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EDUCATION IN MULTICULTURAL SOCIETY

Jednym z najbardziej widocznych zjawisk we wspó³czesnych
spo³eczeñstwach jest zjawisko wspó³istnienia obok siebie ró¿nych
kultur, zwane krótko zjawiskiem wielokulturowo�ci. Jest ono konse-
kwencj¹ kilku czynników dzia³aj¹cych w ró¿nych obszarach ¿ycia
spo³ecznego. Jednym z nich jest natê¿enie w XX wieku zjawisk
migracyjnych. Konsekwencj¹ tego natê¿enia jest stan, gdzie w kra-
jach Europy i Ameryki Pó³nocnej zamieszkuje ludno�æ zró¿nicowana
pod wzglêdem kulturowym, rasowym i religijnym. Uwarunkowania
historyczne sprawi³y, ¿e konstelacje etnicznego zró¿nicowania s¹
zawsze specyficzne w poszczególnych krajach, jednak wszêdzie mamy
do czynienia z sytuacj¹ wspó³istnienia ró¿nych kultur.

Kolejnym czynnikiem przyczyniaj¹cym siê do wyst¹pienia
i nasilania siê zjawiska wielokulturowo�ci jest fakt, ¿e demokracja
liberalna we wspó³czesnych spo³eczeñstwach jest powszechnie reali-
zowanym modelem porz¹dku politycznego. Demokracja liberalna,
bêd¹c ustrojem politycznym i gospodarczym, ma tak¿e swoje konse-
kwencje kulturowe. Akcentowanie przez liberalny porz¹dek spo³ecz-
ny idei nieskrêpowanego indywidualnego rozwoju jednostki spra-
wia, ¿e jednostki w dzisiejszym spo³eczeñstwie kszta³tuj¹ swoj¹ to¿-
samo�æ w oparciu o bardzo zró¿nicowane wzory. Dlatego w wiêkszo-
�ci krajów nie mo¿na ju¿ mówiæ o dominacji kultury rdzennej. Na
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czym mia³aby polegaæ si³a kultury rdzennej, je¿eli wiele jednostek
historycznie zwi¹zanych z okre�lonym miejscem i tradycj¹ kszta³tu-
je swoj¹ to¿samo�æ w taki sposób, ¿e to¿samo�æ ta jest równie odle-
g³a od owej tradycji jak kultura imigrantów z odleg³ych krajów?

Idei nieskrêpowanego indywidualnego rozwoju jednostki sprzyja
fakt, ¿e wspó³czesne spo³eczeñstwa charakteryzuje nie maj¹cy pre-
cedensu w przesz³o�ci rozwój technologii, szczególne znaczenie ma
pod tym wzglêdem rozwój technologii komunikacyjnej. Wszystkie te
czynniki sprawiaj¹, ¿e spo³eczeñstwa wspó³czesne z³o¿one s¹ z grup
zró¿nicowanych pod wzglêdem wyznawanego systemu warto�ci,
�wiatopogl¹du, stylu ¿ycia, s³owem zró¿nicowanych kulturowo.

Jednym z g³ównych problemów zwi¹zanych ze stanem wielokul-
turowo�ci wspó³czesnego spo³eczeñstwa jest problem edukacji. W spo-
³eczeñstwie tradycyjnym system edukacji i procesy w nim dokonu-
j¹ce siê, jakikolwiek mia³yby kszta³t, by³y zawsze czê�ci¹ okre�lone-
go systemu kulturowego, by³y naturalnie kszta³tuj¹cym siê podsys-
temem systemu kulturowego, by³ istotny ze wzglêdu na swoj¹ funk-
cjê reprodukcyjn¹. Jaki jednak kszta³t ma mieæ system edukacji
w spo³eczeñstwie, w którym nie panuje ju¿ jeden dominuj¹cy porz¹-
dek kulturowy, spo³eczeñstwie, które sk³ada siê z wielu istniej¹cych
obok siebie, niekiedy bêd¹cych w stanie konfliktu, porz¹dków kul-
turowych?

Wed³ug Willa Kymlicki kultura nale¿y do dóbr dla jednostki
podstawowych, pierwotnych (primary good), tzn. takich, których
posiadanie jest koniecznym warunkiem korzystania z podstawowych
dóbr spo³ecznych, do których nale¿y szczególnie znacz¹ca w spo³e-
czeñstwie liberalnym wolno�æ indywidualna1. Aby realizowaæ swoja
indywidualn¹ wolno�æ jednostka musi pod¹¿aæ za okre�lonym do-
brem. Wcze�niej jeszcze jednostka dokonuje wyboru dobra. Dobro
czy koncepcja dobrego ¿ycia s¹ elementami kultury i dziêki niej
posiadaj¹ znaczenie. Dany porz¹dek kulturowy najczê�ciej ³¹czy siê

1 W. Kymlicka, Liberalism, Community, Culture, Oxford 1989.
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z przyjmowaniem okre�lonej koncepcji dobra. W innym wypadku
mo¿e byæ tak, ¿e jednostka sama, niezale¿nie od zasad okre�lonego
porz¹dku kulturowego, dokonuje wyboru. Wówczas ca³y proces wy-
boru zdeterminowany jest przez posiadane przez jednostkê kompe-
tencje kulturowe. W ka¿dym wypadku kultura stanowi podstawowy
czynnik dzia³ania jednostki jako uczestnika ¿ycia spo³ecznego zorga-
nizowanego wed³ug zasad porz¹dku liberalnego.

Wed³ug Will Kymlicka wspomniane dobra podstawowe s¹ prze-
s³ank¹ dla rzeczywistej realizacji zasad równo�ci spo³ecznej. W now-
szej pracy2 autor wprowadza pojêcie praw grup spo³ecznych (group
rights). Stanowi¹ je te wszystkie wymogi, których spe³nienie jest
niezbêdne dla tego, aby dana grupa funkcjonowa³a w spo³eczeñstwie
na takich samych zasadach jak inne grupy. Do najwa¿niejszych praw
sk³adaj¹cych siê na prawa grup spo³ecznych zalicza autor prawo do
ekspresji warto�ci zawartych we w³asnej kulturze, w tym publiczne-
go manifestowania symboli, prawo do obchodzenia �wi¹t zgodnie
z w³asnym kalendarzem, prawo do organizacji tygodnia pracy zgod-
nie z zasadami w³asnej kultury oraz prawo do sytemu edukacji
respektuj¹cego warto�ci w³asnej kultury.

Pañstwo jako podmiot tworz¹cy porz¹dek dla wielu zró¿nicowa-
nych grup kulturowych nie mo¿e pozostaæ obojêtne wobec tych
wymogów. Wed³ug Kymlicka neutralno�æ pañstwa w zakresie wspo-
mnianych przejawów spo³ecznego funkcjonowania jednostek i grup
jest niemo¿liwa. Ka¿de rozwi¹zanie �uniwersalne�, a wiêc traktuj¹-
ce wszystkich wed³ug jednego wzoru w rzeczywisto�ci faworyzuje
jednych (tych, którym ów wzór jest bli¿szy) i dyskryminuje innych
(tych, których kultura jest odleg³a od tego wzoru). Rzeczywiste za-
pewnienie równo�ci wymaga osobnych rozwi¹zañ dla ka¿dej z grup,
rozwi¹zañ, które uwzglêdni¹ specyfikê kultury danej grupy. Pozo-
staje jeszcze problem obowi¹zków obywatelskich. Zró¿nicowanie

2 W. Kymlicka., N. Wayne (ed.), Citizenship in Diverse Societes, Oxford
2000.
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kulturowe nie mo¿e byæ uzasadnieniem rozwi¹zania, które nierów-
nomiernie rozk³ada ciê¿ary pomiêdzy poszczególnymi grupami. Ró¿-
nice w dostêpie do �rodków publicznych czy ró¿nice w wymaganiach
stawianych przedstawicielom poszczególnych grup kulturowych
musz¹ byæ zawsze uzasadnione specyfik¹ okre�lonej kultury. W rze-
czywisto�ci jednak trudno jest okre�liæ na przyk³ad to, jak wysokie-
go stypendium potrzebowa³by przedstawiciel mniejszo�ci kulturo-
wej, aby jego szanse w systemie edukacji by³y takie same, jak te,
które posiada przedstawiciel kultury dominuj¹cej.

Projekt, który nazwiemy edukacj¹ wielokulturow¹, ma na celu
likwidacjê lub os³abienie niekorzystnych dla przedstawicieli pew-
nych (najczê�ciej mniejszo�ciowych) grup lub dla tych grup jako
ca³o�ci konsekwencji systemu edukacji, nie uwzglêdniaj¹cego stanu
wielokulturowo�ci. Problemy zwi¹zane z systemami edukacji, które
nie uwzglêdniaj¹ tych uwarunkowañ, polegaj¹, najogólniej rzecz
ujmuj¹c, na tym, ¿e pomijaj¹ one lub zniekszta³caj¹ informacje na
temat pewnych porz¹dków kulturowych. Oddzia³uje to niekorzyst-
nie na poczucie w³asnej warto�ci u uczniów, którzy s¹ przedstawi-
cielami odpowiednich grup. Uruchamia to znany w pedagogice me-
chanizm b³êdnego ko³a, gdzie brak wiary we w³asne mo¿liwo�ci powo-
duje pogorszenie wyników w nauce, to z kolei uniemo¿liwia dostêp do
instytucji edukacyjnych wy¿szej rangi, w koñcu ogranicza to szanse
¿yciowe danej jednostki. W ten sposób samospe³niaj¹ce siê przekona-
nie o ni¿szych kompetencjach przedstawicieli mniejszo�ci kulturowych
znajduje swoje pozorne potwierdzenie w rzeczywisto�ci. Wizja eduka-
cji wielokulturowej zmierza do unikniêcia takiej sytuacji.

Ujmuj¹c rzecz z bardziej podstawowego punktu widzenia mo¿na
powiedzieæ, ¿e chodzi o realizacjê powszechnie akceptowanej we
wspó³czesnych spo³eczeñstwach zasady równo�ci w rozumieniu Kym-
licka, a wiêc poprzez zapewnienie równego dostêpu do dóbr podsta-
wowych. Projekt edukacji wielokulturowej polega³by zatem na tym,
aby zapewniæ istniej¹cym w spo³eczeñstwie grupom, odró¿niaj¹cym
siê wed³ug kryterium kulturowego, obecno�æ ich wizji �wiata
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w programach nauczania i zapewnieniæ im jako wyznawcom tej
wizji traktowania na równych zasadach z innymi. To ogólne za³o¿e-
nie pozostawia jednak wiele pytañ, je¿eli chodzi o rozwi¹zania prak-
tyczne. Pierwsze z nich to pytanie o to, jak zdefiniowaæ ow¹ grupê
wyró¿nion¹ wed³ug kryterium kulturowego. Czy ka¿dy zbiór jedno-
stek deklaruj¹cych odrêbno�æ swojej wizji �wiata ma prawo uzyskaæ
status mniejszo�ci kulturowej? Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e musz¹
w tym zakresie nast¹piæ pewne ograniczenia. Inne pytania dotycz¹
konkretnych rozwi¹zañ w ramach systemu edukacji, które zmierza-
³yby do realizacji wymienionych za³o¿eñ.

Wcze�niej jednak nale¿y usun¹æ jeszcze innego rodzaju niebez-
pieczeñstwo, jakie zagra¿a temu projektowi. Uznanie pe³nej warto-
�ci ka¿dej kultury nie mo¿e sprzyjaæ zamykaniu siê uczestników
okre�lonego porz¹dku kulturowego we w³asnym �wiecie. Chodzi o to,
aby ka¿dy uczestnik spo³eczeñstwa globalnego, bêd¹cy jednocze�nie
przedstawicielem okre�lonej mniejszo�ci kulturowej zachowuj¹c prze-
konanie o warto�ci w³asnej kultury i do�wiadczaj¹c poszanowanie
dla niej, by³ jednocze�nie otwarty na warto�ci obecne w innych
kulturach. Nie mo¿na tu pomin¹æ podstawowego zadania, jakie
powinien realizowaæ system edukacji. Jest nim s³u¿enie konkretnej
jednostce, tej, która w³a�nie teraz, w tych konkretnych warunkach
jest poddana procesowi edukacji. W szczególno�ci system edukacji
powinien wyposa¿yæ j¹ w wiedzê i umiejêtno�ci, które zapewni¹ jej
powodzenie w ¿yciu. Potrzebna jest do tego miêdzy innymi wiedza
o spo³eczeñstwie globalnym uwzglêdniaj¹ca ca³e zró¿nicowanie kul-
turowe, jakie jest w nim zawarte. Potrzebne s¹ te¿ umiejêtno�ci
pozwalaj¹ce na poruszanie siê w takim spo³eczeñstwie. Z tego wzglêdu
projekt edukacji wielokulturowej ma te¿ istotny walor instrumental-
ny. W dzisiejszym spo³eczeñstwie ka¿da jednostka, zarówno ta, re-
prezentuj¹ca kulturê dominuj¹c¹, jak i ta, nale¿¹ca do mniejszo�ci
kulturowej, funkcjonuje w �wiecie, który jest wielokulturowy. Rozu-
mienie tego �wiata i umiejêtno�æ poruszania siê w nim s¹ jedn¹
z podstawowych przes³anek indywidualnego powodzenia.
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W praktyce wielokulturowy model edukacji mo¿e wyra¿aæ siê
w ró¿nych rozwi¹zaniach konkretnych w obszarze systemu edukacji.
Aby zrealizowaæ cele, o których mowa wy¿ej, system edukacji powi-
nien zapewniæ ucz¹cym siê dwie rzeczy: 1) dostarczyæ �rodków
umo¿liwiaj¹cych dokonanie adekwatnych wyborów indywidualnych,
2) ukazaæ istniej¹cy zakres celów, spo�ród których mo¿na dokony-
waæ wyborów w dzisiejszych warunkach spo³ecznych3. Realiza-
cja ka¿dego z tych zadañ zale¿y od spe³nienia podstawowego warun-
ku, jakim jest zapewnienie ka¿demu ucz¹cemu siê poczucia w³asnej
warto�ci i wynikaj¹cej z tego motywacji do podejmowania wysi³ku
w celu wspierania w³asnej kariery edukacyjnej. Wydaje siê, ¿e czte-
ry sk³adniki procesu edukacyjnego mog¹ w znacz¹cy sposób przyczy-
niæ siê do tego, ¿e system edukacji spe³ni za³o¿one wymogi. S¹ to:

1) tre�æ przekazywanej wiedzy � wiedza winna byæ kompletna,
informacje istotne dla ka¿dego obszaru kulturowego powinny byæ
obecne w przekazywanych tre�ciach;

2) podej�cie do okre�lonych obszarów przekazywanej wiedzy
� ¿adne obszary wiedzy nie powinny byæ faworyzowane ze wzglêdu
na swoje powi¹zanie z okre�lonym porz¹dkiem kulturowym;

3) metoda czy styl nauczania � proces edukacyjny dokonuj¹cy
siê w instytucji edukacyjnej (np. szkole) mo¿e sk³adaæ siê z najró¿-
niejszych metod i technik pedagogicznych, jednak ¿adna z nich nie
powinna dyskryminowaæ (np. wykluczaæ) jakichkolwiek przedstawi-
cieli grup kulturowych;

4) cechy nauczycieli � cechy spo³eczne nauczycieli mog¹ mieæ
znaczenie dla uczestnictwa przedstawicieli poszczególnych grup
kulturowych w procesie pedagogicznym, na przyk³ad je¿eli grono
pedagogów sk³ada³oby siê z reprezentantów jednej tylko p³ci albo
jednej podgrupy etnicznej mog³oby to byæ odbierane jako dyskrymi-
nuj¹ce przez przedstawicieli innych grup.

3 S. Smith, Liberalism, Multiculturalism and Education. Is There a Fit?
http: // wwu. ed. uiuc. Edu / EPS/PES � Yearbook/ 1995.
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Za³o¿enia projektu edukacji wielokulturowej zmierzaj¹ do wy-
ra�nie okre�lonego celu, jednak wcale nie oznacza to, ¿e istnieje
równie proste prze³o¿enie na praktyczne dzia³ania zmierzaj¹ce do
realizacji tych za³o¿eñ. Zwolennicy wielokulturowego podej�cia
w edukacji nie opowiadaj¹ siê jednoznacznie na korzy�æ okre�lonego
typu szkó³ lub pewnego rodzaju dzia³añ w ramach procesu eduka-
cyjnego. Przeciwnie, wydaje siê, ¿e autorzy ci maj¹ pe³n¹ �wiado-
mo�æ tego, ¿e za³o¿enia le¿¹ce u podstaw niektórych istniej¹cych
instytucji nie zawsze s¹ do koñca realizowane, tym bardziej trudno
o pewno�æ co do tego, jakie rzeczywiste konsekwencje przyniós³by
dany projekt. Eamonn Callan rozpatruje problem praktycznej reali-
zacji postulatów edukacji wielokulturowej poprzez rozwa¿enie ró¿ni-
cy pomiêdzy szko³ami wyznaniowymi a powszechnymi4. Szko³y wy-
znaniowe zapewniaj¹ ca³kowite zachowanie warto�ci istotnych dla
danej kultury i umo¿liwiaj¹ tym samym reprodukcjê danej grupy
kulturowej (co w praktyce jest najczê�ciej manifestowan¹ potrzeb¹
grup mniejszo�ciowych), maj¹ jednak z za³o¿enia mniej lub bardziej
partykularny charakter. Zalet¹ szkó³ powszechnych jest przygoto-
wywanie wielokulturowego spo³eczeñstwa do modelu demokracji
deliberatywnej. Szko³y te staraj¹ siê uszanowaæ istniej¹ce mniejszo-
�ci, jednak w bardzo nieznacznym stopniu zaspokajaj¹ one potrzeby
grup mniejszo�ciowych (z których najwa¿niejsz¹ jest reprodukcja
ich wiary), w zamian daj¹c stosunkowo s³abe kompetencje obywatel-
skie. Autor dochodzi do przekonania, ¿e optymalnym rozwi¹zaniem
by³oby silne poparcie szkó³ religijnych na wczesnym etapie kszta³-
cenia i skierowanie wszystkich funduszy do szkó³ powszechnych
w koñcowych latach edukacji szkolnej.

Z kolei nie ma te¿ pewno�ci co do tego, czy rola instytucji edu-
kacyjnych w kszta³towaniu postaw jednostek wobec ró¿nych porz¹d-
ków kulturowych nie jest oceniana wysoko. Jak wskazuj¹ badania

4 E. Callan, Discrimination and Religious Schoooling, w: W. Kymlicka,
N. Wayne (ed.), Citzenship in Diverse Societes, Oxford 2000.
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problemów edukacji w spo³eczeñstwie wielokulturowym przeprowa-
dzone przez Jerzego Smolicza w Australii, spo�ród ró¿nych sytuacji
spo³ecznych, w ramach których dokonuje siê kontakt pomiêdzy przed-
stawicielami ró¿nych grup kulturowych, spo³eczny �wiat zwi¹zany
z instytucjami edukacyjnymi nie zajmuje znacz¹cego miejsca5. Po-
mimo faktu, ¿e promowanie kontaktu miêdzykulturowego jest jed-
nym z za³o¿eñ systemu edukacyjnego w Australii, dokonuj¹ce siê
tam relacje s¹ ma³o istotne ze spo³ecznego punktu widzenia. Pozo-
staj¹ one na poziomie relacji sformalizowanych i maj¹ niewielki
wp³yw w na rzeczywiste przeobra¿enia �wiadomo�ci jednostek. W celu
poprawienia sytuacji w tym zakresie autor proponuje rozwijanie
umiejêtno�ci jêzykowych (dwujêzyczne wychowanie ju¿ w przedszko-
lu) i wczesne rozwijanie zdolno�ci interkulturalnych. Jednak wydaje
siê, ¿e znaczenie instytucji edukacyjnych dla kszta³towania relacji
miêdzykulturowych i, szerzej, wobec porz¹dku kulturowego w ogóle,
jest uwarunkowane specyfik¹ danego spo³eczeñstwa i jego tradycj¹.

Potrzeba ujmowania wspó³czesnego spo³eczeñstwa w kategoriach
wielokulturowo�ci nie jest bynajmniej oczywista dla wszystkich
badaczy. Spo�ród autorów krytykuj¹cych takie podej�cie dobrze uza-
sadnione i interesuj¹co sformu³owane wydaje siê byæ stanowisko
Briana Barry�ego6. Zwolennicy wielokulturowego podej�cia w eduka-
cji czêsto powo³uj¹ siê na fakt, ¿e mniejszo�ci bardzo wyra�nie akcen-
tuj¹ swoj¹ troskê o reprodukcjê wspólnoty kulturowej. W praktyce
przybiera to najczê�ciej postaæ troski rodziców o wychowanie dzieci.
Troska ta ma zawsze silne umocowanie w systemie prawnym danego
spo³eczeñstwa, gdy¿ stanowi ona czê�æ praw rodzicielskich. Wydaje
siê, ¿e uczynienie zado�æ, na tyle, na ile jest to mo¿liwe, d¹¿eniom
rodziców do wp³ywu na kszta³t edukacji dzieci jest podstawow¹ war-

5 J. Smolicz, Demokracja kulturowa po australijsku, w: A. Kapciak,
L. Korporowicz, A. Tyszka (red.), Komunikacja miêdzykulturowa. Zderzenia
i spotkania, Warszawa 1996.

6 B. Barry, Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multicultura-
lism, Cambridge 2001.
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to�ci¹ w wielokulturowej wizji edukacji. Tymczasem dla Barry�ego
bardziej podstawowe zdaje siê byæ dobro dziecka, które rozumie on
nieco inaczej, wywodzi je z liberalnej koncepcji ¿ycia spo³ecznego.

Barry próbuje podwa¿yæ przekonanie, ¿e dobro dziecka w wiêk-
szo�ci wypadków najlepiej formu³owane jest przez rodziców. Autor
przytacza szereg argumentów na poparcie swej tezy. Po pierwsze
zauwa¿a on, ¿e zdarza siê, i¿ w³adza rodziców nad dzieæmi w skraj-
nych wypadkach mo¿e byæ dla nich nawet szkodliwa. Powo³uje siê
tutaj na przyk³ady zaniechania pewnych praktyk medycznych lub
zaniechania leczenia w ogóle przez cz³onków takich wspólnot religij-
nych jak �wiadkowie Jehowy czy Zion Ethiopian Church. Po drugie
twierdzi on, ¿e za³o¿enie jakoby rodzice byli autonomicznymi pod-
miotami w podejmowaniu decyzji odno�nie rozwoju (w tym równie¿
kszta³cenia) swoich dzieci jest z³udzeniem. W rzeczywisto�ci s¹ oni
bardzo silnie lub ca³kowicie uzale¿nieni od swojej wspólnoty. W pew-
nych wspólnotach spowodowane jest to silnym oddzia³ywaniem przy-
wódców religijnych, czê�ciej jednak uzale¿nienie to jest konsekwen-
cj¹ funkcjonowania kontroli spo³ecznej zarówno w jej postaci formal-
nej jak i nieformalnej.

Po trzecie Barry poddaje analizie pojêcie interesu dziecka. Inte-
res ten w powszechnym odbiorze winien byæ sprecyzowany w³a�nie
przez rodziców i jedynie przez nich. Tymczasem autor uwa¿a, ¿e
interes dziecka mo¿na sformu³owaæ obiektywnie i polega on na
umo¿liwieniu dziecku w przysz³o�ci nawi¹zania optymalnych relacji
ze �wiatem zewnêtrznym. Tutaj wprowadza autor pojêcie edukacji
funkcjonalnej7, która realizowa³aby ten idea³. Podstawowe potrzeby
funkcjonalne, do zaspokojenia których jednostka powinna byæ przy-
stosowana w ramach procesu edukacji to:

� wykonywanie dopuszczalnego prawem zajêcia zarobkowego,
� uczestniczenie w transakcjach ekonomicznych bez nara¿ania

siê na ryzyko wykorzystania,

7 Ibidem, s. 212.
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� skuteczno�æ w kontaktach z urzêdnikami,
� znajomo�æ prawa w stopniu pozwalaj¹cym na nieprzekracza-

nie go, je�li siê nie ma takiej woli,
� wiedza medyczna pozwalaj¹ca na zachowanie podstaw higieny.
W praktycznej realizacji tych obszarów edukacyjnych bardzo

du¿e znaczenie ma zdefiniowanie warunków ¿ycia spo³ecznego, któ-
re maj¹ byæ �wiatem ¿ycia jednostki, np. czy bêdzie to Polska, ob-
szar ca³ej Unii Europejskiej, czy Stany Zjednoczone. W ka¿dym z tych
wypadków potrzebny jest odmienny zestaw kompetencji, aby spro-
staæ powy¿szym wymaganiom. Innym problemem jest to, czy bêdzie
to np. Polska w jej dzisiejszym kszta³cie czy w jakim� innym, jaki
przyjmie w momencie rozpoczêcia pe³nego spo³ecznego funkcjonowa-
nia jednostki. W praktyce wiêc przystosowanie do realizacji powy¿-
szych potrzeb funkcjonalnych mo¿e oznaczaæ w poszczególnych wy-
padkach co� zupe³nie odmiennego.

Ostatnim argumentem przeciwko absolutnemu prymatowi ro-
dziców je¿eli chodzi o proces edukacji jest teza, ¿e edukacja przy-
sz³ych pokoleñ powinna byæ spraw¹ wszystkich obywateli. Kszta³t
systemu edukacji winna okre�laæ ca³a wspólnota polityczna w my�l
zasady �No taxation without representation�. Wszyscy, który (po-
przez podatki) utrzymuj¹ system edukacji maj¹ prawo do wp³ywa-
nia na jego kszta³t. Poza tym wszyscy bêd¹ nara¿eni w przysz³o�ci
na konsekwencje okre�lonego kszta³tu obecnego systemu edukacji.
B. Barry zauwa¿a jeszcze kilka okoliczno�ci, które wskazuj¹, ¿e
w edukacji winien byæ uwzglêdniany przede wszystkim interes ogól-
nospo³eczny, natomiast interes jednostki poddanej procesowi eduka-
cji jest czêsto pochodn¹ interesu ogólnospo³ecznego.

Pierwsz¹ okoliczno�ci¹, któr¹ mamy tutaj na uwadze jest ten
aspekt zjawiska edukacji, który Barry okre�la jako �edukacja dla
¿ycia�8. Jedn¹ z funkcji, jakie pe³ni edukacja, jest porz¹dkowanie
�wiata wewnêtrznego jednostki. Wyra¿a siê to miêdzy innymi

8 Ibidem, s. 221.
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w nabywaniu przez jednostkê umiejêtno�ci okre�lania i wyra¿ania
w³asnych preferencji i uczuæ czy umiejêtno�ci radzenia sobie zarów-
no w sytuacji sukcesu jak i pora¿ki. W tym sensie edukacja jest
dobrem samym w sobie, dobrem kszta³tuj¹cym ¿ycie jednostki, nie-
zale¿nie od tego, jak ukszta³tuj¹ siê relacje jednostki ze �wiatem
zewnêtrznym. Ma to naturalnie znaczenie dla samej jednostki, ale
w sposób po�redni oddzia³uje równie¿ na spo³eczeñstwo jako ca³o�æ.
Wp³ywa to miêdzy innymi na funkcjonowanie jednostki jako obywa-
tela. Na przyk³ad zachowania jednostek w procesie wyborczym mog¹
byæ w du¿ym stopniu konsekwencj¹ tego aspektu zjawiska edukacji.
W tej czê�ci rozwa¿añ autor dochodzi do konkluzji, które uwydatnia-
j¹ du¿e znaczenie wykszta³cenia humanistycznego.

Drug¹ okoliczno�ci¹ jest wa¿ne zadanie stoj¹ce przed edukacj¹
we wspó³czesnym spo³eczeñstwie, jakim jest uczynienie z jednostki
skutecznego aktora na polu gospodarczym. Chodzi przede wszyst-
kim o unikanie tworzenia tzw. dead end jobs, czyli zawodów, które
trac¹ swoja racjê bytu ze wzglêdu na zmiany technologiczne lub
przeobra¿enia kulturowe.

W odniesieniu do zagadnieñ edukacji wielokulturowej mo¿na
przywo³aæ tu przyk³ad wystêpowania braku kompetencji jêzykowych,
kiedy edukacja zorientowana przede wszystkim na zaspokojenie
potrzeb mniejszo�ci jêzykowych prowadzi³aby do nieznajomo�ci jêzy-
ka dominuj¹cego, co uniemo¿liwia³oby wykonywania wielu zawo-
dów. Zadanie to podobnie jak poprzednie ³¹czy w sobie znaczenie dla
jednostki jako indywiduum oraz dla spo³eczeñstwa jako ca³o�ci.

Kolejn¹ okoliczno�ci¹, jaka mo¿e mieæ znaczenie dla omawia-
nych problemów, jest mo¿liwo�æ przekszta³cenia siê edukacji opartej
na przywi¹zaniu do partykularnych warto�ci w indoktrynacjê ide-
ologiczn¹. By³oby tak wtedy, kiedy przywi¹zanie do warto�ci zawar-
tych w okre�lonym porz¹dku kulturowym wyra¿a³oby siê w popie-
raniu okre�lonej wizji spo³eczeñstwa. W rzeczywisto�ci najczê�ciej
mamy do czynienia z tak¹ sytuacj¹ wtedy, kiedy promowana jest
wizja spo³eczeñstwa jako wspólnoty, której przewodzi naród, jak ma
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to miejsce w ideologiach nacjonalistycznych. Niezale¿nie od oceny
warto�ci i funkcjonalno�ci okre�lonej wizji ideologicznej, wed³ug
B. Barry, sytuacja taka jest nie do przyjêcia z dwóch powodów.
Pierwszy z nich ma charakter zasadniczy: bêd¹ca podstaw¹ ustroju
wspó³czesnego spo³eczeñstwa demokracja liberalna oparta jest na
consensusie ogólnospo³ecznym a nie takim, który opiera siê tylko na
czê�ci spo³eczeñstwa, jakkolwiek wa¿kie argumenty mog³yby prze-
mawiaæ za tym drugim. Drugi powód jest pragmatyczny: sytuacja
taka oznacza³aby przeniesienie konfliktu ze sfery politycznej, z ob-
szaru walki miêdzy partiami politycznymi do sfery instytucji eduka-
cyjnych.

Ostatnia okoliczno�æ, któr¹ przywo³ujemy w tym kontek�cie, ma
charakter czysto praktyczny. Barry zauwa¿a, ¿e wiêkszo�æ postula-
tów wynikaj¹cych z idei edukacji wielokulturowej wyra¿a siê
w ¿¹daniach dofinansowywania okre�lonych instytucji, grup lub przed-
siêwziêæ. Podej�cie edukacji wielokulturowej powoduje w tej sytuacji
równie¿ konsekwencje o charakterze ekonomicznym i w tym aspekcie
powinno byæ ono równie¿ rozpatrywane. Barry przedstawia kilka
argumentów przeciwko takiemu podej�ciu do stanu zró¿nicowania
kulturowego spo³eczeñstwa. Po pierwsze zauwa¿a on, ¿e w praktyce
najczê�ciej zabiegi o dofinansowania spowodowane s¹ interesami
ekonomicznymi okre�lonych osób a nie grup spo³ecznych, na które
te osoby siê powo³uj¹. Po drugie, twierdzi Barry, ¿e ka¿de dofinan-
sowanie jest zawoalowan¹ form¹ wspomagania grup s³abszych eko-
nomicznie; gdy¿ w praktyce mniejszo�ci kulturowe s¹ przewa¿nie
jednocze�nie grupami upo�ledzonymi ekonomicznie. Dzia³anie takie
jest obci¹¿one wszystkimi negatywnymi konsekwencjami ekonomicz-
nymi tego typu akcji, czyli najczê�ciej ma charakter samospe³niaj¹-
cej siê diagnozy. Po trzecie istniej¹ przes³anki zasadnicze, które
pozwalaj¹ twierdziæ, ¿e subsydiowanie dzia³alno�ci kulturalnej
w wiêkszo�ci wypadków narusza zasady sprawiedliwo�ci. Na przy-
k³ad dzia³alno�æ artystyczna jest albo dzia³alno�ci¹ rynkow¹ albo
jest wykonywana dla w³asnej satysfakcji. W pierwszym wypadku
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nie ma powodu, aby j¹ subsydiowaæ tak samo, jak nie subsydiuje siê
wszelkiej innej dzia³alno�ci gospodarczej. W drugim wypadku pre-
tensje do jej subsydiowania s¹ tak samo uzasadnione, jak pretensje
do subsydiowania ka¿dego innego hobby. Podsumowuj¹c mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e postulaty zwolenników podej�cia wielokulturowego uka-
zane s¹ przez B. Barry�ego jako idee, które (z pewno�ci¹ wbrew
intencji autorów) uzasadniaj¹ partykularyzm ekonomiczny okre�lo-
nych grup i �rodowisk. Poczucie interesu ogólnospo³ecznego winno
prowadziæ do przeciwstawienia siê takim tendencjom. Generalnie
Brian Barry uwa¿a, ¿e instytucje pañstwa liberalnego dobrze daj¹
sobie radê z zadaniami edukacyjnymi. Problemy, które staraj¹ siê
rozwi¹zywaæ autorzy reprezentuj¹cy podej�cie wielokulturowe, s¹
raczej wyj¹tkiem od regu³y, wyj¹tkiem, który jest czêsto uwydatnia-
ny w oczach opinii publicznej poprzez obecn¹ w mediach tendencjê
do akcentowania trudno�ci.

Jak wspomnieli�my na wstêpie, wielokulturowo�æ spo³eczeñstw
wspó³czesnych jest niew¹tpliwie faktem i stan ten w znacz¹cy spo-
sób wp³ywa na wspó³czesne oddzia³ywania spo³eczne. Kszta³t syste-
mu edukacji jest problemem, który pozostaje w �cis³ym zwi¹zku ze
stanem wielokulturowo�ci. Zwolennicy podej�cia wielokulturowego
w edukacji wydaj¹ siê byæ raczej reformatorami systemu. Choæ wiele
istniej¹cych obecnie rozwi¹zañ w zakresie edukacji uwzglêdnia pew-
ne przejawy stanu wielokulturowo�ci, to chyba nigdzie nie mo¿na
mówiæ o pe³nej realizacji postulatów zwolenników podej�cia wielo-
kulturowego. Ró¿nica miêdzy autorami, o których mowa a zwolen-
nikami edukacji ujednolicaj¹cej zró¿nicowane spo³eczeñstwo, do któ-
rych zaliczyæ nale¿y Barry�ego, wynika z koncentrowania uwagi przez
ka¿d¹ grupê na odmiennych aspektach ¿ycia spo³ecznego. Zwolenni-
cy podej�cia wielokulturowego przejawiaj¹ przede wszystkim troskê
o kulturê, warto�ci i spo³eczne uwarunkowania to¿samo�ci jednost-
ki. Dla autorów takich, jak Brian Barry najwa¿niejsze jest skutecz-
ne, efektywne funkcjonowanie wspólnoty politycznej i gwarancja
nienaruszalno�ci indywidualnej wolno�ci.
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EDUCATION IN MULTICULTURAL SOCIETY

SUMMARY

Contemporary societies are all multicultural societies. One of
the consequences of this fact is the necessity of transformation of
educational systems in such a way that the systems will serve
a multicultural society and its variety. Different standpoints in the
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subject of multicultural education are taken under consideration.
Advocates of adjusting educational system to the conditions of
multicultural society, among whom  the voice of Will Kymlicka is
outstanding, argue that each individual is firmly attached to her
cultural group. In a way everybody is a member of cultural mino-
rity, because each individual refers to some values which are not
shared by the majority. Multicultural education is necessary if we
don�t want to deprive the students of their essential cultural roots
during the educational process. Against this background the oppo-
nent argument of Brian Barry is outlined. For Barry multicultural
education doesn�t help the individual to function in contemporary
liberal society. The difficulties met by the individuals from the
minority groups in universal educational systems are exaggerated
according to Barry.

The different views on the problem of multicultural education
are caused by the different understanding of  the foundations of
human activity. The advocates of multicultural education are prima-
ry concerned of culture, values and social conditions of individual
identity while their opponents put at the first place successful work
of political community and concern for individual liberty.




