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KIEDY U �NICH� STAN¥ KO�CIO£Y?
O DOKTRYNACH MULTIKULTURALIZMU

RAZ JESZCZE

WHEN �THAY� WILL ALLOW CHURCHES
TO STAY?

ONCE MORE ABOUT DOCTRINES
OF MULTICULTURALISM

Wielokulturowo�æ w rozmaitych rozumieniach tego terminu d³u-
go pe³ni³a w antropologii kulturowej rolê pojêcia wyznaczaj¹cego
perspektywê, swoistego klucza interpretacyjnego, maj¹cego pomóc
uporaæ siê teoretycznie z zawrotnym tempem zmian w spo³eczeñ-
stwach Zachodu. Ukuto w zwi¹zku z tym wiele no�nych metafor
i schematów teoretycznych, takich jak �spo³eczeñstwo postprzemy-
s³owe� (Touraine, Bell), czy �spo³eczeñstwo ponowoczesne� (Bauman),
wi¹zano te¿ za³amanie schematu �kanonu kulturowego� z procesami
globalizacji. Wspólnym motywem prac na temat multikulturalizmu
jest prze�wiadczenie, ¿e obserwujemy dzi� zjawisko jako�ciowo nowe,
takie, które stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe kategorie
tradycyjnego antropologicznego rozumowania. Eksplozja ró¿norod-
no�ci, dezintegracja tego, co przyjê³o siê uwa¿aæ za zintegrowane,
krytyczna refleksja nad dominacj¹ kultur �narodowych� i prawo-
mocno�ci¹ polityk asymilacyjnych, to tematy, które antropologia
kulturowa wci¹¿ podejmuje i rozwija na znaczn¹ skalê.



172 Gra¿yna Woroniecka

Jednocze�nie termin �wielkulturowo�æ� pozostaje kategori¹ po-
wszechnie dostêpn¹ i chêtnie przywo³ywan¹ w dyskursach publicz-
nych, z których zreszt¹ siê wywodzi. Pocz¹tki jego kariery siêgaj¹
amerykañskich debat na temat roszczeñ grup mniejszo�ciowych, do-
magaj¹cych siê odrêbno�ci i równej reprezentacji w programach edu-
kacyjnych1. Dzi� ogniskuje siê w nim wszystko, co nowe, niepokoj¹-
ce, wymykaj¹ce siê z potocznych schematów urzeczawiania
i uspójniania. Antropologiczn¹ koncepcjê wielokulturowo�ci jako sytu-
acji napotykania na ka¿dym kroku �innego� zastêpuj¹ usilne próby
wt³oczenia wielo�ci odmienno�ci w schemat przypisanych, wymodelo-
wanych relacji ukszta³towanych w klimacie poprawno�ci politycznej2.

Ta dwoisto�æ perspektywy multikulturalistycznej zaznacza siê
z rosn¹c¹ wyrazisto�ci¹, kiedy przyjrzymy siê kontekstom jej wpro-
wadzania � opisowym, obja�niaj¹cym, a tak¿e perswazyjnym, z jaw-
nie ideologicznym przes³aniem, które tak¿e wpisuj¹ siê w wielog³o-
sowe pogranicza antropologii kulturowej, socjologii i nauk politycz-
nych. Ka¿dy kontekst ustanawia sens tej kategorii buduj¹c odmien-
ne opozycje, dziêki którym uwidacznia siê wpisywana w ni¹ inten-
cja; w konsekwencji, w ka¿dym kontek�cie odczytamy inn¹ definicjê
kultury. Dyskusyjnym staje siê jednak, czy owe definicje jeszcze
pozostaj¹ w polu oddzia³ywania antropologii, czy te¿ sta³y siê ju¿
wy³¹cznie domen¹ polityczno-ideologicznych przetargów. Je�li zgo-
dziæ siê z Richardem Rortym, to teoria kultury przestaje mieæ tu
zastosowanie, ustêpuj¹c miejsca reporta¿owi, powie�ci czy wreszcie
opisowi etnograficznemu. To w szczegó³owym opisie �innych� zawie-
raj¹ siê bowiem te w³a�ciwo�ci �nas�, które czyni¹ mo¿liwym dialog
na zasadach wzajemnego zaciekawienia3. Wielokulturowa przestrzeñ

1 M. Kempny, Wielokulturowo�æ �ante portas!�. O wielo�ci kultur, jêzyków
i ró¿nych kontekstach. Kilka uwag na zakoñczenie, w: M. Kempny, A. Kapciak,
S. £odziñski (red.), U progu wielokulturowo�ci. Nowe oblicza spo³eczeñstwa pol-
skiego, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997, s. 284.

2 Por. op. cit., s. 285.
3 R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge University

Press, Cambridge 1989, s. XVI.
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spo³eczna staje siê metafor¹ odsy³aj¹c¹ do pola ideologicznych gier,
w�ród których prym wiedzie ideologia to¿samo�ci. �My� uobecniamy
siê i dookre�lamy jako �my� odzwierciedlone, wpisane jako perspek-
tywa interpretowania �innego�, by zwrotnie odczytaæ opowie�æ o �nas�
w jego opowie�ci o sobie. Polityczna gwarancja równouprawnienia
ma nadrabiaæ niekompletno�æ obrazu, jaki uzyskujemy w takich
odczytaniach. Uprawomocnia to, czego nie rozpoznajemy jako �in-
no�æ�, z zastrze¿eniem jej miejsca we wspólnej przestrzeni. Warun-
kiem przyznania przestrzeni �inno�ci� staje siê mocna koncepcja
�to¿samo�ci�, i tu teoria kultury ostatecznie oddaje pole koncepcjom
tworzonym pod za³o¿on¹ tezê, sk³adaj¹cym siê na wachlarz rozma-
itych multikulturalizmów: krytycznych, liberalnych, konserwatyw-
nych, demokratycznych itp.4

Polityki multikulturalizmu zaczynaj¹ siê zazwyczaj na poziomie
¿ycia publicznego. Nak³adaj¹ na nie restrykcje ograniczaj¹ce zacho-
wania przedstawicieli kultury uznanej za dominuj¹c¹, by stworzyæ
warunki manifestacji na zasadach równorzêdno�ci tre�ci kulturo-
wych wnoszonych przez inne grupy. Szacunek dla inno�ci staje siê
zadekretowan¹ powinno�ci¹, odmienno�æ znajduje uwzglêdnienie
w ka¿dej regulacji, skutkuj¹c d³ugimi listami zastrze¿eñ i klauzul
ograniczaj¹cych. Lista tych ostatnich praktycznie pozostaje otwarta,
gdy¿ nie ma takiego podmiotu zbiorowego, który nie móg³by siê
ukonstytuowaæ wokó³ roszczenia wziêcia pod uwagê jego specyfiki.
To¿samo�æ zbiorowa uczestników sfery dzia³añ publicznych staje siê
problematyczna, trac¹c mo¿liwo�ci nieskrêpowanej publicznej eks-
presji, b¹d� (patrz¹c od strony kultur zdominowanych) zyskuj¹c j¹
jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Argumenty filozoficzne,
zmierzaj¹ce do przedstawienia tej sytuacji jako gry o sumie nieze-
rowej, zdaj¹ siê w niewielkim jedynie stopniu przenikaæ do samych
zainteresowanych. Z jednej strony reaguj¹ oni na tak¹ presjê wyco-

4 Por. P. McLaren, White Terror and Oppositional Agency. Towards a Criti-
cal Multiculturalism, w: D.T. Goldberg (red.), Multiculturalism. A Critical Re-
ader, Blackwell, Oxford 1994, s. 46�68.
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faniem ze sfery dzia³añ publicznych i ucieczk¹ w manifestowanie
odrêbno�ci kulturowej w sferze prywatnej, z drugiej strony obserwu-
jemy, jak takie z za³o¿enia wielokulturowe uk³ady ¿ycia zbiorowego
rozpadaj¹ siê na getta z mniej lub bardziej wyra�nymi granicami.

Amputacja prawa zajmowania �swojej� przestrzeni publicznej
bez dzielenia siê ni¹ z równoprawnymi wspó³mieszkañcami skutku-
je zak³óceniami w postrzeganiu zbiorowych to¿samo�ci i staraniami
o ich zredefiniowanie w nowych warunkach normatywnych. �Mo¿na
by rzec � pisze Joanna Kurczewska � ¿e ustalanie to¿samo�ci sta³o
siê dla spo³eczeñstw europejskich podstawowym zadaniem ¿ycio-
wym�5. Generalizacja ta, jak s¹dzê, stosuje siê w jeszcze wiêkszym
stopniu do pozaeuropejskich spo³eczeñstw Zachodu. Sytuacja taka
skutkuje kolejnymi normatywnymi modelami multikulturalizmu,
których autorzy odrabiaj¹ polityczn¹ lekcjê � nie tykaj¹c aksjoma-
tów staraj¹ siê wykazaæ mo¿liwo�æ wielokulturowej harmonii.

Znakomitym przyk³adem takiego postêpowania jest praca Willa
Kymlicki, bêd¹ca swego rodzaju recept¹ polityczn¹ na potrzeby Sta-
nów Zjednoczonych, z mo¿liwo�ciami eksportowania do krajów Eu-
ropy �rodkowej. Przyjrzyjmy siê kategoriom, za których pomoc¹
perswaduje on polityczny przekaz. Kymlicka buduje swoj¹ koncepcjê
�sprawiedliwo�ci kulturowej� na podstawach ideologicznych �liberal-
nego pluralizmu�. Mniejszo�ci etnokulturowe postrzega jako te kon-
teksty, w których formuje siê to¿samo�æ ich uczestników, a zarazem
pole realizacji standardów demokratycznego pañstwa. Równy stan-
dard polityczny dla wszystkich, deklaruje Kymlicka, a nastêpnie
wprowadza do tej prostej idei komplikacje. Powstaj¹ one na stykach:
jednostka � jej grupa etniczna (problem wolno�ci indywidualnej),
wzajemne relacje miêdzy grupami etnicznymi (pañstwowa kontrola
przestrzegania standardów demokratycznych w stosunkach wzajem-
nych), wspólnota etnokulturowa � kultura dominuj¹ca (delikatna

5 J. Kurczewska, Odkrywanie wielokulturowo�ci i wspó³czesne ideologie, w:
U progu wielokulturowo�ci..., op. cit., s. 33.
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kwestia genezy liberalizmu i jego osadzenia w kulturze Zachodu)6 .
Remedium na powstaj¹ce tu problemy, to �os³abienie� kultur i wbu-
dowanie �zabezpieczeñ demokratycznych�.

Os³abienie, to w koncepcji Kymlicki warunek autonomii. Wa-
runkiem ustroju sprawiedliwo�ci etnokulturowej jest bowiem nad-
zór polityczny nad instytucjami politycznymi autonomicznych wspól-
not etnokulturowych. Standardy demokratyczne mia³yby obowi¹zy-
waæ bez wzglêdu na konkretne tradycje; samo wy³anianie autonomicz-
nej wspólnoty dokonuje siê w my�l idei Kymlicki w drodze referendum.
Podobnie moc wi¹¿¹ca lokalnych instytucji zostaje ograniczona przez
wymóg praw jednostki. Nie ma potrzeby wdawaæ siê w analizê, co to
oznacza np. dla autonomii spo³eczno�ci kultywuj¹cej prawa szaria-
tu, bowiem os³abienie jej kultury musi takie instytucje po prostu
zlikwidowaæ jako niezgodne ze standardem liberalnej demokracji.

Idea instytucji demokratycznych, wy³oniona z ideologii zachod-
niego liberalizmu, musi pozostawaæ obca z perspektywy kultur od-
dalonych mentalnie i symbolicznie od Zachodu, i spirala wydarzeñ,
których pocz¹tek dostrzega siê w ataku na wie¿e WTC, dowodzi, ¿e
w istocie tak jest. Nadzór polityczny, jaki projektuje Kymlicka, to
propozycja nieprzekonuj¹cego kompromisu � oferty politycznej sk³a-
danej w zamian za autonomiê i deklaratywn¹ równoprawno�æ. De-
klaratywn¹, gdy¿ obwarowan¹ tyloma praktycznymi warunkami, ¿e
w istocie zamiast koncepcji przebudowy pañstwowo�ci na funda-
mencie os³abionych kultur znajdujemy pomys³ na przemycenie pod
pozorami neutralno�ci �wiatopogl¹dowej kolejnego wydania ideolo-
gii dominacyjnej7.

Diametralnie inny kierunek zmagañ my�li Zachodu z to¿samo-
�ci¹ jego spo³eczeñstw znajdujemy w koncepcji Jeana Baudrillarda.

6 W. Kymlicka, Reply and Conclusion, w: W. Kymlicka, M. Opalski (red.),
Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory in Eastern Europe,
Oxford University Press, Oxford 2001.

7 Krytyka koncepcji sprawiedliwo�ci etnokulturowej � zob. Kultura i spo³e-
czeñstwo, 2003, nr 1, s. 125�178.
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Wi¹¿e on problematykê wielokulturowo�ci z procesami globalizacji
oraz towarzysz¹cymi im tendencjami uniwersalizuj¹cymi i lokalizu-
j¹cymi zarazem. Polityka multikulturalizmu, z jej za³o¿eniem rów-
no�ci wszystkich kultur, jawi siê tu jako proces zacierania szczegól-
no�ci, unikalno�ci kultury Zachodu, jej ró¿nicy wzglêdem innych
kultur. Dokonuje siê to z powodu silnie akcentowanej uniwersaliza-
cji warto�ci Zachodu, le¿¹cej u pod³o¿a koncepcji wielokuturowo�ci.
Wspó³egzystencja kultur musi przebiegaæ wed³ug jakich� zasad
i zasady te maj¹ jednoznacznie okcydentalny rodowód. Zasada rów-
no�ci, reprezentacji politycznej, ochrona praw do rodzimego jêzyka
i edukacji, to warto�ci szczególne, prezentowane jako uniwersalne,
ogólnoludzkie. Zdaniem Baudrillarda, je�li kultura staje siê (sama
dla siebie) uniwersalna, wówczas traci swoj¹ szczególno�æ. Baudril-
lard mówi o �mierci takiej kultury. Dokonuje jednak rozró¿nienia
miêdzy �mierci¹ piêkn¹ i brzydk¹. Te kultury, które hojny Zachód
chce uczyniæ równoprawnymi na w³asnych warunkach, w istocie
umieraj¹ �mierci¹ piêkn¹, gdy¿ bêd¹c¹ konsekwencj¹ ich niepowta-
rzalnej szczególno�ci, która ginie pod wp³ywem akulturacji. Zachód
umiera �mierci¹ brzydk¹, gdy¿ sam wyzbywa siê warto�ci stanowi¹-
cych o jego niepowtarzalno�ci, pod¹¿aj¹c w stronê uniwersalizacji
niczym æma do p³omienia �wiecy8.

Baudrillard uwa¿a, ¿e procesy te zyskuj¹ nowe kszta³ty w rezul-
tacie postêpuj¹cej globalizacji kulturowej. Jej logiczn¹ konsekwencj¹
staj¹ siê dyskryminacja i wykluczenie, samozapadniêcie siê uniwer-
salizacji i modernizacji pod w³asnym ciê¿arem. W¹tpi on zreszt¹, by
idee uniwersalizacji i modernizacji kiedykolwiek naprawdê zaistnia-
³y, je�li pomin¹æ jêzyki oficjalne rozwijane na kanwie odczuæ natury
moralnej. �Dzi� � pisze Baudrillard � zwierciad³o naszej nowocze-
snej uniwersalizacji roztrzaska³o siê na kawa³ki. To mo¿e byæ szan-
s¹. W kawa³kach pot³uczonego lustra na powrót pojawiaj¹ siê wszel-

8 J. Baudrillard, The Violence of the Global, www.ctheory.net/prin-
ter.asp?id, 31 maja 2003, s. 1.
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kie szczególno�ci. Te, o których s¹dzili�my, ¿e s¹ zagro¿one, prze¿y-
³y. Te, o których my�leli�my, ¿e zosta³y utracone, znów ¿yj¹�9.

Co oznacza ta metafora w kontek�cie problemów wielokulturo-
wo�ci? Polityka multikulturalizmu zostaje tu przedstawiona jako
�konfrontacja antropologiczna� miêdzy kultur¹ uniwersaln¹ a wszyst-
kimi formami, w których objawia siê jakakolwiek odmienno�æ. Kon-
frontacja ta przebiega pod szyldem misji, za jak¹ Zachód (kiedy
jeszcze jego kultura posiada³a witalne warto�ci) uwa¿a³ podporz¹d-
kowywanie wszelkich kultur �brutalnej zasadzie równorzêdno�ci
kulturowej�10. Dla Baudrillarda globalny system pozostaje wytwo-
rem powsta³ym na kanwie silnej zawi�ci, jak¹ ¿ywi¹ kultury trac¹ce
zdolno�æ samodefiniowania wobec tych, które j¹ maj¹, �wiaty odcza-
rowane i tchn¹ce pró¿ni¹ symboliczn¹ wobec gêstych �rodowisk
kulturowych. Te ostatnie podejmuj¹ wyzwanie i staj¹ do konfronta-
cji, wnosz¹c swoj¹ wci¹¿ nie do koñca zatracon¹ szczególno�æ
w globalizuj¹cy siê �wiat. Przybiera to nieraz, przyznaje Baurdil-
lard, formy drastyczne, jak choæby zamach na wie¿e WTC. Suma
kawa³ków rozbitego zwierciad³a nie chce z³o¿yæ siê na powrót we
wzór modernistycznej uniwersalizacji.

Zamach z 11 wrze�nia 2001 oznacza dla Baudrillarda symbolicz-
ne pokonanie globalnej potêgi11. W sferze kultury jest bowiem da-
rem odwracaj¹cym kierunek kolonialnej ekspansji: tym razem to
�wiat Zachodu otrzyma³ co�, czego ¿adn¹ miar¹ nie jest w stanie
odwzajemniæ � dar jednostronny, dla którego nie istnieje uk³ad
odniesienia, umo¿liwiaj¹cy wzajemno�æ. �To w³a�nie oznacza posta-
wienie siê na miejscu Boga�, czytamy w przywo³anym eseju. Wikto-
riañska dewiza �wiemy, co jest dla nich dobre� wywo³a³a ostatecznie
reakcjê w postaci polityk dekolonizacyjnych. Jej nowa wersja, wsty-
dliwie skrywana pod dyktatem polityki multikulturalizmu i negowa-

9 Ibidem, s. 2.
10 Ibidem, s. 4.
11 Ibidem, s. 5.
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na na p³aszczy�nie etycznej przez antropologiczne koncepcje wielo-
kulturowo�ci, wywo³a³a odmienn¹ reakcjê.

Zestawione tu stanowiska s¹ do�æ radykalne. Kymlicka roztacza
wizjê harmonijnej koegzystencji opartej na wielop³aszczyznowej
destrukcji paradygmatu mocnej, jednolitej kultury; Baudrillard prze-
ciwnie, mówi o kresie z³udzenia, ¿e taka koegzystencja jest mo¿liwa.
Kultury okaza³y siê nieoczekiwanie silne i zdolne do przeciwstawie-
nia siê dominacyjnym ideologiom os³abiania ich, a najwiêkszym
przegranym okazuje siê wcze�niejszy dominant Zachód, który w sferze
kulturowej doprowadza siê do samozag³ady. Wielokulturowo�æ uka-
zuje siê z tej perspektywy jako idea z jednej strony niszcz¹ca: gdy
rezygnuje siê z uprzywilejowanej pozycji, ³atwo przekroczyæ granicê
miêdzy urównorzêdnianiem �Innego� a autodeprywacj¹. Z drugiej
strony, gdy nie ma siê ju¿ nic do zaoferowania, uczynienie �Innego�
partnerem jawi siê jako radykalna terapia, rekonstytucja funda-
mentów kulturowych po to, by (pozostaj¹c przy architektonicznej
metaforze) ocaliæ ca³y gmach.

Projekt Kymlicki, to praca w³a�nie nad granic¹ urównorzêdnie-
nia, która tu ma przebiegaæ w sferze kultury politycznej. To¿samo�æ
kulturowa Zachodu jest to¿samo�ci¹ homo politicus w duchu libera-
lizmu. Wszystkie inne, jak¿e liczne, wymiary to¿samo�ciowe zostaj¹
przesuniête w sfery lokalno�ci i prywatno�ci. W koncepcji Baudril-
larda wielokulturowo�æ, to kolejna postaæ konfrontacji Zachodu ze
wszystkim, co niezachodnie. Tym razem przegrywanej.

W idei wielokulturowo�ci spotykaj¹ siê bieguny nadziei i zw¹t-
pienia. Krytyka podkre�la jej niejawnie dominacyjny wyd�wiêk, przy-
równuj¹c j¹ do dawnego rasizmu z powodu uznania nierówno�ci ludzi
za fakt naturalny. Kultury zostaj¹ u�wiêcone, wyniesione ponad indy-
widualne wybory to¿samo�ciowe i narzucaj¹ siê jako homogeniczne
ca³o�ci � te w³a�nie, którym przys³uguje równouprawnienie12. Spo-

12 Zob. Z. Bauman, Community: Seeking Safety in an Insecure World, Poli-
ty Press, Cambridge 2001; Z. Bauman, In Search of Politics, Stanford Universi-
ty Press, Stanford 1999, s. 199�200.



179Kiedy u �nich� stan¹ ko�cio³y? O doktrynach...

tkanie poprzedza wykreowanie �Innego�, ustanowienie dla niego ram
definicyjnych. Zarys tych ram kryje siê w tych samych podzia³ach,
które wcze�niej le¿a³y u podstaw dyskryminacji: cecha stygmatyzu-
j¹ca � czy to kolor skóry, czy orientacja seksualna � daje pocz¹tek
politycznej afirmacji w imiê wielokulturowo�ci. Szacunek, uznanie
czy przynajmniej tolerowanie uwarunkowane jest przyznaniem od-
mienno�ci statusu �kultury�. Optymi�ci twierdz¹, ¿e takie affirma-
tive action to dobry punkt wyj�cia do faktycznego zatarcia z czasem
�ladów polityk dyskryminacyjnych13. Pesymi�ci przeciwnie, widz¹
w nim kontynuacjê dawnej dominacji: �Inny� zyskuje sens i to¿sa-
mo�æ jedynie dziêki wpisaniu siê w jednoznacznie okcydentaln¹ ka-
tegoryzacjê � kulturow¹. Jest to dla niego kwestia byæ albo nie byæ,
poniewa¿ poza kulturami nie ma przyzwolenia na odmienno�æ.

Niejednoznaczno�æ usytuowania �Innego� znajduje w polityce
multikulturalizmu wyraz w postaci konwencji poprawno�ci politycz-
nej, samej przez siê dostarczaj¹cej ciekawego pola badawczego. Jê-
zykowi przyznaje siê moc tworzenia i podtrzymywania po¿¹danych
ideologicznie relacji spo³ecznych za pomoc¹ opatrywania poszczegól-
nych kategorii odmienno�ci mo¿liwie neutralnie brzmi¹cymi etykie-
tami. Im g³êbsza dyskryminacja wi¹za³a siê z dan¹ cech¹, tym wiêk-
szy nacisk na jej przemianowanie w duchu poprawno�ci politycznej.
Pos³u¿my siê przyk³adami przywo³anymi przez Andrzeja Szahaja
w jego rozwa¿aniach na temat mechanizmu political correctness14.
Okre�lenia �niepe³nosprawny� i �Rom�, to perswadowane zamienni-
ki tradycyjnych terminów �kaleka� i �Cygan�, dobrze zadomowio-
nych w jêzyku, obecnych w licznych wyrazach pochodnych (cyganiæ,
robiæ co� jak kaleka, okaleczyæ itd.). Zadomowienie to wi¹za³o siê
z wyra�nie zdefiniowan¹ obecno�ci¹ �Innego�, uchwyceniem jego ce-

13 Por. np. J.A. Hall, C. Lindholm, Is America Breaking Apart?, Princeton
University Press, Princeton 1999.

14 A. Szahaj, E Pluribus Unum? Dylematy wielokulturowo�ci i politycznej
poprawno�ci, Universitas, Kraków 2004, rozdz. pt. Dylematy politycznej popraw-
no�ci.



180 Gra¿yna Woroniecka

chy kluczowej z punktu widzenia wspólnoty jêzykowej, poddaniem
jej ocenie (tu � negatywnej, w pojêciach braku i niewiarygodno�ci)
i reprodukowaniem tej oceny w ka¿dym u¿yciu takiej nazwy. Kiedy
Cygan sta³ siê Romem, straci³ swoisto�æ wynikaj¹c¹ ze znanego
s¹siedztwa. Politycznie poprawna nazwa sprawia, ¿e Rom jako �Inny�
tkwi w przestrzeni definicyjnej miêdzy byciem �Nikim� i �Obcym�,
tym, kogo siê nie dostrzega, �bo nie wypada mu siê przygl¹daæ�,
a tym, kogo siê unika, �bo tak naprawdê to przecie¿ Cygan, a po
nich mo¿na siê dzi� wszystkiego spodziewaæ�. Miejsce Roma jest
w zespole folklorystycznym, a nie w s¹siedztwie, gdzie mieszkali
Cyganie (by³o to zreszt¹ s¹siedztwo degraduj¹ce).

Lepiej przyjê³o siê okre�lenie �niepe³nosprawny�, które funkcjo-
nuje jako poszerzone i rozmywaj¹ce wskazanie braku, niedostatku,
a zatem pozostaje semantycznie bliskie sensowi okaleczenia. I ten,
i inne terminy powsta³e pod wp³ywem polityki multikulturalizmu
okaza³y siê podatne na szczególny rodzaj manipulacji. Nierzadko
s³u¿¹ one perswadowaniu nie tyle równo�ci w warunkach odmien-
no�ci, ile wy¿szo�ci, swoistych warto�ci, jakie niesie za sob¹ zasze-
regowanie do której� z mniejszo�ciowych kategorii. Ma to byæ rodzaj
rekompensaty za wcze�niejsz¹ negatywn¹ stereotypizacjê, lecz ubocz-
nym skutkiem takiej polityki staje siê inna, równie negatywna ste-
reotypizacja nienazwanej wiêkszo�ci15.

Polityka sterowania nazwami naje¿ona jest pu³apkami, gdy¿
administracyjnej regulacji podlega delikatna tkanka kulturowych
zasz³o�ci, uwarunkowañ i resentymentów. Prosty przek³ad nie po-
zwala poj¹æ, dlaczego Afroamerykanin ma byæ lepszym s³owem ni¿
Czarny, a Starsi Bracia w Wierze lepiej brzmi¹ ni¿ ¯ydzi. W mecha-
nicznych przek³adach dochodzi do zabawnych wrêcz niezrêczno�ci
jêzykowych, które blokuj¹ komunikacjê. Jest to koszt czego� wa¿-
niejszego, twierdz¹ zwolennicy poprawno�ci politycznej. Terminy staj¹
siê poprawne, kiedy nie ura¿aj¹, nie naruszaj¹ godno�ci okre�lanych

15 Ibidem, s. 167.
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nimi zbiorowo�ci i nie utrwalaj¹ jej negatywnego wizerunku z prze-
sz³o�ci. S¹ rezultatem negocjacji z �Innymi�, kompromisem w kwe-
stii tego, jak Oni chc¹ byæ nazywani (czyli � wychodz¹c od za³o¿enia
sprawczej mocy jêzyka � postrzegani i traktowani).

Krytycy polityki multikulturalizmu zauwa¿aj¹ jednak, ¿e w tych
negocjacjach brakuje symetrii. Nie jest ich przedmiotem terminolo-
gia, jak¹ pos³uguj¹ siê grupy mniejszo�ciowe w odniesieniu do �wiêk-
szo�ci�. Przyjmuje siê milcz¹co, ¿e My jeste�my dominantami, a wiêc
na Nas (bia³ych, heteroseksualnych, mówi¹cych jêzykiem urzêdo-
wym jako ojczystym i monopolizuj¹cych pulê szans ¿yciowych) spo-
czywa obowi¹zek pochylenia siê nad �Innym� i udzielenia mu g³osu.
�Inny� nie ma administracyjnie egzekwowanego obowi¹zku uwa¿a-
nia, by nie uraziæ Nas. Postawienie problemu, jak Oni mówi¹ o Nas
traktuje siê w tej perspektywie jako kolejny akt dominacji, której
nale¿y siê za wszelk¹ cenê wystrzegaæ. I mo¿na by przyj¹æ za dobr¹
monetê takie rozumowanie, gdyby nie to, ¿e nie istnieje termin
� ani poprawny, ani niepoprawny politycznie � który zakre�la gra-
nice tego wiêkszo�ciowego My. Polityka multikulturalizmu segreguje
�Innych�, dyktuje warunki spotkania w przestrzeni publicznej, lecz
nie zwraca siê do�rodkowo, ku grupie w³asnej. St¹d �wynajdywanie�
tradycji (tzw. invented tradition�), bêd¹ce sposobem na zbiorowe
samookre�lenie16. Zadekretowana równo�æ dotyczy tylko nazwanych
�Innych�. Jej beneficjentami nie s¹ ci, którzy nie zostali nazwani.

Umieranie kultury zachodniej, o którym pisa³ Baudrillard, daje
siê uchwyciæ w wielu wymiarach, spo�ród których przedstawiona tu
pokrótce instytucjonalna autodeprecjacja kulturowa nie jest ani
najwa¿niejsza, ani najbardziej spektakularna. Jest to jednak temat
coraz czê�ciej podnoszony w zwi¹zku z dyskusj¹ o wielokulturowo-
�ci, zwykle w kontek�cie poczucia zagro¿enia. Tym poczuciem t³u-
maczy siê wzmo¿enie kontroli policyjnej na amerykañskich lotni-

16 W.J. Burszta, Wielokulturowo�æ. Pytania pierwsze, w: U progu wielokul-
turowo�ci... op. cit., s. 29�30.
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skach, p³on¹ce domy azylantów w Niemczech, dramatyczny spór
o chusty uczennic we Francji. Do lêku przed w³¹czeniem Turcji do
Unii Europejskiej odwo³uj¹ siê komentatorzy polityczni, szukaj¹cy
przyczyn negatywnych wyników referendów konstytucyjnych
w Holandii i Francji. Lêkiem t³umaczy siê wzmo¿on¹ emigracjê Ho-
lendrów z Holandii. Urównorzêdnianie kultur �rodkami administra-
cyjnymi zaczyna budziæ dawno pogrzebane, jak siê zdawa³o, potwory
� ruchy neofaszystowskie, polityki separacjonizmu, zamykanie siê
gett i enklaw, ideologie nacjonalistyczne i rasistowskie, fundamenta-
lizmy religijne i tym podobne. Te kawa³ki roztrzaskanego zwierciad³a,
by wróciæ raz jeszcze do metafory Baudrillarda, nie chc¹ daæ siê zlepiæ
na powrót tak, by w ca³o�ci odbija³ siê jeden wspólny �wiat. Przeciw-
nie, ka¿dy okruch zdaje siê ¿yæ w³asnym ¿yciem, replikuje w³asne
�wiaty, zwykle wzajemnie sobie obce, czêsto gro�ne. Dla polityków
i ideologów multikulturalizmu jest to sytuacja wysoce deprymuj¹ca.

Tego zak³opotania nie podziela antropologia, która dawno ode-
sz³a od postrzegania kultur w kategoriach konfiguracji tradycji god-
nych zachowania we wspó³czesnych realiach. Nie problem zakorze-
nienia i pocz¹tków zaprz¹ta badaczy kultury, ale rozpoznawanie
kodów symbolicznych, ich przekszta³ceñ, przek³adania siê miêdzy
sob¹, przenikania i zmiany17 . W przeciwieñstwie do polityki multi-
kulturalizmu, refleksja antropologiczna skierowana jest do�rodko-
wo, na badanie kultury w³asnej. �Zachód przemy�la³ ograniczenia
w³asnego my�lenia, badaj¹c »my�l nieoswojon¹«. � Pisze Wojciech
Burszta. �St¹d tak silne w nim przywi¹zanie do tolerancji dla od-
mienno�ci. Jak jednak sprawiæ, by inne tradycje kulturowe w podob-
ny sposób otworzy³y siê na podobne warto�ci?�18. Nadzieje na ten
stan rzeczy dawaæ ma antropologizacja warto�ci kultury Zachodu,

17 Takie spojrzenie na kulturê, wywiedzione z koncepcji Jamesa Clifforda,
zob. W.J. Burszta, K. Pi¹tkowski, O czym opowiada antropologiczna opowie�æ,
Instytut Kultury, Warszawa 1994, s. 110.

18 W. J. Burszta, Ró¿norodno�æ i to¿samo�æ. Antropologia jako kulturowa
refleksyjno�æ, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 2004, s. 195.
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�wystawienie ich na ogl¹d� z innych, równouprawnionych perspek-
tyw. Tylko wówczas istnieje szansa, by wspó³obecno�æ nie by³a obec-
no�ci¹ �z³¹�, terrorem i lêkiem. By ko�cio³y i meczety mog³y staæ
obok siebie nie tylko � jak uj¹³ to Umberto Eco19 � na naszym
terenie, ale równie¿ u Nich. Rolê mediatora winien przyj¹æ na siebie
antropolog, gdy¿ relatywizacja warto�ci kulturowych jest dla niego
chlebem powszednim.

Miêdzy zorientowaniem na dialog i zorientowaniem na przymus
administracyjny, miêdzy nadziej¹ a sprawczo�ci¹, miêdzy tolerancj¹
dla nietolerancyjnych a zakazem nietolerancji � tak mo¿na przed-
stawiæ pole debaty na temat wielokulturowo�ci. Debata ta toczy siê
w ró¿nych jêzykach � relatywizmu, krytyki, dominacji, dora�nej
polityki czy poetyki wyrównywania szans. Oficjalny dyskurs multi-
kulturalizmu wspó³wystêpuje z kontrdyskursami spychanymi do roli
nieuprawnionych partykularnych ideologii, ale tak¿e z przecz¹cymi
mu praktykami separacyjnymi. Antropologia ma inne problemy.
Z trudem wyzwala siê z jêzyka kolonializmu, deklaruje negocjacje
z wszelkimi �Innymi�, nawet z tymi, którzy opu�cili swoje egzotycz-
ne krañce �wiata i zamieszkali na tej samej ulicy. Mimo daleko
id¹cych ró¿nic miêdzy antropologiczn¹ i polityczn¹ wyk³adni¹ wie-
lokulturowo�ci zdaj¹ siê one mieæ jedn¹ cechê wspóln¹, a co gorsza,
w³a�nie tê, która blokuje negocjacje i obraca przeciwko autorom
zarz¹dzenia spod znaku poprawno�ci politycznej. Obie wyk³adnie
starannie ukrywaj¹ ciche prze�wiadczenie, ¿e tak naprawdê, to My
dajemy Im wielk¹ szansê i musimy byæ bardzo cierpliwi, by Oni
umieli j¹ dostrzec i wykorzystaæ. Dopóki w doktryny wielokulturo-
wo�ci wpisane bêd¹ takie pedagogie, nie bêd¹ one w stanie, jak
s¹dzê, przezwyciê¿yæ tkwi¹cych w nich sprzeczno�ci i pu³apek i wci¹¿
� w warunkach globalizuj¹cego siê �wiata � mo¿emy tylko bezradnie
oczekiwaæ zaostrzania siê konfrontacji antropologicznej.

19 U. Eco, �wiête wojny, pasja i rozum, �Gazeta Wyborcza� z 13�14 listopa-
da 2001, s. 9.
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WHEN �THEY� WILL ALLOW CHURCHES
TO STAY? ONCE MORE ABOUT DOCTRINES

OF MULTICULTURALISM

SUMMARY

The paper presents a synthesis of multiple topics and issues of
problems of multiculturalism under conditions of globalization and
European integration. The carrier of the term �multiculturalism� is
shortly reminded here, with its way from the vocabulary of political
correctness to a theoretical term and a special key of interpreting
changes in culture of Western world. There are two main contexts
of using the notion �multiculturalism�: first, making the Other equal,
Western culture tends to deprivation of itself; and second, it makes
a therapy of itself in this way, reminding fundaments of the whole
Western culture.




