszości, które wpływają zarówno na kwestie organizacyjne szkoły, jak
i jej charakter. Jest on związany, na przykład, z naciskiem na kreowanie
określonych wartości czy postaw, w tym również tych odnoszących się do
wizerunku Polski i Polaków. W dużym zakresie potrzeby mniejszości
związane są z ogólną sytuacją w kraju pochodzenia, na przykład stosunkiem
do emigracji, otwartością/hermetycznością granic. Nie bez znaczenia jest
również ogólna sytuacja w kraju osadzenia szkoły, zarówno w kwestii
ustroju politycznego, jak i uwarunkowań ekonomicznych. Jest to związane
również z drugą grupą potrzeb, formułowanych tym razem przez społeczność
większościową. Ilustruję to na schemacie 1 [s. 113].
Istotne z punktu widzenia prowadzonych rozważań, dotyczących
szkoły i pracujących w niej nauczycieli, jest to, że placówki prowadzone poza
granicami kraju pełnią oprócz podstawowych funkcji, przypisywanych
instytucjom o charakterze edukacyjnym, również funkcje specyficzne,
związane z realizowaną przez nie misją. Szkoła stanowi, z jednej strony,
wizytówkę Polski poza granicami kraju, z drugiej - staje się przyczółkiem
polskości. Nauczyciele piastują więc, z jednej strony, rolę ambasadorów,
z drugiej - obrońców, osób znajdujących się na swoistej „barykadzie”
polskości. Pozycja ta nie należy do komfortowych choćby z tego względu, że
nadmierne

epatowanie

czy

wręcz

indoktrynowanie

polskością

może

1

Piszę na ten temat szerzej w: Edukacja na obczyźnie postrzegana z perspektywy dzieci,
nauczycieli i rodziców ze szkół z polskim językiem nauczania [Gajdzica, PiechaczekOgierman, Hruzd-Matuszczyk 2014].
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prowadzić do odwrotnego

od zakładanego

efektu i osłabienia się

zainteresowania Polską u młodego pokolenia.

Schemat 1.
Uwarunkowania funkcjonowania szkoły dla mniejszości

Potrzeby mniejszości

Sytuacja w kraju
pochodzenia

Jakość i zakres funkcjonowania
szkoły dla mniejszości

Potrzeby większości

Sytuacja w kraju
osadzenia szkoły

Źródło: opracowanie własne

Praca w środowisku zróżnicowanym kulturowo jest warunkowana
przez liczniejsze, niż w środowisku monokulturowym, czynniki. Oddziałuje to
na sferę funkcjonowania indywidualnego i w znacznej mierze wyznacza
specyfikę pracy zawodowej. By móc zrozumieć, na czym polega owa
specyfika, warto wskazać - choćby w ogólnym zarysie - jakie grupy
czynników kształtują ten obraz. Przede wszystkim chciałabym zwrócić tu
uwagę na dwie grupy oddziaływań - polityczne i społeczne.
Pierwsza z nich związana jest z szeroko pojętą polityką, biegnącą
dwutorowo: z kierunku państwa, w którym osadzona jest placówka
oświatowa, oraz ze strony państwa polskiego.
Ten swoisty dualizm oddziaływań powinien być, przynajmniej
teoretycznie, nie tak mocno odczuwalny w krajach Unii Europejskiej. Mamy
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tu bowiem szereg praw i zasad ujednolicających funkcjonowanie oświaty
oraz uregulowania związane z respektowaniem praw mniejszości. Jednak
prócz tego, że każde z państw ustanawia oficjalne odrębne prawa związane
ze stosunkiem do mniejszości i deklaracje współpracy, w każdym z nich
istnieją utrwalone, niepisane zasady odnoszenia się do kwestii mniejszości
i pobytu obcokrajowców. Towarzyszy temu często konflikt interesów
społecznych – z jednej strony obecność imigrantów może być podstawą do
rozwoju różnych sfer gospodarki, z drugiej przybysze traktowani mogą być
jako źródło bezrobocia autochtonów lub zagrożenie dla rozwoju integracji
i autonomii większości. Tak więc ogólna polityka państwa, warunkująca
oficjalną politykę oświatową, jednocześnie kreuje politykę w stosunku do
mniejszości, często w postaci programu ukrytego. Sama polityka podlega
dwojakim naciskom. Po pierwsze, w postaci kontroli i wywierania wpływu
przez organizacje pozarządowe, które zajmują się kwestiami równości szans,
równouprawnienia, interesują się sposobem realizowania przez państwo
praw mniejszości. Po drugie, polityka podlega naciskom ze strony większości,
która może obawiać się wpływu mniejszości i ma swoje oczekiwania
w stosunku do roli osób z niej pochodzących (np. w kwestiach związanych
z posiadanym optymalnym wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi
i pełnieniem ról społecznych).
Z kolei prowadzona przez rząd Polski oficjalna polityka dotycząca
Polaków mieszkających poza granicami kraju podlega dodatkowo naciskom
ze strony organizacji pozarządowych wspierających mniejszości, które zwłaszcza w sytuacji napięć w danym kraju - starają się pozyskać wsparcie
oficjalnego stanowiska rządowego. Ilustruję to na schemacie 2 [s. 115].
Warto

zauważyć,

sprawowanej

w

mniejszościowe

że

państwie

środowiska

istnieje
a

związek

siłą

między

oddziaływania

większościowego

oraz

typem
na

władzy

szkolnictwo

oficjalnej

polityki

państwa, w którym osadzona jest szkoła. Im bardziej państwo jest
zarządzane autorytarnie, władza ma układ hierarchiczny i ograniczana jest
autonomia

jednostek,

tym

bardziej

ograniczane

jest

szkolnictwo

mniejszościowe i prawa mniejszości.
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Schemat 2.
Sytuacja szkoły polskiej i nauczycieli poza granicami kraju

Społeczeństwo
większościowe

Polityka państwa
ulokowania szkoły

Uwarunkowania/wpływy społeczne

Uwarunkowania/wpływy polityczne

Organizacje pozarządowe
wspierające mniejszości

Szkoła polska/nauczyciele

Społeczeństwo
mniejszościowe

Polityka zagraniczna
i oświatowa Polski

Organizacje pozarządowe
wspierające mniejszości

Źródło: opracowanie własne

Druga

grupa

to

uwarunkowania/wpływy

społeczne,

związane

z oddziaływaniem grupy większościowej oraz mniejszościowej, która również
formułuje postulaty związane z tym, jak powinna być kreowana edukacja.
W tym przypadku szczególnego znaczenia nabiera sytuacja ekonomiczna
kraju, która w dużym zakresie determinuje nastawienia wobec mniejszości.
Siła poszczególnych oddziaływań jest również warunkowana typem
placówki edukacyjnej, zwłaszcza w kontekście organu prowadzącego. Jedne
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z nich mają charakter społeczny i najbardziej powiązane są ze środowiskiem
polonijnym w danym kraju, podlegają również w większym zakresie
wpływom związanym z oddziaływaniem w kraju osadzenia placówki. Inne jak na przykład Szkolne Punkty Konsultacyjne - są uzależnione bezpośrednio
(w tym ekonomicznie) od polityki prowadzonej przez ministerstwa polskiego
rządu.
Polska edukacja na obczyźnie
Jak pisałam wcześniej, istnienie polskich szkół różnego typu poza
granicami naszego kraju jest faktem. Zapotrzebowanie na tego typu placówki
rośnie i jest efektem zwiększającej się liczby osób, które migrują ze względów
ekonomicznych. Otwarcie granic, rozszerzenie możliwości poszukiwania
pracy, swoboda poruszania się po świecie i autonomiczność dokonywania
wyborów powodują zwiększoną mobilność osób dorosłych. W konsekwencji
prowadzi to do wzrostu liczby dzieci i młodzieży polskiej poza granicami
kraju. Tym samym narastają problemy związane z podtrzymywaniem,
a czasem budowaniem tożsamości młodych Polaków, kontaktem z językiem
i kulturą polską, poczuciem więzi z krajem swoich przodków1.
Szkoły mają różny charakter i zakres oddziaływania. Dzielą się na kilka
typów, a mianowicie:
• szkoły „sobotnie”, działające przy polskich stowarzyszeniach,
parafiach itp.;
• szkoły polskie działające w lokalnych systemach oświaty;
• szkoły dwujęzyczne działające w lokalnych systemach oświaty;
• szkoły w lokalnych systemach oświaty z nauką języka polskiego
jako ojczystego;
• szkoły w lokalnych systemach oświaty z nauką języka polskiego
jako obcego;
• szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych.
1

Kwestie związane z tymi zagadnieniami były podejmowane w licznych tekstach
ukazujących się w cyklu opracowań z serii Edukacja Międzykulturowa.
© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2014 Tom IX Numer 1
www.skeces.pl

116

Ich charakter i sytuacja jest bardzo zróżnicowana, choćby w zakresie
zależności czy niezależności od państwa polskiego lub państwa osadzenia
szkoły, sposobu finansowania i realizacji zadań edukacyjnych. Na skutek
zmian (najczęściej spowodowanych sytuacją finansową) najwięcej placówek
(58) to Szkolne Punkty Konsultacyjne (SPK). Należą one do struktury
Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) i obecnie mają
swoje siedziby w 36 krajach. Sposób ich funkcjonowania jest zróżnicowany.
Oprócz tego w skład ORPEG wchodzą: Zespół Szkół w Atenach, 9 filii SPK
oraz 4 sekcje polskie w szkołach międzynarodowych we Francji. Szkoły
realizują program uzupełniający (przedmioty ojczyste), z wyjątkiem Zespołu
Szkół w Atenach, który prowadzi również nauczanie ramowe. W roku
szkolnym

2013/2014

dyplomatycznych

naukę

rozpoczęło

w

szkołach

łącznie

przy

15800

polskich

uczniów

placówkach
(w

szkołach

podstawowych - 12 tysięcy, w gimnazjach - 2,8 tysiąca, a w liceach
ogólnokształcących - około 1 tysiąca uczniów)1. Do zadań statutowych
ministerstwa należy, między innymi, organizowanie polonijnych kursów
metodycznych dla nauczycieli, wyposażanie szkół w podręczniki i pomoce
dydaktyczne czy organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci pochodzenia
polskiego2.
Szkolne Punkty Konsultacyjne - polska przestrzeń w innym kraju
Placówki SPK są osadzone w swoim miejscu w sposób trwały,
związany z historią polskiego szkolnictwa (Paryż) lub ich siedziba zmienia się
ze względów politycznych czy ekonomicznych. Funkcjonowanie szkoły
polskiej na terenie innego państwa często wiąże się z jej ulokowaniem
w przestrzeni innej, lokalnej szkoły, jak to ma miejsce w Pradze czy Wiedniu.
Wchodząc zatem do polskiej placówki, najpierw stajemy się gośćmi szkoły
1

http://www.orpeg.pl/index.php/szkolynaswiecie/szkolne-punkty-konsultacyjne [pobrano
16.01.2014]
2
Dziennik Ustaw. Rozdział 3: Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi. Artykuł 22
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2004-256-2572 [pobrano 23.08.2013]
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czeskiej lub austriackiej, w której część pomieszczeń jest oddana do
dyspozycji

Szkolnych

Punktów

Konsultacyjnych.

Przekroczenie

progu

i wejście do szkoły sprawia, że mamy wrażenie gwałtownej zmiany
terytorialnej. Wystrój szkół, informacje, zdjęcia, gazetki, gabloty z polskimi
książkami, strojami ludowymi, wszechobecny język polski sprawiają, że
doświadczamy swoistej translokacji do Polski.
Opisywane

placówki

edukacyjne

funkcjonują

w

odmiennych

warunkach nie tylko związanych z przestrzenią innego państwa. Przede
wszystkim różnice dotyczą ich charakteru organizacyjnego, rzutującego na
sposób realizacji zadań, ale również warunkującego klimat szkoły polskiej.
Specyficzna organizacja Szkolnych Punktów Konsultacyjnych przyczynia się
również do odmiennego sposobu funkcjonowania zawodowego nauczycieli.
Prowadząc

badania

miałam

okazję

rozmawiać

z

nauczycielami

o odczuwanych przez nich licznych napięciach odnoszących się do sfery
zawodowej. Można je podzielić na dwa obszary. Pierwszy z nich związany
jest z działaniami prowadzonymi przez rząd Polski. Niestety, należy uznać je
za niejednoznaczne lub niekorzystne dla nauczycieli. Ich efektem są
następujące zjawiska:
• brak poczucia bezpieczeństwa, związany z brakiem stabilizacji
zawodowej, zmieniającymi się komunikatami płynącymi z Polski,
których treść jest niepokojąca i zagrażająca istnieniu placówek
oświatowych w obecnym kształcie1;
• brak możliwości sprostania wymogom awansu zawodowego, gdyż
nauczyciele SPK podlegają takim samym prawom i obowiązkom jak
wszyscy inni (zapisanym w Karcie Nauczyciela2, jednak sposób
organizacji zajęć praktycznie uniemożliwia im uzyskanie
analogicznych praw, jak nauczycielom zatrudnionym w Polsce,
1

Od dłuższego czasu ponawiane są próby wprowadzenia w miejsce opłacanych
z subwencji placówek oświatowych (Szkolnych Punktów Konsultacyjnych) szkół
społecznych, których finansowanie byłoby zależne już bezpośrednio od wpłat rodziców
i sponsorów. Informacje na ten temat można znaleźć między innymi w:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,12531619,Polskie_szkoly_za_granica_bez_fi
nansowania__Wsrod.html [pobrano 23.05.2013]
2
http://www.karta-nauczyciela.abc.pl/ [pobrano 23.08.2013]
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choćby ze względu na brak zatrudnienia na pełny etat i niemożność
sprostania wymogom awansowym;
• poczucie bycie nauczycielem o niższych kwalifikacjach, przy
jednoczesnym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków, ciągłym
doskonaleniu i zaangażowaniu w pracę, co jest pochodną opisanego
wyżej zjawiska, związanego z byciem „wiecznym” stażystą czy
nauczycielem kontraktowym, a także poczuciem, że przynależności do
grupy marginalizowanej, niedostrzeganej przez władze oświatowe
w Polsce;
• przekonanie o byciu grupą marginalizowaną, co związane jest
z niedostrzeganiem przez osoby zajmujące się teorią i praktyką
edukacyjną specyficznej sytuacji pracy na obczyźnie, a w związku
z tym brak poczucia wsparcia i zrozumienia ich złożonej sytuacji
zawodowej.
Drugi obszar napięć to specyfika pracy w niecodziennych warunkach,
co związane jest, na przykład, z rotacją uczniów, nietypowym programem
i harmonogramem zajęć. Może stać się to impulsem rozwoju nauczycieli, ale
może ich również ograniczać i powodować odczuwanie dyskomfortu.
Proces edukacyjny w SPK odbiega od typowego szkolnego, również ze
względu na fakt, że uczniowie przychodzą do nich po dniu nauki w szkołach
francuskich, angielskich, amerykańskich, a także prywatnych i społecznych
szkołach kraju osadzenia lub po lekcjach w placówkach publicznych1. Te
popołudniowe spotkania edukacyjne odbywają się w innym klimacie niż ich
codzienna edukacja. Zabiegają o to sami nauczyciele, którzy chcą, aby
przyjście do szkoły polskiej było dla ich uczniów atrakcyjne. Jest to widoczne
już od momentu pierwszych interakcji po przekroczeniu progu szkoły
polskiej.

Uczniowie

w

Pradze

i

Wiedniu

żywiołowo

witali

się

z nauczycielami, wylewnie opowiadali o tym, co miało miejsce w czasie
1

Jest to widoczne już przy pobieżnej obserwacji, w której strój ucznia (mundurki,
emblematy) odzwierciedla często status ich pobytu na terenie danego kraju lub sytuację
ekonomiczną rodziny. Rodzice uczniów czasowo ulokowanych w danym kraju najczęściej
posyłają swoje dzieci do szkół, które można znaleźć także na terenie innych państw, na
przykład szkół z językiem angielskim jako wykładowym. Z kolei rodziny „zasiedziałe”
o wysokim statusie ekonomicznym posyłają dzieci do szkół prywatnych.
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pomiędzy spotkaniami w szkole. Również w klasach szkolnych nie było
nerwowego napięcia czy obaw związanych z tym, co będzie miało miejsce
w trakcie zajęć. Podobny pozytywny klimat panował w szkołach w Wiedniu
i Pradze wśród nauczycieli, choćby w pokoju nauczycielskim. Miało to swoje
odzwierciedlenie także w relacjach z rodzicami, którzy przywozili swoje dzieci
często z odległych miejsc (przede wszystkim w szkole w Wiedniu) i spędzali
na terenie szkoły sporo czasu, czując się tam swobodnie. Dodatkowo, co
podkreślali badani nauczyciele, rodzice uczniów chętnie angażują się
w działania na rzecz szkoły, ponieważ mają świadomość, że miejsce,
w którym są ich dzieci, ma niepewny status i również od ich aktywności
zależy (prze)trwanie placówki.
(Jaka) przyszłość Szkolnych Punktów Konsultacyjnych (?)
Szkolne Punkty Konsultacyjne są z pewnością placówkami, których
znaczenie,

w

kontekście

pełnionej

przez

nie

misji

społecznej,

jest

niepodważalne. Migracja młodych Polaków za pracą, atrakcyjne oferty
zawodowe dla specjalistów, zwłaszcza wiążące się z rodzinnymi wyjazdami
na czasowe (dłuższe i krótsze) kontrakty, wiąże się z obecnością polskich
dzieci i młodzieży poza granicami kraju. Często uczniowie SPK to dzieci,
których dziadkowie urodzili się w Polsce, ale już ich rodzice od urodzenia
mieszkają poza granicami, na przykład w Austrii czy we Francji. W tej
sytuacji placówki te są często jedną z nielicznych ofert edukacyjnych, dzięki
którym uczniowie mają możliwość bliżej poznać kulturę i tradycję polską.
Najpoważniejszym

problemem

jest

przekonanie

polityków,

by

nie

likwidowali Szkolnych Punktów Konsultacyjnych i nie próbowali zamienić
ich (w ramach oszczędności) w szkoły społeczne. Jak przekonują dyrektorzy,
nauczyciele, ale również rodzice uczniów uczęszczających do tych placówek,
będzie to oznaczało, że wiele dzieci z polskimi korzeniami przestanie mieć
kontakt z polską szkołą.
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POLSKIE PROGRAMY RZĄDOWE NA RZECZ EDUKACJI ROMÓW
- GENEZA, REALIZACJA, EFEKTY, PERSPEKTYWY

Geneza
Romowie

są

najbardziej

bezbronną

i

jednocześnie

najbardziej

niechcianą wśród europejskich mniejszości. Trudna sytuacja bytowa części
Romów, tendencja do ich izolowania przez społeczeństwa poszczególnych
krajów, pozostawanie przez Romów bez pracy, pogarszająca się kondycja
zdrowotna, wciąż niski poziom wykształcenia wśród romskich dzieci
i młodzieży to niepokojące czynniki charakteryzujące tę mniejszość.
Pod koniec ery rządów socjalistycznych w Polsce poziom edukacji
Romów pozornie był wyższy niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ wiele
osób z tej społeczności zdobyło wykształcenie na poziomie szkoły
podstawowej. Pomimo wysiłków polityki asymilacyjnej skierowanej do
Romów, działania państwa pozostawały dalece nieefektywne. Gdy poziom
wykształcenia większości społeczeństwa podnosił się, Romowie wciąż
stanowili grupę upośledzoną edukacyjnie. W ciągu 45 lat zdołano
zredukować liczbę analfabetów, a część społeczności romskiej ukończyła
nawet szkołę podstawowa. Niekoniecznie jednak przenosiło się to na poziom
kompetencji edukacyjnych - umiejętność czytania i pisania, a także zdolności
interpretacyjne. Nadal występowała, a nawet powiększała się dysproporcja
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pomiędzy osiągnięciami edukacyjnymi reprezentantów większości i Romów.
Wskaźniki dotyczące poziomu wykształcenia do dnia dzisiejszego znacznie
odbiegają od danych dotyczących całego społeczeństwa polskiego. Przed
rokiem

1989

dobre

wykształcenie

nie

stanowiło

bowiem

warunku

zatrudnienia. Po upadku PRL-u rynek pracy zmienił się zasadniczo,
wykształcenie

i

umiejętności

stały

się

elementami

decydującymi

o konkurencyjności oraz zwiększającymi możliwości znalezienia zatrudnienia.
Zachodzące zmiany nie pozostały bez wpływu na sytuację społecznoekonomiczną
uniemożliwiało

Romów.
ich

Wiele

rozwój

powiązanych

edukacyjny.

W

ze
całym

sobą

czynników

regionie

państw

postkomunistycznych problemem pozostawał wciąż brak kompetencji
komunikacyjnych. Języka romani nie używano w szkołach z powodu braku
odpowiednich kwalifikacji nauczycieli, programów edukacyjnych, a przede
wszystkich woli politycznej władz oświatowych. W PRL-u powstał model
edukacji segregacyjnej, która charakteryzowała się w niektórych krajach
tworzeniem specjalnych programów dla romskich uczniów oraz kierowaniem
ich w nieproporcjonalnej liczbie do szkół specjalnych, domów dziecka
i ośrodków szkolno-wychowawczych. Według oceny działaczy romskich,
takie postępowanie władz było pogwałceniem zasady równych szans
w dostępie do nauki i zdobycia wykształcenia przez romskie dzieci. Andrzej
Mirga twierdzi, że polityka asymilacyjna przyczyniła się również do
utrwalenia negatywnych czynników, które nadal charakteryzują edukację
Romów: wysokiej absencji szkolnej, przerywania nauki i znacznej liczby
uczniów powtarzających klasy czy niekończących szkół podstawowych
[Mirga, Gheorghe 1998, s. 20-21].
Przyczyną takiego stanu rzeczy mogło być prowadzenie koczowniczego
trybu życia, który utrudniał proces edukacyjny. W okresie rządów
socjalistycznych romscy rodzice byli zobowiązani do posyłania swoich dzieci
do szkół, rzadziej jednak widzieli w tym korzyści związane z poprawą
sytuacji materialnej. Edukacja nie stała się dla Romów elementem na stałe
zakorzenionym w ich systemie wartości. Dodatkowo na takie podejście do
zdobywania wykształcenia miał wpływ nieadekwatny stosunek zarobków
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do kwalifikacji, który panował w państwach socjalistycznych. Romowie nie
widzieli sensu w spędzaniu czasu w szkole, skoro mogli wcześniej podjąć
pracę (a raczej inne zajęcie zarobkowe) i zdobywać za nią gratyfikację
niekiedy większą niż ludzie wykształceni.
Ważnym problemem na progu transformacji było uczestnictwo
romskich dzieci w

wychowaniu przedszkolnym,

które

miało

służyć

przygotowaniu małoletnich do integracji ze społeczeństwem większości. Po
upadku

komunizmu

w

większości

krajów

wprowadzono

opłaty

za

uczęszczanie małoletnich do żłobków i przedszkoli. Nie pozostało to bez
wpływu na przygotowanie tych dzieci do rozpoczęcia nauki w szkołach
podstawowych. Okres transformacji pogłębił trudności sytuacji socjalnej
społeczności romskiej w krajach Europy Środkowej. Nie pozostało to bez
wpływu na poziom uczestnictwa dzieci i młodzieży romskiej w systemie
oświaty. Dotychczas uczniowie romscy mogli liczyć na pomoc ze strony szkół
w postaci darmowego wyżywienia na stołówkach i podręczników. Wraz
z upadkiem

komunizmu

początkowo

zmniejszył

się

udział

państwa

w dofinansowywaniu edukacji Romów. Problemy socjalne rodzin w wielu
krajach wpływały na różnice w dostępie do edukacji. Niski poziom
materialny Romów stanowił o niedoborach wyposażenia w podręczniki
i przybory szkolne, a także odzież odpowiednią do pory roku, transport na
zajęcia lekcyjne. Dzieci niekiedy nie miały w miejscu swego zamieszkania
odpowiednich warunków do nauki i odrabiania zadań domowych. Trudne
warunki mieszkaniowe i niski poziom życia były powodem niechęci do
inwestowania w wykształcenie. Zapewne nie bez znaczenia pozostawał
i pozostaje brak tradycji edukacyjnych i wartości z tym związanych wśród
Romów [szerzej zob. Kwadrans 2008].
Realizacja
Lata 90. w Polsce przyniosły zmiany w sferze edukacji romskiej.
Minister Edukacji Narodowej w dniu 8 lipca 1992 roku zatwierdził specjalny
program trzyletniego nauczania początkowego dla Romów, oficjalnie
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o wyraźnym charakterze integracyjnym [zob. Nowicka 1997]. We wrześniu
tego roku wprowadzono go eksperymentalnie na Podhalu. Obniżono w nim
wymagania wobec uczniów, co pozwalać miało na kontynuowanie nauki.
Był to raczej program zastępczy, reedukacyjny, wprowadzający ucznia do
norm obowiązujących w polskiej szkole powszechnej [Nowicka 1999, s. 45–52;
Brągiel 2004, s. 145–146]. Romowie mieli uczyć się w języku polskim, a język
romani miał być językiem pomocniczym. Podkreślano w tym programie, że
dzieci Romów uczęszczają do szkoły nieregularnie i trudno mówić o ciągłości
ich nauki. Koncentrowano się na barierach językowych między uczniem
a nauczycielem, zwracano także uwagę na cechy osobowościowe dzieci
romskich, które miałyby stanowić o ich trudnościach szkolnych. Owe
niedostosowania miałyby wynikać, między innymi, z braków edukacyjnych
powstałych na skutek nieuczęszczania do przedszkola i klasy zerowej. Zabiegi
edukacyjne proponowane przez autorów programu stawiały na wpojenie
Romom wartości znaczących dla kultury społeczeństwa polskiego, takich jak
pracowitość, oszczędność, gospodarność itp. W roku szkolnym 1995/1996
zakończono faktycznie realizację programu, który cechował się przede
wszystkim

postrzeganiem

edukowanych

dzieci

jako

reprezentantów

społeczności o odmiennych cechach kulturowych stale porównywanych
z grupą dominującą. Zatem integracja w tym programie była postrzegana
jako funkcjonowanie Romów według reguł i oczekiwań społeczeństwa
polskiego. Te początkowe działania władz w latach 90. różniły się nieco od
podejścia w okresie PRL-u, jednak zawierały w sobie jedynie różnego rodzaju
formy reakcji ze strony państwa, wynikające ze świadomości istnienia grupy
odmiennej kulturowo. Owa inność była tolerowana, jednak nieakceptowana
i niezrozumiała.
W latach 90. rozwinęła się idea, tak zwanych, klas romskich. Duże
zasługi w ich tworzeniu miał Krajowy Duszpasterz Romów ks. Stanisław
Opocki z Limanowej, pracujący z Romami z grupy Bergitka Roma, oraz
nauczyciele z Nowego Sącza. Celem tych klas było przede wszystkim
(podobnie jak w opisanym wyżej programie) przystosowanie romskich dzieci
do polskich szkół, nie zaś, jak wśród innych mniejszości, podtrzymywanie ich
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kultury, tożsamości, romskości. Mimo że niektórzy działacze romscy
twierdzili, iż tworzy się w ten sposób szkolne getta, klasy romskie
funkcjonowały. Za wyjątkiem Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej
w Suwałkach

poziom

zdecydowanie

niższy

nauczania
niż

w

w klasach

klasach

romskich

integracyjnych.

był

Klasy

jednak
romskie

funkcjonowały również, na przykład, w Olsztynie i Radomiu. Pierwsza klasa
romska prowadzona była przy parafii rzymsko-katolickiej w Łososinie
Górnej. Nauczano tam pisania, czytania, higieny osobistej, przygotowania do
dorosłego życia i katechezy. Inicjatywa ta, łamiąc monopol edukacyjny
szkoły państwowej, nie spotkała się z przychylnością władz oświatowych
PRL-u. Po 1989 roku w Polsce zaczęły intensywnie powstawać klasy romskie.
W roku szkolnym 1994/1995 istniało ich 25, a uczyło się w nich 430 dzieci
[Chałupczak, Browarek 1998, s. 238]. Klasy, do których uczęszczały najmłodsze
dzieci (klasy I-III), powstawały w celu umożliwienia im pokonania barier
edukacyjno-adaptacyjnych i przygotowania do nauki na wyższym poziomie,
w systemie zintegrowanym. Do początku XXI wieku działało kilkanaście klas
romskich (siedem na terenie województwa małopolskiego). Uczyły się
w nich

dzieci

i

młodzież

w

różnym

wieku

o

różnym

poziomie

zaawansowania (około 200 uczniów). Obok dzieci siedmio- i ośmioletnich
program

klas

pierwszych

(nauka

czytania

i

pisania)

realizowali

piętnastolatkowie. Takie zespoły klasowe stanowiły szansę opanowania
podstaw języka polskiego i matematyki. Niektórzy rodzice uczniów, mając do
wyboru klasę integracyjną i klasę romską, wybierali dla swoich dzieci tę
drugą, uważając, że ucząc się wśród „swoich” narażone będzie w mniejszym
stopniu na stres związany z nauką, ale także z potencjalną lub rzeczywistą
niechęcią czy wręcz przypadkami aktów nietolerancji, dyskryminacji ze strony
nieromskich rówieśników. Wszyscy jednak, włącznie z twórcą klas romskich
ks. Opockim, zgadzali się, że taki model edukacji dzieci i młodzieży romskiej
był jedynie próbą doraźnej pomocy, rozwiązaniem tymczasowym, które
nie mogło stanowić skutecznej alternatywy wobec integracyjnych form
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kształcenia. Nie dawało także nadziei na trwałe rozwiązanie problemu
edukacji Romów1. Wciąż jednak przeważająca część uczniów pochodzenia
romskiego

uczęszczała

do

szkół

publicznych, ucząc się

w

systemie

zintegrowanym razem z dziećmi polskimi, bez specjalnych programów
i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej2. Około 30% populacji dzieci
romskich w ogóle nie wypełniało obowiązku szkolnego przed powstaniem
programów rządowych.
Opisując edukację romską w Polsce należy pamiętać, jak wyglądała
ona w okresie PRL-u i porównać ten czas z okresem transformacji lat 90. XX
wieku i działaniami po roku 2000 oraz aktualnymi programami dla
społeczności romskiej. Wprowadzenie owego porównania jest istotne
chociażby z tego względu, że w okresie transformacji dokonano wielu
zabiegów zmierzających do zmiany systemu szkolnictwa. Były one raczej
procesem związanym z ogólną reformą oświaty i podstawową edukacją dla
wszystkich uczniów, odrzuceniem rasizmu i innych formy dyskryminacji
w szkołach i społeczeństwie, akceptowaniem i popieraniem pluralizmu
kulturowego. Bliskie to było zatem ideałom edukacji wielokulturowej.
Natomiast na początku XXI wieku przeobrażenia oświaty miały na celu
większe niż w latach wcześniejszych zaangażowanie państwa, a także
społeczności

romskiej,

międzykulturową.

W

organizacji
programach

pozarządowych
rządowych

starano

w

edukację

się

zawierać

przygotowanie do dialogowych interakcji z przedstawicielami mniejszości,
sprzyjających integracji, wymianie doświadczeń, wzajemnej współpracy przy
zachowaniu tożsamości grupowej, a nawet jej podtrzymywaniu.
Należałoby jeszcze przypomnieć dwoistość rozumienia współczesnej
edukacji romskiej, które znajduje odniesienie w programach rządowych dla
Romów. Miałaby ona polegać na wyróżnieniu dwóch funkcji oświaty:
1

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Aneks nr 6: Romowie w Polsce – opis
sytuacji, s. 8-11.
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-na-rzeczspole/program-na-rzecz-spole/tresc-programu-na-rzec/6670,Tresc-Programu.html
[pobrano 31.12.2013]
2
Dopiero od 2001 roku istnieją w Polsce funkcje asystenta romskiego i nauczyciela
wspomagającego.
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pierwszej - polegającej na uczeniu Romów, przygotowywaniu ich do życia
w społeczeństwie,

tworzeniu

dla

nich

programów

kształtujących

ich

dwukulturową tożsamość, i drugiej - mającej na celu edukowanie większości,
poszerzanie jej wiedzy o współobywatelach pochodzących z różnych grup
kulturowych, a także rozwijanie samoświadomości Romów. Taki dualizm
byłby wskazany i właściwy pluralizmowi kulturowemu. W spełnieniu obu
tych wyzwań należy upatrywać bezpieczne, harmonijne funkcjonowanie
w społeczeństwie wielokulturowym i integrację obu zbiorowości. Warto
również zwrócić uwagę na edukację Romów w zakresie własnej kultury,
historii, języka [Kwadrans 2008, s. 11, 210].
Na początku XXI wieku przedsięwzięto nowe działania zmierzające do
poprawy sytuacji mniejszości romskiej. Wśród wielu dziedzin wymienionych
w uchwale Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 roku znalazła się także
edukacja. Program w swej nazwie ograniczony był do obszaru województwa
małopolskiego i lat 2001–2003, jednak od roku 2004, po pomyślnym
zakończeniu pilotażu, stał się programem o zasięgu ogólnopolskim. Pierwszą
i zasadniczą przyczyną jego kontynuacji była trudna sytuacja ponad
trzytysięcznej
zamieszkujących

społeczności

Romów

Małopolskę1.

Karpackich

Ewaluacja

(Bergitka

programu

Roma),

pilotażowego

potwierdziła jego wagę i zasadność, szczególnie w sferze edukacji. Realizacja
programu przyczyniła się do wzajemnego poznania mniejszości i większości,
a także wzrostu znaczenia edukacji wśród Romów. Większa liczba dzieci
uczestniczyła w wychowaniu przedszkolnym. Znacznej poprawie uległy
kontakty szkół ze społecznością romską, rodzice uczestniczyli w życiu szkoły
i wykazywali większe zainteresowanie funkcjonowaniem swoich dzieci.
Przyczyniła się do tego zapewne praca asystentów romskich [Paszko 2004,
s. 175-176]. Program stał się nie tylko pilotażem dla projektu ogólnopolskiego,
ale także znaczącym postępem w kierunku zmiany położenia Romów
w Polsce i poprawy ich wizerunku w społeczeństwie większości [Jaśko,
1

Szerzej na temat programu pilotażowego: Kwadrans 2008; Paszko 2004; Jaśko, Mirga
2005.
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Mirga 2004, s. 147]. W roku szkolnym 2001/2002 realizowano pilotaż w 60
szkołach (podstawowych i gimnazjach), a pomocą objęto około 500 dzieci.
W wychowaniu przedszkolnym brała udział większość dzieci romskich,
zakupiono

podręczniki

i

przybory

szkolne,

organizowano

zajęcia

wyrównawcze, korepetycje z języka polskiego, zatrudniano nauczycieli
wspomagających oraz szkolono pozostałą kadrę z zakresu wiedzy na temat
Romów, powoływano asystentów romskich, prowadzono dokształcanie osób
dorosłych. Uczniowie romscy wykazywali się niską frekwencją na lekcjach:
136 z nich - 90%, a około 300 - jedynie 60–80% (szczególnie w starszych
klasach szkoły podstawowej). Z ogólnej liczby 427 uczniów romskich
w województwie małopolskim 337 otrzymało promocję, 21 powtarzało klasę,
a 69 ukończyło szkołę. W omawianym roku szkolnym 105 młodych Romów
uczęszczało w tym regionie do szkół specjalnych [Paszko 2004, s. 171-173].
Celem programu pilotażowego była poprawa stanu edukacji wśród
Romów poprzez zwiększenie współczynnika ukończenia szkoły, wzrost
frekwencji i podniesienie wyników nauczania oraz pomoc w kontynuowaniu
nauki w szkołach ponadpodstawowych przez dzieci i młodzież romską.
Edukacja to najważniejsza część programu, bowiem słusznie postrzegana
bywa jako dziedzina warunkująca możliwość ewentualnej poprawy sytuacji
życiowej tej mniejszości w Polsce. Zakładano intensyfikację działań
w klasach zintegrowanych, polegającą na roztoczeniu opieki nad dziećmi
romskimi

przez

nauczycieli

przygotowanych

do

pracy

w

grupach

zróżnicowanych kulturowo. Dodatkowo postulowano wprowadzenie funkcji
nauczyciela wspomagającego, sprawującego bieżący nadzór na dwójką,
trójką dzieci i pomagającego im w nauce, oraz asystenta edukacji romskiej
(wzorowanego na doświadczeniach czeskich i słowackich). Postulowano, że
pedagodzy powinni mieć dostęp do literatury cyganologicznej i pomocy
specjalistów.
Rada Ministrów w dniu 19 sierpnia 2003 roku przyjęła projekt
uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego projektu o nazwie Program
na rzecz społeczności romskiej w Polsce, który miał być kontynuacją
pilotażowego programu realizowanego w latach 2001–2003 w Małopolsce.
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Program był realizowany do 2013 roku. Administracja rządowa wspierała
w ten sposób samorządy w rozwiązywaniu problemów mniejszości romskiej.
Były to działania z zakresu edukacji, poprawy sytuacji bytowej i socjalnej,
zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu, bezpieczeństwa, kultury, a także
podtrzymywania romskiej tożsamości i poszerzenia wiedzy na temat Romów.
Realizacja Programu była finansowana z rezerwy celowej. Jego uczestnikami
były nie tylko instytucje samorządowe (gminy), ale także sami Romowie
i organizacje pozarządowe, którym bliskie pozostawały problemy tej
społeczności. Koordynatorem projektu był minister właściwy do spraw
wewnętrznych i administracji (dodatkowo w sferze oświaty nadzór
sprawował minister właściwy do spraw edukacji narodowej), zaś za
realizację zadań w terenie odpowiadali wojewodowie, którzy przy pomocy
swoich urzędów akceptowali wnioski, pomagali w ich przygotowywaniu
i dokonywali monitoringu. W okresie funkcjonowania Programu uchwalono
od dawna oczekiwaną ustawę dotyczącą praw mniejszości narodowych
i etnicznych, a jej rozdział 3. został poświęcony zagadnieniom związanym
z edukacją i kulturą mniejszości1.
Twórcy Programu dokonali wstępnej analizy problemów związanych
z edukacją Romów. Wskazywano na niski poziom wykształcenia wśród
społeczności romskiej, słabą frekwencję szkolną, nierealizowanie obowiązku
szkolnego, brak przygotowania w postaci wychowania przedszkolnego,
niedostateczne

wyposażenie

w

podręczniki

i

przybory

szkolne,

nieprzychylność ze strony rówieśników i nauczycieli. Dostrzeżono także
potrzebę

znalezienia

alternatywy

dla

wspomnianych

wcześniej

klas

romskich. Miałyby temu służyć integracyjne zespoły klasowe. Głównym
celem Programu była poprawa stanu edukacji wśród Romów poprzez
zwiększenie współczynnika ukończenia szkoły, poprawę frekwencji oraz
wyników nauczania dzieci i młodzieży romskiej, ułatwienie młodzieży
romskiej kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych i wyższych.
Wśród środków służących do realizacji programu w jego części dotyczącej
1

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dziennik Ustaw z 2005 r. nr 17, poz. 141).
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edukacji zawarto dofinansowanie uczęszczania dzieci romskich do przedszkoli
i klas zerowych, roztoczenie intensywnej opieki nad dziećmi romskimi
w klasach zintegrowanych, zapewnienie dzieciom i młodzieży romskiej
wsparcia ze strony nauczycieli wspomagających oraz asystentów romskich,
dofinansowanie zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych i przyborów
szkolnych, dojazdu dzieci do i ze szkół, dożywiania dzieci w szkole,
ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków, wprowadzenie zajęć
wyrównawczych, umożliwiających nadrobienie zaległości, umożliwienie
odrabiania zadań domowych w szkole pod nadzorem nauczyciela, zachęcanie
dzieci do udziału w konkursach i olimpiadach szkolnych oraz zawodach
sportowych, wychowanie estetyczne dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni
kontakt młodzieży romskiej ze sztuką, pomoc młodzieży w rozwijaniu
uzdolnień artystycznych, organizację zajęć poświęconych kulturze i tradycji
Romów,

prowadzenie

zajęć

edukacyjno-integracyjnych

dla

dzieci

i młodzieży, promujących postawę tolerancji oraz umożliwiających adaptację
Romów w nowym środowisku, organizowanie letniego integracyjnego
wypoczynku dla dzieci romskich i polskich, umożliwienie uczestnictwa dzieci
romskich w koloniach i zimowiskach, zatrudnienie rodziców romskich, którzy
będą przyprowadzali i odprowadzali dzieci do i ze szkoły oraz będą czuwali
nad ich zachowaniem podczas lekcji w terenie, wycieczek i imprez,
organizowanie spotkań z
i obowiązku

nauki

rodzicami na temat obowiązku szkolnego

dzieci,

organizację

pomocy

psychologicznej

i pedagogicznej dla rodziców i dzieci, zajęć edukacyjnych dla dorosłych
Romów, kursów zawodowych dla młodzieży i dorosłych, utworzenie świetlic
środowiskowych, w których dzieci mogłyby spędzać czas pod nadzorem
pedagogicznym,
romskich,

dla

opracowanie systemu
dzieci

i

młodzieży

stypendialnego

romskiej

dla

uzdolnionej

studentów
artystycznie,

opracowanie podręczników i programów nauczania języka romskiego oraz
podręczników z zakresu historii i kultury Romów.
Można zatem dostrzec szereg działań, które mogłyby sprzyjać edukacji
międzykulturowej, między innymi poszerzanie wiedzy grupy większościowej
o mniejszościach, ich kulturze, historii i języku. Podstawowymi zadaniami
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zawartymi w Programie były ponadto: promocja wydawnictw o Romach,
emisja cyklicznych audycji o Romach w mediach lokalnych i ogólnopolskich,
wspomaganie
Miałyby

badań

temu

naukowych

służyć

także

dotyczących

programy

społeczności

edukacyjne,

romskiej.

wzbogacające

podstawowy zasób wiadomości o Romach. Takie wyzwanie stawiali sobie
twórcy Programu, dostrzegając w niewiedzy i stereotypowym postrzeganiu
Romów źródło wielu nieporozumień i problemów we wzajemnych relacjach.
Program rządowy na rzecz społeczności romskiej w Polsce zakładał,
jako jeden z priorytetów, działania na rzecz zmiany w sposobie postrzegania
edukacji przez dzieci i dorosłych Romów. Szczególną rolę w tej kwestii miały
odegrać instytucje asystenta romskiego i nauczyciela wspomagającego.
Niekiedy jednak wydaje się, że przeceniano ich możliwości i przenoszono te
zadania jedynie na ich barki. Państwo podejmowało próby podniesienia
świadomości edukacyjnej Romów i zwiększenia ich motywacji w celu
zdobycia wykształcenia. Stosowane były w tym celu różne formy wsparcia
socjalnego, fundusze stypendialne, które miały uświadomić Romom, że
dzięki nauce można poprawiać swoją przyszłą sytuację materialną i znaleźć
pracę, a także uczynić zdobywanie wykształcenia czymś atrakcyjnym. Rząd
w ramach Programu wspomagał także działania organizacji pozarządowych
i romskich stowarzyszeń, które służyć miały zmianie mentalności romskiej
oraz tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły (kursy, szkolenia, konferencje,
kolokwia i publikacje).
Odnosząc się do najważniejszych działań podejmowanych na rzecz
romskiej mniejszości etnicznej w Polsce, należy wskazać na wspomniany
wcześniej Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej
w województwie małopolskim na lata 2001 – 2003, omawiany Program na
rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013, ustawę z dnia
6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym, uwzględnienie w przepisach oświatowych dodatkowych
działań podejmowanych przez szkołę na rzecz uczniów pochodzenia
romskiego i tym samym objęcie tych uczniów zwiększoną subwencją
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oświatową, utworzenie „komponentu romskiego” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego
Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowanego w ramach
projektu

„Q

jakości

–

poprawa

jakości

funkcjonowania

Programu

Romskiego”.
Efekty
Obecnie

możemy

już

omówić

efekty

Programu

wobec

jego

zakończenia i podsumowania. Jego procedury zostały podczas jego ewaluacji
dobrze oceniane przez projektodawców, jednak organizacje wskazywały, że
środki finansowe na niektóre zadania (prowadzenie świetlic, kolonie)
powinny być przekazywane wcześniej wobec braku możliwości pokrycia
zobowiązań ze środków własnych. Wprowadzenie instytucji asystentów
romskich i nauczycieli wspomagających można uznać za znaczącą zmianę
w podejściu do edukacji romskiej. Asystent romski był niemal w 100%
oceniany pozytywnie, zarówno przez beneficjentów, jak i przedstawicieli
instytucji. Nauczyciel wspomagający funkcjonował w mniejszym wymiarze.
Ważne by w przyszłości wzmacniać pozycję asystentów, dostarczać im
nowych kompetencji, czynić z nich liderów lokalnych, nie ograniczać ich
zadań

do

pracownika

administracyjnego.

Tu

jednak

potrzebna

jest

świadomość urzędników i dyrektorów szkół, jaka jest rola i jakie są zadania
tych osób. Program wydaje się wciąż mało rozpoznawalny dla beneficjentów
ostatecznych. Romowie nie identyfikują pomocy z Programem, nie wiedzą
często o jego istnieniu. W dotychczasowej swojej formie miał raczej
opiekuńczy

niż

rozwojowy

charakter.

Jego

założenia

były

znacznie

ambitniejsze od możliwości ich ostatecznej realizacji. Nie stanowi to zarzutu
wobec twórców i realizatorów Programu, a jedynie wskazuje na konieczność
jego kontynuowania, szczególnie w obszarze edukacji. Romowie głównie
wskazują na konieczność działań w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży, co
napawać powinno optymizmem.

© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2014 Tom IX Numer 1
www.skeces.pl

133

Główny cel Programu to integracja społeczności romskiej. Jak już
wspomniano wcześniej, integracja jest definiowana przez nie-Romów jako
danie Romom wykształcenia i pracy, co zapewni im dostęp do dóbr i usług
publicznych. Tak rozumiana integracja zakłada głównie aktywność po stronie
Romów. Jednak podejście Romów do integracji jest nieco inne. Chcą, aby
Polacy rozumieli i szanowali ich tradycję, nie narzucali im rozwiązań, które
z powodu ich norm kulturowych nie są przez nich możliwe do wdrożenia. Tak
rozumiana integracja zakłada aktywność po stronie Polaków - poznanie,
rozumienie, poszanowanie dla odmienności kulturowych. Wydaje się
bowiem, że

dominuje

optyka

definiowania

potrzeb

z

perspektywy

społeczności większościowej, bądź bez konsultacji ze społecznością romską.
Przy wszelkich ograniczeniach i trudnościach należy zaznaczyć, że Program
w swej treści i konkretnych działaniach realizowanych na jego podstawie
raczej uwzględniał specyfikę wartości kulturowych Romów. Mocne strony
Programu to działania edukacyjne dla dzieci (wyprawki, ubezpieczenia),
zwiększenie się znaczne liczby organizacji romskich w okresie od 2005 do
2011 roku, wprowadzenie funkcji asystenta edukacji romskiej, dobra
znajomość specyfiki problematyki romskiej przez Zespół Zarządzający
Programem.
Podsumowując zatem dokonania Programu, należy jeszcze raz wskazać
na

konieczność

kontynuowania

działań

z

nim

związanych.

Wielu

z zaangażowanych w pracę dla i z Romami często ma poczucie niedosytu,
a jednocześnie gdy podda ten miniony czas refleksji, to może stwierdzić, że
chociażby w sferze edukacji dokonano wielu pozytywnych zmian. Powstały
bowiem miejsca integracji - świetlice środowiskowe, wzrosła świadomość
rodziców romskich i dzieci o potrzebie edukacji, kadra pedagogiczna poznała
specyfikę ucznia romskiego i jego kultury, funkcjonują wspomniane wyżej
instytucje asystenta romskiego, nauczyciela wspomagającego, wyprawki
szkolne, stypendia, godziny zajęć dodatkowych, wyrównawczych, dzieci
uczestniczą w edukacji przedszkolnej. Należy wspomnieć, że zatrudniono
około

100

asystentów

edukacji

romskiej,

dofinansowano

działania

podejmowane na rzecz Romów w prawie 60 świetlicach środowiskowych,
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szkolnych, romskich i integracyjnych, ponad 2 tysiące uczniów romskich
corocznie wyposażanych jest w podręczniki i wyprawki szkolne, 190
studentów romskich zostało objętych pomocą stypendialną, ponad 60
uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie zostało nagrodzonych za
swoje

dokonania,

nagrodzonych

55

uczniów

stypendiami

szkół

Ministra

ponadgimnazjalnych
Administracji

i

zostało

Cyfryzacji,

funkcjonowało ponad 30 projektów rocznie dotyczących wsparcia działań na
rzecz

dzieci

romskich

w

przedszkolach.

Można

też

wskazać

szereg

niedomagań, słabych stron Programu. Brakuje diagnozy form edukacji
przedszkolnej (punkty przedszkolne, międzypokoleniowe zajęcia integracyjne,
włączanie rodziców, przedszkola raczkujące) oraz diagnozy dotyczącej
romskiej ścieżki edukacyjnej. Nadal w niedostatecznym stopnie kadra
przygotowana jest do pracy z dzieckiem romskim, zabrakło doświadczeń
z edukacją

przedszkolną

w

społeczności

romskiej,

nadal

występuje

przerywanie nauki szkolnej. W zakresie edukacji dorosłych i edukacji
nieformalnej pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, dotychczasowe działania
wydają się najmniej efektywne z całej sfery edukacji Romów.
Dodatkowych danych dotyczących realizacji Programu i innych działań
skierowanych do Romów dostarczył Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań z 2011 roku. Romowie to mniejszość etniczna, do której
przynależność podczas przeprowadzonego spisu zadeklarowało 16 723
obywateli polskich. Populacja Romów liczy 8 604 kobiet oraz 8 119 mężczyzn,
w tym 10 840 osób w wieku produkcyjnym. Wśród indagowanych ustalono,
że wykształcenie wyższe posiadają 272 osoby (2%), średnie - 934 (7%), niższe
niż średnie - 11 028 (82%).
Perspektywy
Ważne, że po zakończeniu Programu na lata 2004-2013 dostrzeżono
potrzebę kontynuacji działań na rzecz społeczności romskiej i rozwój
dotychczasowych programów zmierzających do poprawy ich sytuacji
edukacyjnej oraz szeroko pojętej integracji ze społeczeństwem większości.
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Program integracji społecznej Romów na lata 2014-2020 to projekt
uzgodniony wewnątrz- i międzyresortowych, a także poddany konsultacji
społecznej.

Jest

on

również

zamieszczony

na

stronie

internetowej

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakładce Mniejszości i wyznania1.
Opisując cel szczegółowy dla dziedziny edukacji wskazano, że może
być realizowany w szczególności poprzez następujące działania: wspieranie
i promowanie edukacji wczesnoszkolnej dzieci romskich, organizowanie
dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego w przedszkolach
i szkołach, pomoc w wyposażeniu uczniów romskich w wyprawki szkolne,
egzekwowanie

realizacji

obowiązku

szkolnego,

promowanie

wysokiej

frekwencji, wsparcie zadań skierowanych na kształtowanie i rozwój
indywidualnych umiejętności dziecka, podejmowanie działań zmierzających
do

zmniejszenia

(współpraca

z

udziału

uczniów

rodzicami,

romskich

nauczycielami

psychologiczno-pedagogicznymi),

i

kontynuację

w

szkołach

specjalnych

asystentami,

poradniami

wdrażania

programów

stypendialnych dla uczniów i studentów romskich, objęcie systemowym
wsparciem asystentów edukacji romskiej oraz nauczycieli wspomagających
edukację uczniów romskich, wspieranie edukacji dorosłych - kształcenie
ustawiczne, nacisk na prowadzenie działań integracyjnych, odchodzenie od
zadań mających na celu prowadzenie zajęć wyłącznie dla uczniów romskich,
wsparcie infrastrukturalne i remontowe lokali pełniących funkcję świetlic
środowiskowych lub siedzib romskich organizacji pozarządowych, edukację
kulturalną,

historyczną

i

obywatelską,

promowanie

interaktywnych

i innowacyjnych form kształcenia.
W ramach działań proedukacyjnych kierowanych do Romów jako
bezpośrednich beneficjentów, niezbędne jest uwzględnienie możliwości
finansowania

komponentu

edukacji

kulturalnej,

rozumianej

jako

promowanie wiedzy o kulturze, historii i tradycji romskiej. Tego rodzaju
działania

mogą

(nauczyciele,
1

być

uczniowie

kierowane

zarówno

nie-romscy),

jak

i

do

społeczności

do

lokalnej

szkolnej

społeczności.

http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/PROGRAM-2.pdf [pobrano 31.12.2013]
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Podkreślenia wymaga również konieczność prowadzenia działań w zakresie
edukacji kulturalnej i historycznej o Romach wśród Romów. Jednocześnie
możliwe jest planowanie działań o charakterze edukacji obywatelskiej,
nastawionych na zwiększanie świadomości obywatelskiej Romów, jak
i projektów kierowanych do społeczeństwa większościowego, których celem
będzie budowa pozytywnego wizerunku Romów i zmniejszanie wzajemnego
dystansu. Dominantą tych projektów powinien być czynnik edukacyjny.
Konieczne

wydaje

się

kontynuowanie

tych

form

aktywności

z uwzględnieniem diagnozy uzyskanej na podstawie dotychczasowych
doświadczeń ogólnopolskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę
lokalnych

społeczności

romskich,

tak

jak

jest

to

projektowane

w proponowanym dokumencie Program integracji społeczności romskiej
w Polsce na lata 2014-2020. Natomiast sami Romowie powinni podjąć
„ryzyko edukacji”, bo to dla nich szansa na przezwyciężenie dotychczasowej
marginalizacji. Metody kształcenia i prawo współczesnej Europy zapewniają
romskim

tradycjonalistom

nienaruszalność

tożsamości

etnicznej,

pielęgnowanie kultury, tradycji, języka romani.
Ważne jest jednak, aby Romowie byli świadomi swoich praw
i korzystali z nich, bowiem w obecnej sytuacji edukacja pozostaje
najważniejszą drogą do poprawy warunków życia tej zbiorowości. Przede
wszystkim

w

rozwoju

systemu

oświaty,

wspieraniu

idei

edukacji

międzykulturowej, walce z dyskryminacją i dążeniu do równego traktowania
Romów w dostępie do nauki można upatrywać przyszłych zmian w stosunku
romskich

rodziców

z funkcjonowaniem

do

instytucji

programów

szkoły.
przestać

Romowie

powinni

traktować

wraz

zdobywanie

wykształcenia jako formę asymilacji i zatracania własnej tożsamości. Ideałem
byłoby dostrzeganie przez Romów w edukacji swoich dzieci szansy awansu
społecznego.
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