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Abstract 
In the globalising reality we observe the increase of various antagonistic phenomena with 
completely contradictory tendencies, as integration and disintegration processes. Disputes and 
disagreements go on constantly and hence arise a lot of anxiety and frustration in this important 
matter. In order to weaken the intensity of these feelings, a new dimension of European and 
world culture has to be created in which inhabitants will become aware and active co-originators 
of civilisation, development and progress. Educational institutions for rural youth established at 
the end of the 19th century in Denmark called Folk high schools are presented in this article as an 
example of shaping European and world cultural identity. 
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Streszczenie 
W globalizującej się rzeczywistości obserwujemy narastanie różnorodnych antagonistycznych 
zjawisk o skrajnie sprzecznych tendencjach, jak procesy integracyjne i dezintegracyjne. Spory 
i różnice zdań ciągle się pojawiają, będąc przyczyną wielu niepokojów i frustracji w tej ważnej 
sprawie. Aby obawy te straciły na swojej sile, konieczne jest stworzenie nowego wymiaru kultury 
europejskiej i światowej, w której mieszkańcy staną się świadomymi i aktywnymi współtwórcami 
cywilizacji, rozwoju i postępu. Przykładem kształtowania europejskiej i światowej tożsamości 
kulturowej są przedstawione w artykule placówki edukacji dorosłej młodzieży wiejskiej, powstałe 
pod koniec XIX wieku w Dani pod nazwą - uniwersytety ludowe. 
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„Wiedz, że to przez tradycję wyróżniony jest majestat człowieka od zwierząt polnych, a ten, co od 
sumienia historii się oderwał, dziczeje na wyspie oddalonej i powoli w zwierzę zamienia się”. 

Cyprian Kamil Norwid 

 

 

 

 

WROWADZENIE 

 

We współczesnym świecie możemy zaobserwować globalne przeobrażenia zachodzące zarówno 

w sferze gospodarczej, społecznej, jak i kulturowej. Dokonujące się na naszych oczach przemiany 

cywilizacyjne stawiają człowieka przed złożonymi sytuacjami, trudnymi do zrozumienia, 

wymagającymi podejmowania nowych rozwiązań, strategii oraz umiejętności holistycznego 

spojrzenia na wartości uniwersalne. Zarówno współcześnie żyjący ludzie oraz kolejne pokolenia 

muszą sprostać tym wyzwaniom. Będzie to możliwe wówczas, kiedy w procesie edukacyjnym 

człowiek zostanie do tego odpowiednio przygotowany.  

Szybki rozwój nauki oraz silne oddziaływanie kultury masowej przyczyniają się do 

ogromnego postępu naukowo-technicznego współczesnej cywilizacji na niespotykaną dotąd 

skalę. Warto jednak zauważyć, że równocześnie kreowany przez naukę postęp, głównie za 

pomocą nowych technologii informacyjnych, uruchomił wiele niebezpiecznych dla kultury 

tradycyjnej procesów globalizacyjnych.  

Obecnie możemy zauważyć powrót społeczeństw do pielęgnacji rodzimych kultur 

i własnej wizji przyszłości. Większość demokratycznych państw uznaje odbieranie prawa 

poszczególnym narodom do odrębności kulturowej za element osłabiający wspólnoty regionalne 

w budowaniu poczucia ich tożsamości kulturowej. Brak poczucia tożsamości kulturowej 

obywateli jest czynnikiem degradującym ich aktywność do podejmowania działań na rzecz dobra 

ogółu oraz zaangażowania w życie społeczne państwa oraz regionu.  

Należy jednak pamiętać, że silne tradycje regionalne poszczególnych państw oprócz 

korzyści mogą być również przyczyną wielu barier społecznych. W niektórych skrajnych 

sytuacjach istnienie silnych tożsamości przyczynia się do podziału społeczeństwa na „rodaków” 

i „obcych”. W takim przypadku tożsamość kulturowa może stanowić poważne 

niebezpieczeństwo spójności społecznej regionu, narodu oraz państwa.  
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Autorka chce wskazać na rolę i znaczenie propagowania regionalizmu przez placówki 

oświaty pozaszkolnej pod nazwą uniwersytety ludowe jako wartościowego narzędzia organizacji 

życia społecznego i kulturowego mieszkańców wsi. Regionalizmu rozumianego jako (Bednarek, 

2008, s. 143): 

Działania osadzające, zakorzeniające w „małej ojczyźnie” poprzez odwołanie się do jej 

dziedzictwa, tradycji, dziejów (…). Nie można jednak na nich tylko budować tożsamości 

regionalnej i lokalnego patriotyzmu. Musi on się rodzić ze wspólnej troski o teraźniejszość 

i przyszłość.  

 

W tym kontekście wskazać można po pierwsze na to, iż uniwersytety ludowe 

funkcjonowały i nadal mogą funkcjonować w obliczu konkurencji różnych instytucji, a także 

zachodzących obecnie procesów społecznych. Jeden z kierunków stanowi globalność, której skala 

w ostatnich dziesięcioleciach bardzo silnie się powiększa. 

 

ZAGROŻENIA GLOBALIZACJI DLA KULTURY TRADYCYJNEJ 

 

Globalne procesy przeobrażeń zachodzące w kulturze niosą ze sobą wiele korzyści, jak 

i zagrożeń. Do pozytywnych aspektów można zaliczyć rosnący poziom wykształcenia ludzkości, 

jednak nie sposób nie dostrzec zagrożeń związanych z dezintegracją czy atomizacją społeczną, 

która zagraża nie tylko porządkowi społecznemu, lecz również funkcjonowaniu poszczególnych 

jednostek.  

Kultura tradycyjna staje się ważnym przedmiotem namysłu społecznego dopiero 

wówczas, gdy zaczyna się dostrzegać rosnące zagrożenie status quo przez zmianę społeczną. 

Zagrożenie tradycji czyni ją przedmiotem refleksji i świadomych działań obronnych danej 

wspólnoty, np. w czasach wielkich rewolucji nowożytnych i współczesnych przemian 

cywilizacyjnych. Społeczeństwo istnieje nie tylko dzięki przekazywaniu i komunikowaniu 

międzypokoleniowemu, lecz można by rzec, że jego istnienie polega na procesach przekazu 

i komunikacji. Zatem związek pomiędzy słowami „wspólnota”, „wspólne dzielenie się” jest 

czymś więcej niż tylko związkiem lingwistycznym. Ludzie żyją we wspólnocie, dzięki temu, co jest 

ich wspólną własnością, a za taką uznać należy kulturę tradycyjną każdego narodu.  

Kultury tradycyjne już od XIX i XX wieku były demontowane. Jak podkreśla Mirosława 

Jaworowska w perspektywie historycznej (Jaworowska, 2012, s. 23): „bez wątpienia najcięższe 

spustoszenia w kulturach tradycyjnych dokonał kolonializm”. Reakcją na lata kolonializmu była 

masowa dekolonizacja świata po zbrodni II wojny światowej. Nie rozwiązało to jednak do końca 

problemu, ponieważ propagowany wówczas neokolonializm opierał się na metodach uzależniania 
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słabszych krajów poprzez dominację ekonomiczną oraz wypieranie kultur tradycyjnych poprzez 

komercyjną kulturę masową i propagandę konsumpcjonizmu jako nowoczesną filozofię życia. 

Niszczenie kultury tradycyjnej następowało na skutek procesów globalizacyjnych, poprzez 

które dochodziło do zderzania kultury rodzimej z kulturą wyższą technicznie i przeważnie mało 

tolerancyjną.  

Współcześni badacze kultury coraz powszechniej podkreślają, że obecne społeczeństwa 

rozwijają tak zwaną komunikację poziomą, zaniedbując jej pionowy wymiar.  

Przykładem takiej grupy społecznej, jak wskazuje Witold Kawecki, są (Kawecki, 2011, s. 8): 

„(…) młodzi ludzie, którzy potrafią się stosunkowo łatwo porozumieć ze swoimi rówieśnikami, 

ale trudniej jest im porozumieć się z pokoleniem ojców i dziadków”. 

Zjawisko to zostało zdefiniowane przez socjologię kultury i komunikacji społecznej jako 

brak zdolności młodych ludzi do rozumienia kodu własnej kultury, który jest podstawowym 

warunkiem nawiązania kontaktu komunikacyjnego i wytworzenia więzi wspólnoty opartej na 

kulturze rodzimej.  

Znawca problematyki Kazimierz Krzysztofek stwierdza, że: kod kulturowy niszczony jest 

przez włączenie do obiegu komercyjnego wszystkiego, co nosi nazwę „przemysłu i usług 

kulturalnych”. Dzieje się to za przyczyną kultury masowej i mediów, które tworząc imperatyw 

kategoryczny i dyktat promocji przekształcający się niekiedy w kult marketingu, sprzedają każdą 

produkcję kulturalną (Krzysztofek, 1999, s. 9).  

W efekcie prowadzi to do degradacji i zniszczenia kodu kulturowego, bez którego te 

działania same przestają być zrozumiałe, w szczególności dla młodego pokolenia. 

Reasumując, współcześnie obserwujemy przejawy licznych kryzysów, które dotykają 

przede wszystkim poczucie tożsamości kulturowej młodych ludzi. Zatem społeczeństwo nie 

powinno ignorować procesu globalizacji, ponieważ wiedza o jego mechanizmach musi stać się 

częścią ogólnej edukacji wszystkich narodów. Globalizacja przenika każdą dziedzinę życia 

i zostawia piętno zarówno na życiu prywatnym, jak i społeczno-kulturowym jednostek, 

niezależnie od tego, w jakim zakątku świata przyszło im egzystować.  

Zachodzące zjawiska globalizacyjne są dowodem na to, że wychowanie człowieka nie 

dokonuje się wyłącznie zapomocą instytucji, rozporządzeń, programów, strategii czy 

nowoczesnych technologii, ale najważniejszy jest sam człowiek oraz jego autorytet moralny 

i system uznawanych wartości wynikający z autentyczności zasad, które jednostka realizuje 

w życiu codziennym.  
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Świat stał się globalną wioską, otwarcie granic zmusiło ludzi do poszukiwania odpowiedzi 

na wiele pytań: czego współczesny człowiek szuka i oczekuje od uczestnictwa w dorobku 

kulturowym świata oraz kulturze tradycyjnej? 

Co w globalnej kulturze i edukacji, dotkniętej wieloma konfliktami, można uznać za 

wartość uniwersalną? Czy współczesny człowiek, podlegający procesom globalizacji, będzie 

potrafił korzystnie zmieniać i unowocześniać gospodarkę, kulturę, oświatę oraz własną 

mentalność?  

Aby znaleźć odpowiedź na te i inne pytania, konieczne wydaje się poznanie dorobku 

kulturalnego, tradycji, obyczajów i upodobań, wszystkiego, co stanowi o tożsamości nas samych 

oraz innych narodów. Szczególnego znaczenia dla wartości ludzkiej egzystencji, interpretowanej 

jako właściwe życie w społeczeństwie, narodzie, Europie i świecie, nabiera kultura 

humanistyczna, która jest swoistą humanizacją życia jednostki, podczas gdy różne  

pseudokultury prowadzą jedynie do degradacji naszego człowieczeństwa.  

Każde państwo posiada specyficzną kulturę oraz cechy wspólne z innymi narodami. 

Warto w tym miejscu przywołać pracę Antoniny Kłoskowskiej, która uznaje, że problematyka 

kultury narodowej stanowi integralną cześć rozważań nad narodem  

(Kłoskowska, 1996, s. 24): „Naród w przeciwieństwie do państwa, jest zbiorowością społeczną 

o charakterze kulturowej wspólnoty”. To określenie może posłużyć jako najkrótsza i wstępna 

jego definicja. Te cechy mogą być traktowane albo jako uniwersalne wartości, albo jako istotne 

różnice występujące pomiędzy poszczególnymi społecznościami. Istotne jest, jak te cechy zostaną 

wykorzystane i w jaki sposób będą funkcjonowały w działaniu poszczególnych jednostek, grup 

czy narodów. To, co rozumiemy przez kulturę, wiąże się zatem ściśle z przekonaniem, że 

ludzkość może żyć godnie tylko dzięki kulturze, która jest niepowtarzalnym sposobem istnienia 

i człowieczeństwa. Kultura pochodzi od człowieka i dla niego istnieje, a jej podstawowym 

zadaniem jest mądre i odpowiedzialne wychowanie przyszłych pokoleń.  

Człowiek XXI wieku powinien umieć dokonać takiego wyboru, dzięki któremu możliwy 

będzie jego harmonijny rozwój przebiegający we wszystkich obszarach rzeczywistości, zarówno 

w wymiarze cielesnym, duchowym, społecznym, religijnym, jak i kulturowym. Te wszystkie sfery 

przynależności człowieka muszą się wzajemnie przenikać i uzupełniać.  

Jest rzeczą oczywistą, że wzajemna wiedza społeczeństw o sobie może się przyczynić do 

likwidacji wielu uprzedzeń, lepszego poznania, tolerancji i współpracy oraz zachowania 

równowagi pomiędzy przeszłością – kulturą tradycyjną wyrażającą się w formie poszanowania jej 

dotychczasowego dziedzictwa, a teraźniejszością dążącą do przewartościowania niektórych 

obszarów kulturowych tego dziedzictwa opartego na wartościach humanistycznych. Rodzi się 
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zatem imperatyw sformułowania na nowo nowych kategorii, jak również potrzeba kształtowania 

świadomości mieszkańców świata, że to oni sami wpływają na swoje dzieje i losy. To przecież 

kultura jest tym czynnikiem, który integruje i łączy w całość różnorodność i piękno tego świata, 

w którym przyszło nam żyć.  

Kultura tradycyjna powinna zatem służyć rozwojowi każdego człowieka w zakresie jego 

integralnego i pełnego człowieczeństwa, umożliwiając poszczególnym jednostkom, jak 

i wszystkim ludziom, całkowity rozwój każdego wymiaru ich egzystencji. Zasadniczym celem tak 

rozumianej kultury jest dążenie do doskonalenia bytu ludzkiego i zapewnianie mu niezbędnych 

środków do jego indywidualnego i społecznego rozwoju. Poszukiwanie takich integrujących 

wartości kultury powinno stanowić spoiwo globalizującego się świata.  

Na procesy globalizacyjne zachodzące we współczesnym świecie należy również spojrzeć 

w kontekście zysków, jak i strat, oraz konsekwencji tych zjawisk dla tworzenia nowego wymiaru 

rzeczywistości. Istnieje wiele problemów i trudności w dążeniu do realizacji globalnego wymiaru 

kultury i edukacji, począwszy od różnic językowych, kulturowych, a skończywszy na poziomie 

świadomości cywilizacyjnej ludzkości. Warto podjąć refleksję, czy tworzenie uniwersalnego 

wymiaru kultury jest rzeczywiście możliwe, a jeśli tak, to na podstawie jakich dezyderatów?  

Kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców świata wydaje się istotnym elementem 

tego procesu. Tak rozumiany światowy wymiar kultury i edukacji powinien się odnosić między 

innymi do kształtowania międzynarodowej świadomości historycznej, jak i kształtowania 

zbiorowej tożsamości kulturowej oraz myślenia uniwersalistycznego mieszkańców świata.  

Artykuł ten jest skromną próbą wskazania istotnej roli, jaką odegrały, i mogą nadal 

odgrywać, w kształtowaniu tożsamości kulturowej oraz nowoczesnego regionalizmu w epoce 

globalizacji społeczeństw uniwersytety ludowe, placówki edukacji dorosłej młodzieży wiejskiej, 

które powstały pod koniec XIX wieku w Dani i zyskały popularność na całym świecie, w tym 

również w Polsce. Autorka pragnie też przypomnieć twórcę i propagatora tej działalności Feliksa 

Popławskiego, postać niezwykłą, jednak zapomnianą przez historię. 

 

POLSKIE UNIWERSYTETY LUDOWE – GENEZA POWSTANIA 

 

Rolą powstałych w okresie dwudziestolecia międzywojennego internatowych placówek 

wychowawczych dla dorosłej młodzieży wiejskiej zwanych uniwersytetami ludowymi było 

oddziaływanie wychowawcze na człowieka wchodzącego w okres stabilizacji rozwojowej, mające 

na celu harmonijne ukształtowanie możliwie pełnej jego osobowości oraz przysposobienia go do 

życia współczesnego (Błaszczak, Warszawa 2012, s.171) . 
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Za szczególną zasługę polskich uniwersytetów ludowych należy uznać pełne 

zaangażowanie tych internatowych placówek wychowawczych w proces upowszechniania 

i pielęgnowania wśród młodzieży wiejskiej wartości tradycyjnej kultury chłopskiej rozumianej 

jako integralna część kultury narodowej, europejskiej i światowej. Poznanie tej kultury, obcowanie 

z nią, podkreślenie jej wartości kształtowało wśród pokolenia młodych chłopów poczucie 

własnej wartości i godności, było źródłem wiary we własne siły oraz budowało poczucie 

tożsamości narodowej. Przyczyniało się w znaczący sposób do budowania wśród mieszkańców 

wsi świadomości znaczenia kultury chłopskiej dla dalszego rozwoju kultury ogólnonarodowej 

i światowej.  

Zachodzące współcześnie globalne procesy przeobrażeń, jak np. decentralizacja 

kierowania i zarządzania edukacją i kulturą połączona z preferowaniem zarządzania sieciowego, 

sprzyjają rozwojowi ruchu uniwersytetów ludowych. Placówki te, jak podkreśla Zofia Kaczor-

Jędrzycka (Kaczor-Jędrzycka, Warszawa 2002, s.14–17), od początku swego istnienia realizowały 

antycentralistyczny model edukacji działający demokratycznie, zarządzający społecznie, oparty na 

inicjatywie i samopomocy uczestników, a nie na instytucjach biurokratycznych. W tym sensie 

megatrendy globalizacyjne sprzyjają wzbogaceniu szans rozwojowych uniwersytetów ludowych. 

Pedagogika tych placówek w swoim ekumenizmie wielokulturowym oraz przygotowaniu 

słuchaczy do nowatorstwa, reform społecznych, modernizacji życia dobrze przygotowywała do 

racjonalnego szacowania i podejmowania ryzyka we wszystkich tych kwestiach. Do oszacowania 

ryzyka w sferach politycznych, kulturowych, społecznych, gospodarczych, światopoglądowych 

potrzeba nie tylko wiedzy i racjonalnej krytyki, lecz także odwagi i poczucia odpowiedzialności. A 

tych cech uczyły i nadal uczą uniwersytety ludowe w Polsce i na świecie.  

Warto zwrócić uwagę, jak podkreśla znawca problematyki  

Tomasz Maliszewski, iż nadal trwają wśród naukowców liczne dyskusje co do daty granicznej 

uznawanej za moment powstania polskich uniwersytetów ludowych (Maliszewski, 2003, s. 79–

117). Uczeni zgodnie uznają znaczący wpływ duńskiego pierwowzoru uniwersytetu ludowego na 

kształt i charakter polskich uniwersytetów ludowych, zarówno od strony koncepcyjnej, jak 

i praktycznej. 

W I połowie XX wieku na ziemiach polskich powstały uniwersytety ludowe, placówki 

wychowawcze dla dorosłej młodzieży wiejskiej. Przeciwstawiały się one tendencji do 

degradowania wartości kultury chłopskiej poprzez ukazywanie jej niepowtarzalnego piękna, 

mądrości i głębokiego humanistycznego sensu w życiu narodów i całego świata.  

Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości nasiliło się zainteresowanie wielu 

środowisk społeczno-oświatowych koncepcją wychowawczą realizowaną w tych placówkach. 
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Początków idei polskich uniwersytetów ludowych można się doszukiwać już w inicjatywie 

zakładania przez Jadwigę Dziubińską – działaczkę PSL „Wyzwolenie” – ludowych szkół 

rolniczych. 

 Pierwsze placówki tego rodzaju dla dorosłej młodzieży wiejskiej zostały utworzone 

w Pszczelinie w 1900 roku, następnie w Kruszynku 1903 roku oraz w Sokołówku 1909 roku. 

Kolejnym etapem w procesie powstawania polskich uniwersytetów ludowych był powołany przez 

Jadwigę Dziubińską w 1927 roku Uniwersytet Ludowy w Sokołówku, który odgrywał rolę szkoły 

ćwiczeń dla słuchaczek seminarium nauczycielskiego (Błaszczak, Gdańsk, 2012, s. 74). 

Inną interesującą inicjatywą związaną z placówką o charakterze uniwersytetu ludowego jest 

poznańskie Towarzystwo Czytelni Ludowych, pod opieką którego w 1921 roku został powołany 

do  życia Uniwersytet Ludowy w Dalkach koło Gniezna założony przez księdza Antoniego 

Ludwiczaka. Uniwersytet ten stawiał przed sobą jako naczelne zadanie – podobnie jak inne 

uniwersytety założone później przez Towarzystwo (w Zagórzu i Odolanowie ) – wychowanie 

Polaka katolika.   

W uniwersytetach ludowych powstałych w okresie II Rzeczypospolitej dominował nurt 

ideologii chłopskiej. W tym czasie powstało aż 26 tego typu placówek. Za szczytowe osiągnięcie 

w rozwoju uniwersytetów ludowych w Polsce można uznać powstanie dwóch uniwersytetów 

prowadzonych przez Ignacego Solarza. Pierwszy, który powstał w Szycach koło Krakowa 

w latach  1924–1931 oraz drugi w Gaci koło Przeworska w latach 1932–1939. W Polsce 

powojennej działalnością uniwersytetów ludowych zajęła się organizacja społeczna pod nazwą 

Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, które stworzyło ogromną jak na trudne powojenne czasy 

sieć 78 internatowych uniwersytetów ludowych. Pierwszym prezesem TUL został Feliks 

Popławski. 

Uniwersytety ludowe były wyjątkowymi szkołami życia, które powstały w Polsce w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego (Błaszczak, Warszawa 2009, s. 96). Placówki te 

przygotowywały młodzież wiejską poprzez rozwijanie jej różnorodnych i bogatych zainteresowań 

oraz potrzeb duchowych pozwalających patrzeć szeroko na problemy własnego kraju i świata do 

umiejętności samodzielnego myślenia i działania, wyzwalania się z pod wszelkich ograniczeń 

rozwoju osobowości człowieka. Uniwersytety ludowe kształtowały szerokie horyzonty myślowe 

i moralne. Była to propozycja wykraczania nauczyciela w jego pracy wychowawczej poza aktualny 

stan rzeczy, widzenia przyszłych losów wychowanków, ich funkcjonowania w roli obywateli, 

działaczy społecznych, członków rodziny, mieszkańców kraju i świata. 

Szczególnie ważna i aktualna wydaje się idea realizowana na polskich uniwersytetach 

ludowych okresu dwudziestolecia międzywojennego wyrażająca się w dążeniu do nobilitacji 
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kultury ludowej w oczach samych chłopów, całego społeczeństwa, Europy i świata. Dzięki 

upowszechnianiu tradycyjnych, a zarazem uniwersalnych wartości kultury chłopskiej uniwersytety 

ludowe przyczyniały się w znaczący sposób do integracji kultury polskiej z kulturą europejską 

i światową. Jednocześnie wpływały one pozytywnie na poczucie kulturowej odrębności 

i tożsamości Polaków, gdyż ta swoistość kultury narodowej miała podstawę w oryginalności 

kultury chłopskiej.  

Uniwersytety ludowe przyczyniały się do upowszechniania kultury chłopskiej, jej 

niepowtarzalności i zdolności do rozwoju oraz wskazywały na jej rolę w umacnianiu autonomii 

kulturowej Polaków. Upowszechniane przez uniwersytety ludowe wartości kultury chłopskiej 

pomogły także zrozumieć i przyswoić wartości kultury innych państw.  

Do takich wartości należą niewątpliwie głoszona w uniwersytetach ludowych: tolerancja 

światopoglądowa i religijna, uznanie prawa człowieka do zachowania swojej indywidualności, 

rozwój osobowości, wolność polityczna narodów, wolność słowa, demokracja i racjonalizm 

(Cichoń, 1996, s. 164–165).  

Upowszechnianie przedstawionych wartości kultury chłopskiej sprzyjało i nadal może 

sprzyjać w poznaniu i otwarciu się na wartości kultury światowej, które mieszczą się w szeroko 

rozumianym pojęciu praw człowieka i jego godności. Pojęcie godności jest przecież 

podstawowym składnikiem humanizmu. Zrozumienie pojęcia godności funkcjonujące 

w chłopskiej kulturze umożliwia głębsze poznanie tej wartości w jej szerszym, ogólnoświatowym 

wydaniu.  

  Polskie uniwersytety ludowe wskazywały na kulturę ludową jako ważny kapitał 

edukacyjny Polski, Europy i świata. W kulturze ludowej bowiem człowiek odkrywa te wartości, 

które są mu szczególnie bliskie, jak: miłość, zaufanie do praw przyrody, solidarność rodzinna, 

afirmacja życia, zwyczaje i obrzędy wyrosłe z tradycji narodowej. Funkcje kulturowe wsi należy 

zatem pojmować szeroko, widząc je nie tylko jako tworzone przez środowiska wiejskie dobra 

kulturalne, ale także jako kulturę życia, obyczaj i kształtujący się na tym tle specyficzny system 

wartości oraz sposób egzystencji. Uniwersytety ludowe wskazywały, iż wieś w tym szerszym 

znaczeniu ma do zaoferowania społeczeństwu i światu bardzo wiele. Odrębność i osobliwość 

kultury ludowej ma istotny wpływ na kształtowanie się ciągłości i tożsamości kultury narodowej, 

jest jej integrującym elementem i szczególnego rodzaju zwornikiem. Kultura ta ma najdłuższą 

historię i jest szczególnie silna. Konieczne jest ciągłe rozwijanie wśród narodów pełnej 

świadomości jej cennych walorów. 
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AKTUALNOŚĆ KONCEPCJI WYCHOWAWCZYCH FELIKSA POPŁAWSKIEGO W 
KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ 
 

Feliks Popławski był z zawodu nauczycielem języka polskiego, jednak to jego wkład 

i zaangażowanie we współtworzenie na ziemiach polskich internatowych uniwersytetów 

ludowych stawia go w czołówce wybitnych pedagogów polskich okresu II Rzeczypospolitej. 

Działalność oświatowa na rzecz kontynuacji idei duńskich uniwersytetów ludowych w Polsce, 

którą prowadził Feliks Popławski, także dziś stanowi przykład dobrych praktyk edukacyjnych dla 

nauczycieli i zachęca do podejmowania pogłębionej refleksji oraz poznania pionierskiej 

działalności tego wychowawcy wielkiej miary, nauczyciela, społecznika, współtwórcy polskich 

uniwersytetów ludowych.  

Feliks Popławski uważał, że w dorobku kultury chłopskiej zawarte są idee społecznego 

wyzwolenia, twórczej aktywności i racjonalnej obecności człowieka w świecie, idee 

przezwyciężania własnym działaniem trudności związanych z codziennym bytem. Popławski 

dążył do uświadomienia sobie przez młodzież wiejską treści tych idei, ich  humanistycznego 

znaczenia i sensu kulturowo-twórczego, był przekonany, że mogą się one stać impulsem do 

osobistego zaangażowania chłopów w życie własne, narodu i świata. 

Żeby zrozumieć całkowite oddanie i zaangażowanie Feliksa Popławskiego w idee rozwoju 

ruchu uniwersytetów ludowych w Polsce, należy wspomnieć o jego chłopskim pochodzeniu, 

które odegrało w jego życiu znaczącą rolę. Wiejskie pochodzenie Feliksa Popławskiego, 

znajomość problemów i bolączek rodzimego środowiska, wzrastanie w wartościach kultury 

chłopskiej przyczyniły się do ukształtowania jego postawy moralnej i zaangażowania we 

współtworzenie ruchu polskich uniwersytetów ludowych. 

Popławski w swojej koncepcji wychowania młodego pokolenia chłopów odwoływał się 

do wszechstronnego ujmowania procesów samowychowania i autokreacji człowieka dorosłego 

przy uwzględnieniu możliwie wszystkich czynników, które warunkują te procesy lub na nie 

wpływają. Unikał jednostronnego podejścia, potrafił dostrzec w konkretnej rzeczywistości 

konieczność dążenia do stworzenia przez  społeczeństwo takich warunków, w których człowiek 

będzie miał realne możliwości rozwoju zgodne z jego potrzebami, ale uwzględniające również 

dobro całej wspólnoty, kraju czy świata.  

Przez wychowanie Popławski rozumiał (Popławski,1985, s.44): 

 

Proces przysposabiania człowieka do życia w społeczności ludzkiej oraz do możliwie pełnego 

uczestnictwa – zarówno odbiorczego, jak i współtwórczego – w szeroko pojętym życiu społecznym, 

gospodarczym, politycznym i kulturalnym środowiska, regionu, narodu, a pośrednio również 
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ludzkości, co umożliwiają nowoczesne środki przekazu i komunikacji.  

 

Tym, co różni uniwersytety ludowe od wszystkich innych znanych form edukacji dorosłych, 

jest ich wszechstronność oddziaływania wychowawczego rozciągająca się na całą osobowość 

człowieka. Feliks Popławski głosił pogląd, iż będzie to możliwe wówczas, gdy w procesie 

edukacji będziemy ukazywać wszystkim obywatelom regionu, kraju, Europy decydujące dla 

historii wydarzenia, mające istotny wpływ na kształtowanie się wspólnej cywilizacji europejskiej, 

która powinna akcentować zarówno pamięć zbiorową narodów, jak i kształtować europejską 

pamięć zbiorową.   

Źródeł sukcesu wychowawczego internatowych uniwersytetów ludowych należy szukać 

w rozumieniu przez ich twórców potrzeby holistycznego wychowania człowieka, niepomijania 

w wychowaniu dorosłych żadnych czynników, zarówno indywidualnych, osobowościowych, 

społecznych, religijnych, moralnych, umysłowych, fizycznych, jak i estetycznych. Idea 

wychowania Polaka Europejczyka, obywatela świata, w koncepcji Popławskiego stanowiła proces 

całożyciowego doskonalenia osobowości przez wyzwalanie w człowieku procesów 

autokreacyjnych i autoedukacyjnych.  

 Podkreślić należy, iż aktualność koncepcji Popławskiego wyraża się w przekonaniu 

o nierozerwalności wychowania i rozwoju moralnego człowieka. 

Feliks Popławski był rzecznikiem takiego modelu wychowania młodzieży wiejskiej, który 

umożliwiłby jej wchodzenie do kultury narodowej i światowej z poczuciem pełnej wartości, 

z przekonaniem, że jest ona nosicielem bezcennych skarbów kultury ludowej, które ukazują sens 

pracy i życia ludzkiego, istotę walki o społeczną sprawiedliwość, budują poczucie tożsamości 

narodowej, stanowią istotny element świadomości społecznej polskiej wsi i roli jej mieszkańców 

we współtworzeniu kultury międzynarodowej. Popławski podkreślał ogromną odpowiedzialność 

nauczycieli w ukazywaniu młodzieży wiejskiej rozległych obszarów ludzkiej wiedzy, których 

poznanie powinno stać się dla nich bezcennym doświadczeniem intelektualnym i zachętą do 

udziału w pracy na rzecz społecznego i kulturalnego postępu mieszkańców wsi, narodu, świata. 

 W koncepcji wychowania młodzieży wiejskiej Popławskiego znajdujemy  zarówno element 

kontynuacji doświadczeń idei grundtvigowskich, jak i idei wypracowanych w okresie 

międzywojennym, a także impulsy płynące z przemian ustrojowych w naszym kraju po 1945 

roku. Koncepcja wychowania młodzieży wiejskiej Popławskiego realizowana w ramach 

uniwersytetów ludowych stanowiła wyraz głębokiego zrozumienia przez niego idei 

pragmatycznej koncepcji oświaty głoszonej przez twórcę koncepcji wyższej szkoły ludowej 

będącej prototypem polskich uniwersytetów ludowych Mikołaja Fryderyka Severina Grundtviga.  
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Feliks Popławski pozostawał entuzjastą społecznego ruchu uniwersytetów ludowych. 

Podkreślał demokratyczny, tolerancyjny, oparty na potrzebach społecznych charakter pedagogiki 

realizowanej w tych placówkach. 

 W jego wizji rozwoju wsi uniwersytety ludowe miały spełniać ważne funkcje nie tylko 

wychowawcze, ale społeczne i kulturotwórcze. Miały torować drogę postępowi społecznemu 

(demokratyzacji), przyczyniać się do podnoszenia poziomu kultury zdrowotnej, moralnej 

i obyczajowej rozwijającej się cywilizacji.  

Zatem uniwersytety ludowe w przyszłości miały rozwijać u młodzieży wiejskiej potrzebę 

społecznego działania na rzecz polskiej wsi i przygotowywać do uczestniczenia w tworzeniu 

kultury narodowej, europejskiej i światowej. Miały uczyć mądrego i odpowiedzialnego oraz 

satysfakcjonującego życia, wyzwalającego z kompleksów niższości chłopów wobec innych kultur.  

Tak rozumiane wychowanie miało znaczenie nie tylko dla rozwoju jednostki ludzkiej, lecz 

także warunkowało, przyspieszało lub opóźniało rozwój cywilizacyjny, kulturalny, społeczny 

i ekonomiczny społeczeństw i narodów. Takie ujmowanie wychowania jako czynnika, który 

podnosi poziom kultury umysłowej, społecznej, moralnej, obyczajowej, zdrowotnej, estetycznej, 

religijnej i politycznej ludzkości stawia Popławskiego w rzędzie tych znakomitych przedstawicieli 

pedagogiki kultury i pedagogiki społecznej, którzy odkrywali społeczno-kulturowe 

uwarunkowania i efekty procesu edukacji. Popławski wyróżnia się szczególnie tym, że dostrzegał 

i akcentował związek edukacji szkolnej i rodzinnej z kulturą narodu i świata. Jego publikacje, 

które ukazały się w latach 1918–1939, ze szczególną mocą podkreślają znaczenie edukacji dla 

rozwoju świadomości i utrwalania tożsamości narodowej poszczególnych społeczeństw. 

 Działalność oświatowa prowadzona przez Popławskiego w uniwersytetach ludowych była 

odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie, przygotowywała młodzież wiejską do rozumienia 

i pielęgnowania dorobku kulturowego i dziedzictwa narodowego oraz udziału w dokonujących się 

w Polsce przeobrażeń cywilizacyjnych, społeczno-kulturowych i ekonomicznych (Błaszczak, 

2000, s. 154). 

 

KSZTAŁTOWANIE HUMANISTYCZNEJ WRAŻLIWOŚCI MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ W 
GLOBALIZUJĄCYM SIĘ ŚWIECIE 
 

Wychowanie młodego człowieka jest nierozerwalnie związane z obowiązkiem badania przeobrażeń 

społeczno-kulturowych zachodzących we współczesnym świecie i próbą ich interpretowania w sposób 

dostosowany do kolejnych pokoleń, aby móc odpowiadać na odwieczne pytanie ludzkości o wartość 

i sens naszego życia. Wspólnota wiejska jest przykładem miejsca kształtowania się wartości 

uniwersalnych określanych mianem  wartości wiejskich. Są to te elementy życia ludności wiejskiej, 
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które przypisane są do wsi i są cenione przez jej mieszkańców oraz inne grupy społeczne. 

Stanowią one podstawę chłopskiej egzystencji, która warunkuje byt, godność i przynależności do 

warstwy chłopskiej. Do ważnych celów wychowania młodzieży wiejskiej należy kształtowanie 

poczucia podmiotowości i przekonania o tym, że jest ona współgospodarzem regionu, kraju, 

Europy i świata oraz że od jej wiedzy, zdolności i zaangażowania zależy, czy w zjednoczonej 

Europie znajdą się tradycyjne wartości kultury chłopskiej reprezentowane przez tę młodzież. 

Wyzwolenie młodzieży wiejskiej z poczucia niższości cywilizacyjnej i kulturowej wobec 

globalizującego się świata to zadanie stojące przed współczesnym wychowaniem.  

Przykład dobrych praktyk stanowią tutaj właśnie uniwersytety ludowe, tworzące 

niezwykłą wspólnotę ludzką, w której zwalczano poczucie niższości kulturowej i cywilizacyjnej 

młodego pokolenia wsi. W placówkach tych stworzono i realizowano system wychowawczy 

sprzyjający kształtowaniu poczucia podmiotowości, które warunkowało właściwe 

funkcjonowanie młodzieży wiejskiej we wszystkich rolach społecznych.  

Poczucie podmiotowości wyrasta z przekonania, że kultura, w której żyjemy i którą 

współtworzymy, jest potrzebna nie tylko nam, ale i innym ludziom, że nasze życie, praca, 

twórczość, aktywność mogą być źródłem cennych wartości materialnych i duchowych. 

Kształtowanie u młodzieży wiejskiej poczucia podmiotowości wyzwalało jej społeczną energię 

i inicjatywę, pozbawiało ją lęku przed działaniem, niepewnością i poczuciem społecznej 

marginalizacji.  

Tak rozumiane wychowanie daje szansę młodemu pokoleniu na odkrywanie perspektywy 

życia pełnowartościowego, aktywnego, zaangażowanego. Poczucie podmiotowości uwalnia 

młodych ludzi od przekonania, że w świecie wszelkie zmiany zachodzą automatycznie, uczy 

odpowiedzialności za treść i kształt teraźniejszego i przyszłego życia społecznego. Poczucie to 

umacnia w młodzieży przekonanie, że odgrywa ona ważną historycznie i kulturowo rolę 

współtwórcy przemian społeczno-kulturalnych i cywilizacyjnych w świecie. Świadomość tej roli 

sprzyja kształtowaniu przekonania, że młodzież ta ma prawo w pełni realizować zarówno swoje 

indywidualne marzenia, jak również ideały społecznego postępu. Z tych względów należy 

położyć szczególny nacisk na te formy oddziaływania edukacyjnego, które sprzyjają tworzeniu 

podmiotowej świadomości młodzieży wiejskiej i wyzwalają ją z lęku przed tym, co inne 

i nieznane.  

Do ważnych celów wychowania młodzieży wiejskiej należy też zaliczyć humanistyczną 

wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Chodzi tu o kształtowanie postaw otwartości na 

potrzeby innych, o pokonanie ksenofobii, uprzedzeń, niwelowanie barier w postaci braku 

tolerancji utrudniających współpracę i współżycie. U źródeł różnego rodzaju uprzedzeń leżą 
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zazwyczaj niewiedza, wyolbrzymianie różnic, niedostrzeganie pozytywnych cech innych ludzi, 

tendencyjne interpretowanie ich zachowań wyłącznie w kontekście dopatrywania się złych 

intencji. Szczególnie cenna w procesie wychowania jest zatem wiedza historyczna, która pomaga 

zrozumieć zarówno swoją małą ojczyznę, jak i inne narody. Poznanie doświadczeń historycznych 

Polaków, jak również innych narodów, uświadamia młodemu pokoleniu wsi istotę wspólnych 

dramatów i poświęceń i umożliwia zrozumienie wartości pokojowego współżycia. 

Do istotnych zadań wychowawczych należy również edukacja kulturalna młodzieży 

wiejskiej, która umożliwia zachowanie tożsamości i tradycji narodowej oraz uczy działania 

mającego na celu ukształtowanie otwartego i obiektywnego stosunku do kultury innych narodów. 

Jak podkreśla wybitny andragog Lucjan Turos, znawca problematyki (Turos, 1988, s. 131): 

 
Żyjemy w epoce dialogu kultur, wymiany doświadczeń kulturowych w skali międzynarodowej. 

Wykształcenie umiejętności obiektywnego spostrzegania każdej kultury i szukanie w niej 

humanistycznych i racjonalnych idei, jest ważnym celem wychowawczym, zwłaszcza w Polsce. 

Jesteśmy bowiem narodem o silnym poczuciu własnej odrębności kulturowej, jednocześnie mamy 

otwarty stosunek do innych kultur. 

 

Nasze polskie tradycje pluralizmu kulturowego w dobie globalizacji należy wykorzystać 

w procesie edukacji młodego pokolenia wsi, aby wzbudzić w nim szacunek do innych narodów, 

zainteresowanie ich kulturą, dorobkiem cywilizacyjnym, kulturowym, ekonomicznym, modelem 

życia społecznego. Edukacja kulturalna bowiem pomaga w wyzwalaniu się spod presji 

narodowych partykularyzmów i sprzyja odrzuceniu uprzedzeń i stereotypów. Pokazuje, że 

w każdej kulturze znajdują się niepowtarzalne wartości estetyczne, moralne, które mogą wejść 

w obieg kultury europejskiej, wzbogacić ją i unowocześnić. Dostrzeganie innych kultur, ich  

specyfiki, zasad funkcjonowania pozwala na ujmowanie kultury jako dorobku ogólnoludzkiego. 

Uczy młodzież wiejską dostrzegania w kulturze europejskiej wartości służących idei 

zwielokrotnienia osobowości ludzkiej, spotęgowania jej zdolności rozumienia i przeżywania 

kultury jako całości. Poznawanie kultur innych narodów może stać się zachętą do działań 

autokreacyjnych, wyrażających się w podejmowaniu działań zmierzających do nadania swojemu 

życiu wymiaru społecznego i humanistycznego. 

Wspólnota wiejska jest tym niezwykłym miejscem, które przejmuje ze swojego otoczenia 

elementy funkcjonującej w nim kultury w postaci: norm zachowań, wartości, społecznych 

oczekiwań oraz wszystkich informacji dotyczących ważnych dla wspólnoty wydarzeń. Stąd 

mieszkańcy wsi są tak mocno zintegrowani ze swoim środowiskiem lokalnym. Życie wspólnoty 

wiejskiej stanowi dobry przykład społeczności zrównoważonej, zdolnej do przetrwania, którą 
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łączą wspólne problemy społeczne, jak: pielęgnowanie wartości kultury ludowej, wzajemna 

pomoc sąsiedzka w sytuacjach zagrożenia, poczucie godności i społecznej sprawiedliwości, 

pomoc dla biednych. Z celami na płaszczyźnie społecznej współgrają cele ekologiczne, np.: 

powstrzymanie degradacji ekosystemów, szacunek do ziemi i przyrody, wykorzystywanie w pracy 

rolnika techniki i technologii przyjaznej człowiekowi i środowisku naturalnemu. Trudno nie 

zauważyć, że tak sprecyzowane cele na różnych płaszczyznach mają humanistyczny profil.  

Zrównoważony rozwój we wspólnocie wiejskiej oznacza zatem znalezienie harmonii 

między aspektem społecznym, przyrodniczym, kulturowym a gospodarczym w każdym ludzkim 

działaniu. To poszukiwanie harmonii dotyczy nie tylko ludzi żyjących obecnie, ale również 

przyszłych pokoleń. Nie ma wątpliwości, że polska wieś ciągle jest skarbcem ponadczasowych 

wartości i szczególnie dziś potrzeba wspólnego wzmożonego wysiłku wielu podmiotów, aby 

w obliczu zmian społeczno-kulturowych te wartości przetrwały. Świadomość roli i znaczenia 

wartości wiejskich i współodpowiedzialności za ich przetrwanie jest fundamentem wspólnoty 

wiejskiej, na którym trzeba budować teraźniejszość i przyszłość zrównoważonej wspólnoty 

europejskiej. 

W globalizującym się świecie istotną rolę odgrywa poczucie silnej, emocjonalnej więzi 

z miejscem, które jest obszarem wyznaczonym przez miejsce urodzenia lub zamieszkania,  

określanym jako mała ojczyzna. Poczucie więzi społecznej, podobnie jak wspólne przeżywanie 

wydarzeń, umożliwia utrzymywanie ciągłości tradycji. Te uczucia charakteryzują właśnie 

wspólnotę wiejską, czyli społeczność lokalną lub rodzinę. Im częściej ludzie ze sobą przebywają, 

tym mocniejsza łączy ich więź. Społeczność wiejska identyfikuje się ze swoją wsią jako małą 

ojczyzną. Mała ojczyzna stanowi podstawowe źródło współczesnego życia  obywatelskiego, to 

gniazdo rodzinne, które powinno chronić swoich członków przed  szkodliwymi formami życia 

w zbiorowości ludzkiej.  

Według Wiesława Theissa  (Theiss, 2001, s. 11): 

 
„Mała ojczyzna” skupia ludzi żyjących na określonym terytorium, mniejszym lub większym, 

w kręgu oddziaływań miejscowej tradycji, kultury, różnych form życia społecznego oraz przyrody. 

Jest to rzeczywistość realna, konkretna, materialna, a jednocześnie naznaczona wartościami, 

znaczeniami, symbolami, mitami.  

 

W małej ojczyźnie podstawowe znaczenie przypisuje się takim wartościom, jak: wolność, 

dialog, wspólne dobro, poszanowanie prawa, samorządność, poszanowanie zasad 

demokratycznych, tolerancja, harmonia, szacunek dla pracy, przywiązanie do ziemi ojczystej, 

szacunek dla tradycji, umiejętność współpracy, poszanowanie godności człowieka, rodziny 
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wiejskiej oraz pracy na roli. Świadomość wartości wiejskich oraz ich rozpoznawanie w małych 

ojczyznach, a następnie kultywowanie w całej cywilizacji europejskiej, powinny stanowić ważne 

ogniwo procesu wychowawczego. W powyższym kontekście wyrasta zadanie integracji procesu 

wychowawczego rodziny wiejskiej i szkoły w obrębie małych ojczyzn, wspólnoty europejskiej czy 

światowej, aby uczyć człowieka patrzeć „szeroko i daleko”. 

Pojmowanie małej ojczyzny w XXI wieku wymaga zmierzenia się z licznymi wyzwaniami, 

ponieważ współczesna wieś wymaga od swoich mieszkańców twórczego wysiłku, aktywności 

prospołecznej, czasami poświęcenia i trudu, często dużych starań oraz  środków finansowych, by 

umożliwić im kultywowanie miejscowych zwyczajów i obrzędów. Małe ojczyzny odgrywają 

istotną rolę w kształtowaniu osobowości ludzi tam zamieszkujących. Obecnie potrzebą 

miejscowych społeczności jest edukacja lokalna, wiedza o małej ojczyźnie, jej strukturze, 

możliwościach, potrzebach, aspiracjach, kulturotwórczych oraz uniwersalnych wartościach 

kultury światowej.  

 W pracy pedagogicznej uniwersytetów ludowych dostrzega się, że w edukacji młodego 

pokolenia nieocenionym aspektem wychowania zgodnie z wartościami wiejskimi są działania 

prospołeczne podejmowane przez całą wspólnotę wiejską. Prawidłowo ukształtowane postawy 

prospołeczne w wspólnocie wiejskiej kształtują się pod wpływem oddziaływania miejscowych 

realiów, zarówno przeszłych, jak i współczesnych. Warunkiem osiągnięcia satysfakcji, które daje 

mała ojczyzna, oraz uniknięcia jej ograniczeń jest dbałość o własne korzenie kulturowe. Jest to 

zadanie ustawicznej edukacji lokalnej wspólnoty wiejskiej. 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Jedną z charakterystycznych cech XX i XXI wieku jest poszukiwanie przez ludzkość własnej 

odrębności i tożsamości kulturowej w sytuacji wszechobecności nurtów globalizacyjnych oraz 

silnie oddziałującej kultury popularnej. Człowiek współczesny czuje się wyobcowany, samotny, 

opuszczony, pozbawiony korzeni i anonimowy nie tylko w odniesieniu do swojego 

wewnętrznego „ja”, ale także w znaczeniu kulturowym, w którym zacierają się utrwalone granice. 

Niezależnie od nieuniknionej uniwersalności i globalizacji współczesnych procesów człowiek 

odczuwa pragnienie przynależności do konkretnej kultury o charakterze lokalnym.  

Nieoceniona wydaje się w tej sytuacji rola edukacji, uwzględniająca lokalne 

i narodowościowe kultury oraz równe prawa wszystkich obywateli. Jak podkreśla Henryk 

Bednarek (Bednarek, 2009, s. 34): 
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Każdy naród, posiada swoją historię, swoją kulturę i tradycję i tylko od nas zależy czy będziemy ją 

kultywować, chronić oraz rozwijać. (…) Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma 

prawo do zachowania odrębności narodowej, którą wniesie do skarbca kultury europejskiej, 

a przyszłość każdego kraju zależy od jego mieszkańców.  

 

Zmiany, które zaszły w Polsce po transformacji społecznej w roku 1989, przyczyniły się 

w dużej mierze za sprawą ruchu uniwersytetów ludowych do odrodzenia małych ojczyzn oraz 

nowoczesnego regionalizmu. Upodmiotowienie społeczności lokalnych wyzwoliło ich ogromną 

energię wewnętrzną, spowodowało ożywienie życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego 

społeczności gmin, miast, powiatów i regionów. Dzięki odrodzeniu pojęcia „małej ojczyzny” 

ludzie stali się sobie bliscy, znani, mogą się czuć bezpiecznie we własnej wsi, często mają 

poczucie współgospodarowania, współdecydowania, bycia u siebie. Mała ojczyzna dla większości 

ludzi jest zazwyczaj strukturą bliską, znaną, dobrą, piękną, bezpieczną i przyjazną, a zatem 

realizującą ideę zrównoważonego rozwoju.  

Pojmowanie tożsamości przez współczesnych mieszkańców wsi wymaga zmierzenia się 

z licznymi wyzwaniami, ponieważ współczesna wieś wymaga od swoich mieszkańców twórczego 

wysiłku, aktywności prospołecznej, czasami poświęcenia i trudu, często dużych starań oraz 

środków finansowych, by umożliwić im kultywowanie miejscowych zwyczajów i obrzędów, nie 

zamykając ich równocześnie na świat. Małe ojczyzny odgrywają istotną rolę w kształtowaniu 

osobowości ludzi tam zamieszkujących. Jednak piękna i szczytna idea małych ojczyzn nie będzie 

funkcjonowała w praktyce bez zapewnienia jej odpowiedniego wsparcia edukacyjnego. Stąd 

potrzebą miejscowych społeczności stała się dziś edukacja lokalna, wiedza o małej ojczyźnie, jej 

strukturze, możliwościach, potrzebach, aspiracjach, kulturotwórczych oraz integracyjnych 

wartościach ze wspólnotą europejską, światową, w której żyjemy.  

 Warunkami osiągnięcia satysfakcji, której dostarcza wspólnota, jaką jest mała ojczyzna, 

oraz uniknięcia jej ograniczeń są dbałość o własne korzenie kulturowe oraz poszanowanie 

dorobku kulturowego innych narodów. Jest to najważniejsze zadanie na przyszłość, które 

z ogromnym powodzeniem realizowały omawiane w tym artykule polskie uniwersytety ludowe 

okresu dwudziestolecia międzywojennego pod kierunkiem wspaniałych pedagogów 

i oświatowców, do których zaliczyć należy F. Popławskiego.  

Reasumując, stajemy współcześnie w obliczu licznych zagrożeń w przestrzeni kulturowej 

ściśle powiązanych z hybrydyzacją kultury globalnej. Jak wskazuje Witold Kawecki (Kawecki, 

2011, s. 8–18), pod pojęciem „hybrydy”, zgodnie z jej biologiczną interpretacją jako bliżej 

nieokreślonego kształtu, rozumie się taką kulturę, która nie jest kontynuacją żadnej 

z dotychczasowych, a jedynie tyglem, zlepkiem różnych kultur o nieokreślonej jakości. Tak 
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rozumiana hybrydyzacja kultury globalnej jest procesem budzącym uzasadnione obawy 

o tożsamość kulturową w obliczu inwazji kultury świata. Podążanie w stronę kultury globalnej 

może się jednak okazać zmierzaniem w kierunku kultury dla nikogo. Całkowita dominacja kultury 

globalnej może prowadzić do zrezygnowania jednostek i całych narodów z ich własnej kultury, 

z niepowtarzalnego ducha, który obecny jest w każdym języku i swoistych dla różnych narodów 

„klimatów” i wytworów kultur okresu globalizacji. Zagrożenie to spowodowane jest naturalnym 

dla globalizacji spotkaniem różnych kultur prowadzącym nie do wymiany i przenikania treści 

z jednej kultury do drugiej, ale do „zderzenia cywilizacji”, nieustannego konfliktu i ścierania się 

między sobą kultur, aż po separatyzm kulturowy.  

W tym znaczeniu procesy globalizacji obecne we wszystkich wymiarach życia 

współczesnego człowieka wykazują silne tendencje unifikacyjne, rodząc zagrożenie poczucia 

tożsamości. Paradoksalnie jednak dzięki procesowi globalizacji kultury mogą się również do siebie 

zbliżać, otwierać na siebie przy wykorzystaniu międzykulturowego dialogu, wzajemnie się 

wzbogacać oraz przyczyniać się do przeżywania własnej tożsamości i oryginalności. Poznawanie 

innych kultur może być fascynującym spotkaniem będącym wzajemnym poznaniem.  

Współczesny człowiek musi nauczyć się żyć w globalnej cywilizacji, pełnej sprzeczności 

wynikających z przewartościowania obowiązujących dotychczas wartości. Konieczne jest 

stworzenie nowego wymiaru kultury globalnej, w której mieszkańcy poszczególnych narodów 

staną się świadomymi i aktywnymi współtwórcami cywilizacji, rozwoju i postępu.  
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