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WIELOKULTUROWO�Æ
WSPÓ£CZESNEGO
SPO£ECZEÑSTWA

MULTICULTURALISM OF MODERN SOCIETY

Przysz³o nam ¿yæ na prze³omie tysi¹cleci, który sta³ siê prze³o-
mem zwyciê¿enia totalitaryzmów i wojen. Upadek systemów totali-
tarnych w Europie �rodkowo-Wschodniej u schy³ku XX wieku stwo-
rzy³ nowe warunki dla budowania wzajemnych stosunków miêdzy
narodami i pañstwami. W ci¹gu kilkunastu lat podjêto dzia³ania na
wszelkich p³aszczyznach ¿ycia politycznego i spo³ecznego, które
ukszta³towa³y na tym obszarze nowe stosunki miêdzy pañstwami
i spo³eczeñstwami, oparte na wspó³pracy, zaufaniu i partnerstwie.
Uda³o siê to mimo, nierzadko bardzo z³o¿onych, zasz³o�ci historycz-
nych. Now¹ sytuacjê stworzy³o rozszerzenie Unii Europejskiej
w 2004 roku, które sta³o siê wielkim wyzwaniem dla dalszego posze-
rzania europejskiej przestrzeni, tolerancji kulturowej i religijnej. Ocze-
kujemy od nowego tysi¹clecia najpierw dialogu ró¿nych kultur, ro-
zumienia wielokulturowo�ci, czyli konieczno�ci wspó³istnienia ró¿-
nych kultur w jednym spo³eczeñstwie. Naszymi s¹siadami mog¹
staæ siê w pewnym momencie ludzie przybyli z innych krajów,
o innych obyczajach, innej religii. W zwi¹zku z tym warto zastano-
wiæ siê nad tym, czym wielokulturowo�æ naprawdê jest i jak¹ rolê
mo¿e odegraæ w kszta³towaniu wielokulturowego spo³eczeñstwa, jakim
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ju¿ jest Unia Europejska. Równie wa¿ne jest zastanowienie siê nad
polsk¹ postaci¹ wielokulturowo�ci1.

Polska wnios³a du¿y udzia³ w proces tworzenia wielokulturowo-
�ci, poniewa¿ jest i by³a pañstwem wielokulturowym i wielowyzna-
niowym. Zachowanie wewnêtrznego porz¹dku w takim pañstwie
wymaga³o wysokiego poziomu tolerancji tak religijnej jak i kulturo-
wej. We wspó³czesnym spo³eczeñstwie �kultura, aby znale�æ wyraz
w ¿yciu spo³ecznym, musi byæ ugruntowana w instytucjach, takich
jak: szko³a, mass media, gospodarka itd.�2 Z drugiej strony, akcep-
tacja mniejszo�ci przez dominuj¹c¹ grupê narodowo�ciow¹ jest wa-
runkiem harmonijnego wspó³istnienia obywateli. Transformacja ustro-
jowa posiada szczególny wymiar kulturowy � polskie dojrzewanie do
demokracji i pluralizmu oznacza ponowne u�wiadamianie sobie fak-
tu wielo�ci grup narodowo�ciowych, a szerzej � wielo�ci sensów
i warto�ci we w³asnym kraju. Tolerancja wed³ug wielokulturowo�ci
to najpierw wyraz szacunku dla innego cz³owieka, dla ludzi pocho-
dz¹cych z innej kultury, reprezentuj¹cych inn¹ religiê, rasê. Nie
oznacza to, ¿e trzeba siê wyrzec swojej tradycji i staæ siê podobnym
do wiêkszo�ci. Wrêcz przeciwnie: ka¿dy powinien mieæ szansê zacho-
wania swojej to¿samo�ci narodowej3 . �Wymaga to tworzenia insty-
tucji, sprzyjaj¹cych harmonijnej koegzystencji ludzi odwo³uj¹cych
siê do � czêsto przeciwstawnych � systemów warto�ci; ale równie¿
(a mo¿e przede wszystkim) kszta³towania nowej postawy cz³onków
naszej kultury wobec »inno�ci«: moralnej, politycznej, obyczajowej
oraz etnicznej�4.

1 Kultura w czasach globalizacji, red. naukowa M. Jacyno, A. Jaw³owska,
M. Kempny, Warszawa: Wydaw. IFiS PAN � Instytutu Filozofii i Socjologii
[Polskiej Akademii Nauk], 2004, s. 178�182.

2 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford: Clarendon Press 1994,
s. 77.

3 http://www.tolerancja.pl/austra02.php.
4 L.M. Nijakowski, Integracja i kryzys. Unia Europejska a problemy z wie-

lokulturowo�ci¹ w Polsce, Rubikon. Numer 2-3/1998. III/IV kwarta³ 1998 http://
venus.ci.uw.edu.pl/~rubikon/Nr2-3/lech.htm.
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W regionach Polski, które s¹ ojczyznami mniejszo�ci etnicznych,
nie ma problemów z wielokulturowo�ci¹, poniewa¿ maj¹ wspóln¹
ojczyznê i to nie ulega w¹tpliwo�ci. Województwo warmiñsko-mazur-
skie jest wspóln¹ ojczyzn¹ Polaków, Niemców i Ukraiñców, a takich
rejonów w Polsce jest wiele. �wiadczy o tym równie¿ powstanie
w Krakowie na Uniwersytecie Jagielloñskim Wydzia³u Studiów Na-
rodowych i Politycznych, którego g³ówn¹ osi¹ jest wielokulturowo�æ5.
W przekonaniu Jacka Kuronia, problem mniejszo�ci narodowych
w Polsce jest problem akceptacji wspólnoty ojczyzny6.

W koñcu 2002 roku w ambasadzie polskiej w USA odby³o siê
sympozjum na temat wielokulturowego charakteru wschodnich ziem
dawnej Rzeczypospolitej, rzutuj¹cego na stosunki miêdzy narodami
dzisiejszej Polski, Litwy, Ukrainy i Bia³orusi oraz ich relacje
z mniejszo�ci¹ ¿ydowsk¹. W sympozjum, zorganizowanym z inicja-
tywy przewodnicz¹cego American Association for Polish-Jewish Stu-
dies, prof. Antony�ego Polonsky�ego z Uniwersytetu Brandeis, wzi¹³
m.in. udzia³ prof. Zbigniew Brzeziñski oraz przyby³y z Polski za³o-
¿yciel i przewodnicz¹cy fundacji �Pogranicze� Krzysztof Czy¿ewski
który stwierdzi³, ¿e celem jego przyjazdu do USA by³o m.in. poka-
zanie �rodowiskom amerykañskim obrazu Polski jako kraju o trady-
cjach wielokulturowo�ci i tolerancji7. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e przy-
st¹pienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku jest równie¿
� i w coraz wy¿szym stopniu bêdzie � stymulatorem rozwijania
kontaktów z Polsk¹ i otwieraniem coraz to nowych obszarów zain-
teresowania ze strony cudzoziemców.

Teoria wielokulturowo�ci dla ró¿nych ludzi oznacza ró¿ne rze-
czy. Jedn¹ z cech tak charakterystyczn¹ dla wspó³czesnych nam
czasów jest wieloetniczno�æ wyró¿niaj¹ca siê szczególnie w pañstwach,
do których masowo nap³ywaj¹ rzesze emigrantów. Dlatego te¿ zja-

5 http://www.tolerancja.pl/austra02.php.
6 http://www.tolerancja.pl/kuron.php.
7 Wielokulturowo�æ �Pogranicza�. WO, Nasz Dziennik, 2002-11-14 http://

www.naszawitryna.pl/jedwabne_884.html
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wisko wielokulturowo�ci, czyli wspó³istnienia odmiennych warto�ci
i tradycji okre�lonych w ramach jednego organizmu pañstwowego,
nabiera coraz wiêkszego znaczenia i sk³ania do g³êbokiej refleksji.
�Spory z wielokulturowo�ci¹ w sensie etnicznym dotycz¹ g³ównie
problemów pogodzenia zasady równo�ci obywateli, to¿samo�ci pañ-
stwowej i identyfikacji etniczno-kulturowej mniejszo�ci�8, chocia¿
wielokulturowo�æ to po prostu uk³ad s¹siaduj¹cych ze sob¹ kultur,
które zaczê³y przenikaæ siê wzajemnie. Wielokulturowo�ci¹ jest wiêc
wspó³istnienie w jednej grupie spo³ecznej przedstawicieli dwóch lub
wiêcej kultur. Stanowczo ró¿ni¹ siê oni od siebie pod wzglêdem
jêzyka, wyznawanej religii, uznawanych warto�ci.

Jednak wielokulturowo�æ jako pojêcie jest pojmowana do�æ spe-
cyficzne w ró¿nych krajach. I tak np. w krajach Europy Zachodniej
o wielokulturowo�ci mówi siê w kontek�cie zakresu praw, które
przys³uguj¹ spo³eczno�ciom emigranckim, bardzo czêsto reprezentu-
j¹cym odmienne krêgi kulturowe9. Z drugiej strony w krajach,
w których emigracja jest tradycj¹, np. Kanada, USA czy Australia,
g³ówna dyskusja toczy siê wokó³ tego, jak stworzyæ pañstwo wielo-
etniczne, w którym wszyscy czuliby siê pe³noprawnymi obywatela-
mi. Jak pisa³ S. Ossowski, �wiara w krew przodków daje prawo do
dóbr duchowych, prawo do chwa³y, budzi poczucie si³ narodowych,
dostarcza têgiego paliwa uczuciom patriotycznym, konsoliduje naro-
dow¹ kulturê�10. W Stanach Zjednoczonych jest rzecz¹ wa¿n¹, i¿
przodkowie, dziêki którym naród amerykañski zawdziêcza �wspól-
notê krwi�, nie musza byæ jednakowego pochodzenia. Ideologia na-
rodowa akceptuje bowiem wywodz¹c¹ siê z historii tezê o miesza-
nym pochodzeniu narodu, nie rezygnuj¹c jednak z przekonania

8 M. Kempny, A. Kapciak, S. £odziñski, Wprowadzenie. Spo³eczeñstwo pol-
skie na progu wielokulturowo�ci, w: U progu wielokulturowo�ci, red. M. Kemp-
ny, A. Kapciak, S. £odziñski,  Warszawa 1997, s. 16.

9 Dylematy to¿samo�ci europejskich pod koniec drugiego tysi¹clecia, J. Mu-
cha, W. Olszewski (red.), Toruñ 1997, s. 127.

10 S. Ossowski, Wiê� spo³eczna i dziedzictwo krwi. Dzie³a, t. II, PWN, War-
szawa 1966, s. 130.
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o odrêbno�ci krwi, która w ¿y³ach tego narodu p³ynie: �...z ró¿nych
pierwiastków etnicznych móg³ siê wytworzyæ twór jednolity i odrêbny,
podobnie jak to siê dzieje w retortach ze zwi¹zkami chemicznymi�11.

Je�li chodzi o Polskê, to mówi¹c o wielokulturowo�ci, powinni-
�my zawsze braæ pod uwagê istniej¹ce ju¿ mniejszo�ci narodowe,
zwi¹zane nie tylko z narodowo�ci¹ i przynale¿no�ci¹ etniczn¹, ale
tak¿e z religi¹, regionem, stosunkiem do niektórych spornych wyda-
rzeñ historycznych12. Bardzo czêsto obywatele Polski nie zdaj¹ sobie
sprawy z istnienia wielokulturowo�ci obok siebie. Tak, kiedy w maju
2001 roku nauczyciele i studenci Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo-
³ecznej organizowali I Warszawski Tydzieñ Wielokulturowy, w ogóle
nie wyobra¿ali sobie, ilu obcokrajowców na sta³e ¿yje w Warszawie.
Niektóre z tych mniejszo�ci s¹ zorganizowane, maj¹ swoje stowarzy-
szenia i kluby, inne s¹ zupe³nie rozproszone13. �Wyzwania wielokul-
turowo�ci powoduj¹, i¿ coraz czê�ciej stajemy przed konieczno�ci¹
postrzegania i rozumienia nie tyle wielo�ci, ile interakcji kultur
pojêtej jako co� wiêcej ni¿ system ich wzajemnych re-AKCJI � czyli
pasywnych dzia³añ dostosowawczych � a wiêc w³a�nie inter-AKCJI.
Perspektywa miêdzykulturowo�ci lepiej oddaje i akcentuje transkul-
turowy charakter procesów wzajemnego uczenia siê, w³¹czenia
w obszar w³asnych standardów i warto�ci kulturowych warto�ci in-
nych grup w sposób daleki od wymuszania i asymilacji�14. Oczywi-
�cie, ¿e wej�cie Polski w sk³ad cz³onków Unii Europejskiej nie wp³y-
nie natychmiast czy w istotny sposób na charakter procesu zwi¹za-

11 Ibidem, s. 137.
12 Potencja³ spo³eczno-kulturowy polskich pogranicz, pod red. Z. Jasiñski,

T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001; M³o-
dzie¿ pogranicza kulturowego Polski, Bia³orusi, Ukrainy wobec integracji euro-
pejskiej, Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, Bia³ystok 2000.

13 E. Olczak. Kilka s³ów o wielokulturowo�ci  http://www.mabor.com.pl/
maborekzin/022002/4.htm

14 L. Korporowicz, Wielokulturowo�æ a miêdzykulturowo�æ: od reakcji do
interakcji, w: U progu wielokulturowo�ci, red. M. Kempny, A. Kapciak, S. £o-
dziñski, Warszawa 1997, s. 69.
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nego z kszta³towaniem siê form miêdzykulturowej interakcji. Proces
dostosowawczy jest zarazem doskonaleniem ustroju i form przeja-
wiania siê wielo�ci warto�ci i sensów, tworzeniem nowej, otwartej
osobowo�ci uczestników kultury.

Najwiêksz¹ przeszkodê na drodze do zaakceptowania istnienia
ró¿nych kultur czy odmiennych religii stanowi zwyczajne uprzedze-
nie wynikaj¹ce z fa³szywego obrazu tzw. �obcych�, �innych�, �od-
miennych�15. Owa reakcja rodzi siê najczê�ciej z niewiedzy, bowiem
nieznajomo�æ kultury, tradycji, obrzêdu, religii czy jêzyka innych
narodów, spo³eczno�ci lub grup prowadzi do negatywnych zachowañ.
Najistotniejszym celem jest zapobiec niebezpieczeñstwu, jakie nie-
sie z sob¹ fakt niezrozumienia drugiej osoby i wynikaj¹ce z tego
inne negatywne implikacje. W odpowiedzi na te potrzeby Ko³o
Naukowe Antropologii Kultury zorganizowa³o w dniach 18�23 sierp-
nia 2003 roku w Ocyplu ko³o Starogardu Gdañskiego warsztaty
naukowe � Miêdzynarodowe Forum Dialogu Kultur, w którym
uczestniczyli studenci ró¿nych wy¿szych uczelni reprezentuj¹cych
5 narodowo�ci16.

Miêdzynarodowe Forum Dialogu Kultur w swym za³o¿eniu mia-
³o charakter bezpo�redniego spotkania osobowego i stworzy³o jego
uczestnikom podstawy przygotowania do mo¿liwej relacji miêdzy-
ludzkiej, szczególnie w sytuacji bezpo�redniego kontaktu z przedsta-
wicielami innej kultury. Pozwoli³o to na zdobycie nowego, pog³êbio-
nego do�wiadczenia, które pozostaj¹c otwarte na ró¿nice miêdzy
kulturami, przyczyni³o siê do kszta³towania siê nowych modeli in-
terpretacji i postrzegania �wiata. Konsekwencj¹ tych dzia³añ by³o
niew¹tpliwie wzbogacenie i rozwój osobowo�ci wszystkich uczestni-
ków. Wynika st¹d, ¿e ukszta³towana nowa osobowo�æ nie jest iden-

15 Spotkanie i dialog kultur � wymiar edukacji miêdzykulturowej, w:
O potrzebie dialogu kultur i ludzi, red. T. Pilch, Wyd. ¯ak, Warszawa 2000,
s. 85�104.

16 G. Sacha SVD, Wielokulturowo�æ jako wyzwanie wspó³czesno�ci, http://
www.seminarium.org.pl/klerycy/knak/artykuly/010.html.
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tyczna ani z now¹ kultura, ani kultur¹ pochodzenia, ale harmo-
nijnie ³¹czy w jedn¹ spójn¹ ca³o�æ dwie lub wiêcej to¿samo�ci kul-
turowe17.

Oczywi�cie, poznanie przez jednostkê w³asnego dziedzictwa
kulturowego powinno odbywaæ siê od wczesnego dzieciñstwa, celem
którego powinno byæ odnalezienie swojego miejsca zarówno w tera�-
niejszo�ci, jak i w przysz³o�ci, a tak¿e przyczyniæ siê do zachowania
ci¹g³o�ci kulturowej i w³¹czenia kultury lokalnej do kultury euro-
pejskiej. £atwiejsze wtedy staje siê zrozumienie pojêcia tzw. �ma³ej
ojczyzny�, która jest �ród³em to¿samo�ci jednostek i grup spo³ecz-
nych, ³¹czy z kultur¹ i przesz³o�ci¹ oraz odpowiada na pytanie:
kim jestem? To pozwoli dostrzec ró¿norodno�æ kultur i tradycji na
�wiecie oraz wykszta³ciæ nawyk tolerancji i umiejêtno�æ ich posza-
nowania.

Konieczno�æ uznania wielokulturowo�ci za rzecz oczywist¹, ist-
niej¹c¹ obiektywnie i podejmowania dzia³añ w kierunku poznawa-
nia, rozumienia i akceptacji ró¿nych kultur, redukowania wystêpu-
j¹cych na tym obszarze uprzedzeñ, niezamykania siê w ramach
w³asnej to¿samo�ci kulturowej, tworzenie atmosfery tolerancji
i wzajemnego porozumienia jest dzi� zadaniem nie tylko wa¿nym,
ale wrêcz niezbêdnym. Wielokulturowo�æ sta³a siê jednym z wyra�-
nych przejawów wspó³czesnego �wiata. Wysuwanie postulatu two-
rzenia spo³eczeñstwa europejskiego to coraz bardziej przybli¿aj¹ca
siê realno�æ i zwi¹zana z tym potrzeba tworzenia wielokulturowego
spo³eczeñstwa staje siê realno�ci¹ dnia codziennego dla wielu kra-
jów, w tym równie¿ dla naszego. Jak ka¿dy z³o¿ony proces spo³eczny
wielokulturowo�æ niesie zjawiska korzystne (wzbogacenie otaczaj¹-
cej rzeczywisto�ci, promowanie przyjaznych relacji miêdzygrupowych),
jak te¿ mo¿e wi¹zaæ siê z powstawaniem problemów (marginalizacja
pewnych grup, os³abienie kontroli spo³ecznej)18.

17 Ibidem.
18 http://www.wielokulturowo.pl.
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Do wystêpuj¹cych obiektywnie mechanizmów sprzyjaj¹cych roz-
szerzeniu siê zjawisk wielokulturowo�ci nale¿¹ tak¿e coraz bardziej
dostrzegane procesy globalizacji wspó³czesnego �wiata, które upo-
wszechniaj¹ równie¿ warto�ci kultury. Wspó³cze�nie globalizacja
doprowadzi³a do intensyfikacji procesów indywidualizacji, ponowne-
go odkrywania to¿samo�ci kulturowej19. �Zjawiska globalizacji osi¹-
gnê³y obecnie szczególn¹ fazê, w której w sposób konieczny spotyka-
j¹ siê odleg³e ich konsekwencje o przeciwstawnych sobie oddzia³y-
waniach�20. Oczywistym wydaje siê i to, ¿e wielokulturowo�æ w Polsce
w znacznym stopniu uzale¿niona jest od postêpów procesu europej-
skiego zjednoczenia. Czêsto wielokulturowo�æ w kontek�cie integra-
cji z Uni¹ Europejsk¹ polega na ograniczeniu wielokulturowo�ci do
wymiaru etnicznego. Jednak dotyczy ona wszelkich zdarzeñ kultu-
rowych, w których uczestnicy kultury, wchodz¹c we wzajemne inte-
rakcje, odwo³uj¹ siê do ró¿nych obyczajów i religii, czy te¿ � szerzej
� ideologii.

Wa¿n¹ rolê dla rozumienia i tolerancji wielokulturowo�ci odgry-
waj¹ tak¿e ruchy migracyjne wywo³ywane przez wojny i ró¿nego
rodzaju konflikty lokalne, np. w Izraelu, by³ej Jugos³awii, Czeczenii
czy niektórych krajach afrykañskich. Powoduje to czêsto falowy
nap³yw uchod�ców do krajów mog¹cych zapewniæ im bezpieczeñ-
stwo, pomoc i opiekê. S¹ to najczê�ciej pañstwa rozwiniête, ale zja-
wisko to zaczyna coraz czê�ciej byæ obecne równie¿ w Polsce. Do
Rzeczypospolitej w ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia przyby³a du¿a
liczba osób ró¿nych narodowo�ci, które w istotny sposób wywieraj¹
wp³yw na mieszkañców oraz obyczaje i kulturê. W zwi¹zku z wej-
�ciem Polski do Unii Europejskiej oczekuje siê wzrostu zró¿nicowa-
nia kulturowego. Ponadto Polska znajduje siê w miejscu oddzia³y-

19 Kultura w czasach globalizacji, red. naukowa M. Jacyno, A. Jaw³owska,
M. Kempny; Wydaw. IFiS PAN � Instytutu Filozofii i Socjologii [Polskiej Akade-
mii Nauk], Warszawa 2004, s. 311.

20 L.Korporowicz, Osobowo�æ i komunikacja w spo³eczeñstwie transforma-
cji, Warszawa 1996, s. 18.
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wania ruchów migracyjnych, zw³aszcza tych przebiegaj¹cych ze
wschodu na zachód i wystêpuje dzi� przede wszystkim jako kraj
tranzytowy. Coraz czê�ciej jednak dla sporych grup cudzoziemców
staje siê ona równie¿ krajem docelowym. Rosn¹ca skala zjawiska
spowodowa³a, ¿e narody tradycyjnie przyjmuj¹ce uchod�ców zaczê³y
obawiaæ siê problemów z nimi zwi¹zanych. Do ludzi, którzy uciekaj¹
ze swych ojczystych krajów z obawy przed prze�ladowaniem, do³¹-
czaæ zaczêli tak¿e emigranci, wyje¿d¿aj¹cy w poszukiwaniu mo¿li-
wo�ci pracy, nauki, po³¹czenia z rodzinami czy z innych powodów.
Pod koniec XX wieku oko³o 150 milionów ludzi, czyli jeden cz³owiek
na czterdziestu, mieszka³o poza krajem swego urodzenia, co stano-
wi³o oko³o 2,5 proc. ludno�ci �wiata. Z tego oko³o 15 milionów, czyli
10 proc. to uchod�cy21.

Najwiêcej takich ludzi przyjê³o spo³eczeñstwo amerykañskie,
które historycznie powsta³o w wyniku z³o¿onych procesów integra-
cyjno-asymilacyjnych stanowi¹cych nastêpstwo kolonizacji, podboju
ludno�ci autochtonicznej, osadnictwa i zasiedlenia przez ludno�æ
pochodzenia g³ównie europejskiego olbrzymich terytoriów, po³o¿o-
nych na subkontynencie amerykañskim oraz integracji odrêbnej
etnicznie, rasowo i narodowo ludno�ci niewolniczej. Do�wiadczenia
Stanów Zjednoczonych w kwestii stosunków rasowych i etnicznych
maj¹ znaczenie uniwersalne i z pewno�ci¹ mog¹ znale�æ zastosowa-
nie we wspó³czesnym zmieniaj¹cym siê i coraz bardziej unifikuj¹-
cym siê �wiecie. Amerykañski pluralizm cechuj¹cy strukturê spo-
³eczn¹ tego kraju nie opiera siê bowiem na jakim� zespole za³o¿eñ
przyjêtych a priori, lecz na osobistych do�wiadczeniach i prze¿yciach
jednostek bior¹cych udzia³ w procesach kolonizacji, migracji, a na-
stêpnie asymilacji. To w³a�nie te procesy odegra³y najwiêksz¹ rolê
w kszta³towaniu amerykañskiego modelu wielokulturowo�ci, rozu-
mianej jako zjawisko wspó³wystêpowania na ograniczonej granicami

21 T. Krynicka-Tarnicka, Geografia spo³eczno-gospodarcza �wiata, Wydaw-
nictwo Stowarzyszenia O�wiatowców Polskich, Toruñ 1998, s. 67.
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pañstwowo-terytorialnymi przestrzeni dwu lub wiêkszej liczby grup
o odrêbnych jêzykach, wyznaniach, obyczajach, tradycjach i syste-
mach organizacji spo³ecznej22.

Idea wielokulturowo�ci i tworzenia multikulturowego spo³eczeñ-
stwa ma jednak nie tylko zwolenników i propagatorów, ma tak¿e
zagorza³ych przeciwników. Jest to czêsto powodem narastania w wie-
lu krajach tendencji i ruchów o charakterze konserwatywno-nacjo-
nalistycznym. W przep³ywie ludzi, idei i kultur widzi siê niebezpie-
czeñstwo ubo¿enia w³asnej kultury, jêzyka, tradycji, zwyczajów
i obyczajów23. Stosunek ten jest czêsto pog³êbiany poprzez utrzymy-
wania siê zjawiska bezrobocia, traktowanie imigrantów i przyby-
szów jako gro�nych konkurentów do zajmowania ograniczonych miejsc
pracy i korzystania z socjalnych przywilejów. Niepokoiæ musi wzra-
staj¹ce poparcie nacjonalistycznych ruchów politycznych i partii
opartych o przecenianie narodowych tradycji i racji, widoczne ostat-
nio zw³aszcza w Niemczech, Francji czy Austrii. Zagra¿a to nie tylko
upowszechnianiu siê idei wielokulturowo�ci, ale tak¿e powstaniu
Zjednoczonej Europy24.

Zjawisko wielokulturowo�ci niesie ze sob¹ wiele szans dla spo-
³eczeñstwa o wielonarodowej, a przez to wielokulturowej strukturze
spo³ecznej. Spo³eczeñstwa multikulturowe maj¹ szansê wzbogacenia
swego ¿ycia duchowego o nowe warto�ci i idee, poznania historii
i tradycji innych narodów, nie trac¹c w³asnej to¿samo�ci kulturowej.
Dzisiaj spo³eczeñstwo Europy i �wiata staje wobec konieczno�ci
przezwyciê¿enia barier i uprzedzeñ narodowych i nacjonalistycznych
oraz organizowania wspólnoty miêdzyludzkiej ponad podzia³ami.
Tylko wspó³dzia³anie daje szansê rozwi¹zywania wielu globalnych

22 T. Paleczny, Wspó³czesne spo³eczeñstwo amerykañskie w perspektywie so-
cjologicznej. Zarys podstawowych zagadnieñ, Wyd. Uniwersytetu Jagielloñskie-
go, Kraków 2002, s. 43.

23 Dylematy to¿samo�ci europejskich pod koniec drugiego tysi¹clecia, J. Mu-
cha i W.Olszewski (red.), Toruñ 1997, s. 237.

24 Z. Jagodziñski, S. Kry�kow, Wielokulturowo�æ wspó³czesnego spo³eczeñ-
stwa. http://www.zawiercie.com.pl/trybuna/archiw2/trybuna4/index6.htm.
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problemów, a ono jest mo¿liwe w ramach historycznej konieczno�ci
integracji Europy, w tym przezwyciê¿aniu podzia³ów na dawne �dwie
Europy� � Wschodni¹ i Zachodni¹, przy kszta³towaniu nowego,
multikulturowego wspó³czesnego cz³owieka.
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MULTICULTURALISM OF  MODERN SOCIETY

SUMMARY

For the last decade there are characteristic two processes, which
are mutually supplemented but directed on a miscellaneous: globa-
lization process and the process of division, individualization. These
processes play an important role not only in global economy, but
also in every day life. We collide with increasing amount of opi-
nions, values, and methods of activity organizations. In a context of
two complementary processes � globalization and division, the pro-
blems of cultures variety and identity are considered.

The problem of mutual understanding and dialogue between
the cultures becomes acuteness in modern conditions of develop-
ment. In the society, where the problem of cultures variety is not
just the academic problem, but requires decision in every day life,
becomes ripe a question: is that possible to consider non-European
cultures equal to European? What are the criterions of an estima-
tion of culture equivalence, by what parameters is it possible to
estimate? Certainly the parameter of tolerance to the differences
belongs to the strongest parameters, and we consider our culture
mature, because it tolerantly concerns differences, but those repre-
sentatives of our culture, that don�t do that we consider as barba-
rians. The world is doomed for cultures variety which is a great gift
for all of us. This term has a lot of measurements and forms of
contacts between cultures, that that conducts to creation of absolu-
tely new culture. Variety cultures pawn the tolerance first of all for
variety-ethnic societies, so the possibility of dialogue, necessity of
mutual trust creation, as a basis of global society creation. Only the
joint activity makes some chances for the global problems resolving,
and it is possible in borders of historical integration of Europe,
including liquidation of division on �two Europe� � western and
eastern.




