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Wst�p 
 

Relacje mi�dzy kulturami zaczynaj� odgrywa� coraz wi�ksz� rol� w dziedzinie 
stosunków mi�dzynarodowych. Przełom XX i XXI wieku to czas przemian 
społecznych, politycznych, ekonomicznych i technicznych, dzi�ki którym kontakty 
mi�dzykulturowe stały si� norm� codzienno�ci. 

Cz�ste podró�e na du�� skal�, migracje mi�dzynarodowe, rozwini�ta sie� 
komunikacyjna ujawniaj�, jak mało ludzie wiedz� o kulturze i normach 
społecznych innych krajów. Brak informacji cz�sto prowadzi do nieporozumie� w 
komunikacji mi�dzykulturowej. 

Współczesny człowiek �yj�cy w �wiecie globalizuj�cej si� kultury stoi przed 
zadaniem zachowania własnej to�samo�ci narodowej z jednoczesnym otwarciem 
si� na odmienno�ci. Zadanie to rodzi potrzeb� przechodzenia od komunikacji 
wielokulturowej do komunikacji mi�dzykulturowej. 
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1. Kultura jako edukacja 
 

Rola komunikowania w �yciu społecznym 
 

 

Człowiek jest istot� społeczn�, która kontaktuje si� z innymi lud�mi dzi�ki 
zdolno�ciom wyra�ania i przekazywania swych my�li. Porozumiewanie si� z 
innymi lud�mi jest podstawowym �rodkiem przekazywania do�wiadczenia 
zbiorowego. 

Komunikowanie społeczne wykorzystuje bogaty asortyment �rodków; oprócz 
mowy i jej form zast�pczych (pismo, druk) tak�e gest, mimik�, artystyczne formy 
wyrazu. Poprzez komunikowanie kształtuje si� postawy i zachowania innych 
osób i tak�e jest si� kształtowanym. 

Zatem komunikowanie jest niezb�dnym składnikiem procesu socjalizacji 
oraz elementem wszelkich procesów społecznych. Termin „komunikowanie” 
jest wielorako pojmowany (spotka� mo�na w literaturze przedmiotu około 200 
definicji)1. 

 

Przyjmuj�c dla potrzeb opracowania definicj� komunikowania społecznego 
jako „...procesu wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji 
pomi�dzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi”, gdzie „celem 
komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacje b�d� 
zmiana wiedzy, postaw i zachowa�, w kierunku zgodnym z warto�ciami i 
interesami oddziałuj�cych na siebie podmiotów”2 mo�na okre�li� 
komunikacj� jako: 

− proces symboliczny, 

− proces społeczny, 

− relacj� wzajemn�, 

− indywidualn� interpretacj� przekazu, 

− proces przebiegaj�cy w okre�lonym kontek�cie, 

− działanie �wiadome i celowe, 

− oddziaływanie ci�głe i przemienne werbalne i niewerbalne. 

Tak rozumiane komunikowanie spełnia nast�puj�ce funkcje wobec jego 
uczestników: umo�liwia tworzenie wi�zi społecznych, wywiera wpływ na 
post�powanie ludzi, pozwala doskonali� si� człowiekowi. 

W rozwini�tej teorii komunikacji pojawia si� poj�cie modeli komunikowania, 
w�ród których podstawowym i wspólnym kryterium s� trzy elementy procesu:  

twórca (nadawca) – wytwór (komunikat) – odbiorca.  

Role nadawcy i odbiorcy pełnione s� naprzemiennie, mog� nimi by�: 
„szeregowe” osoby, szefowie, grupy, organizacje i społeczno�ci, pa�stwa. 

Nadawca przyjmuj�c okre�lony kod tworzy komunikat celowy (przekaz) i nadaje 
mu po��dane znaczenie za pomoc� znaków mówionych i obrazowych. 
No�nikiem komunikatu jest kanał informacyjny (�rodek), np. rozmowy, pisma, 
wideokasety, poczta elektroniczna. Odbiorca komunikatu, aby go prawidłowo 
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odczyta�, musi wiadomo�� odkodowa�. Poniewa� jednostki i grupy posługuj� 
si� okre�lonymi i zró�nicowanymi j�zykami i symbolami, sprawy 
zakodowania, odkodowania i interpretacji przekazu s� szczególnie istotne. 

Nadawca przekazu musi uwzgl�dnia� dostosowanie formy przekazu do 
mo�liwo�ci interpretacyjnych odbiorcy. Skuteczno�	 odbioru zale�y nie tylko 
od tego warunku, maj� na ni� wpływ tak�e wiedza odbiorcy, jego 
oczekiwania, ocena zastosowanych znaków oraz do�wiadczenie wynikaj�ce 
z wcze�niejszych kontaktów odbiorcy z nadawc�. Wspólne do�wiadczenia 
wpływaj� na jednakowe rozumienie stosowanych symboli. Informacj� o 
skuteczno�ci przekazu jest sprz��enie zwrotne, gdy odbiorca staje si� nadawc�, 
a nadawca – odbiorc�. 

Relacje mi�dzy nadawc� a odbiorc� i sposób przekazywania wiadomo�ci 
okre�laj� formy komunikowania, z których najbardziej znane sposoby to: 
werbalne i niewerbalne, ustne i pisemne, bezpo�rednie i po�rednie. Niewerbalne 
odnosz� si� głównie do stosunku mi�dzy nadawc� i odbiorc�. S� to m. in. 
mimika, pantomima, dotyk, spojrzenie, dystans fizyczny, wygl�d zewn�trzny, 
d�wi�ki, wokaliza. 

 

 

 

Kontekst kulturowy w komunikacji 
 

Człowiek stał si� współtwórc� kultury i przystosował si� do warunków �ycia w 
kulturze dzi�ki temu, �e jego proces uczenia si� przebiegał na płaszczy�nie 
werbalnej. 

Umiej�tno�� posługiwania si� symbolami i komunikowania si� z innymi lud�mi za 
po�rednictwem symboli to specyficzny ludzki sposób zdobywania wiedzy i 
umiej�tno�ci. Symboliczne znaki, tj. zachowanie, przedmioty posiadaj�ce nadan� 
warto�� i uznan� w grupie ludzi posługuj�cych si� ni�, stanowi� wa�ny czynnik 
rozwoju kultury. 

Kultura jest podstawowym poj�ciem współczesnych nauk humanistycznych i 
społecznych, które nawi�zuje do klasycznej definicji E. B. Taylora: „Kultura czyli 
cywilizacja jest to zło�ona cało�	, która obejmuje wiedz�, wierzenia, sztuk�, 
moralno�	, prawa, obyczaje oraz inne zdolno�ci i nawyki nabyte przez ludzi 
jako członków społecze�stwa”3. St�d definicja kultury rzeczywistej, wyra�ona 
w terminach zachowania, autorstwa R. Lintona: „Kultura stanowi układ 
wyuczonych zachowa� i rezultatów zachowa�, których elementy składowe 
s� wspólne dla członków danego społecze�stwa i przekazywane w jego 
obr�bie” oraz definicja A. Kłoskowskiej: „Kultura jest to wzgl�dnie 
zintegrowana cało�	 obejmuj�ca zachowania ludzi przebiegaj�ce według 
wspólnych dla zbiorowo�ci społecznej wzorów wykształconych i 
przyswajanych w toku interakcji oraz zawieraj�ca wytwory takich 
zachowa�.” 

Proces przekazywania i przyjmowanie okre�lonych wzorów kulturowych 
podporz�dkowany jest normom i uznanym społecznym celom. Pod ich wpływem 
eliminuje si� lub utrwala w historycznym do�wiadczeniu społecze�stw pewne 
typy zachowa�. Historyczna selekcja ustala kształt ka�dej kultury. 

Skrócona redakcja Tylorowskiej definicji brzmi: „Kultura jest to zło�ona cało�	 
zawieraj�ca nawyki nabyte przez człowieka jako członka społecze�stwa”. 
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Zachowanie ludzkie jest wi�c poj�ciem elementarnym w analizie zjawisk 
społecznych, jednak w zakres kultury wchodz� tylko te ludzkie zachowania, które 
stały si� społecznym nawykiem, a wi�c zachowania regularnie wyst�puj�ce 
w�ród członków okre�lonej grupy. Głównym �ródłem tej regularno�ci jest proces 
uczenia si� człowieka, bardzo dla� specyficzny i stanowi�cy jeden z głównych 
mechanizmów trwania i rozwoju kultury. Wszystkie czynno�ci kulturowe s� 
wyuczone, ale nie wszystkie czynno�ci wyuczone nale�y uzna� za kulturowe. 
Jest to zasada integracji kultury. 

W nowoczesnych społecze�stwach zasi�g wspólnoty wzorów kulturalnych bywa 
szerszy lub w��szy w zale�no�ci od obszaru lokalnej społeczno�ci. Mo�e 
obejmowa� całe społecze�stwa pa�stwowe, ponadpa�stwowe wspólnoty lub 
zamyka� si� w granicach małych grup społecznych. 

Zró�nicowane i ruchliwe społecze�stwo współczesne powoduje, �e człowiek 
współczesny przygotowany do udziału w �yciu ró�nych i zmieniaj�cych si� 
grupach społecznych musi by� gotów do przyj�cia lub odrzucenia niektórych 
przyswojonych elementów kultury, niezrozumiałych poza jej zasi�giem. Za� 
unifikacja kultury charakterystyczna dla współczesnych procesów integracyjnych 
powoduje przyj�cie si� jednakowego systemu j�zykowego, systemu rozrywek lub 
techniki. 

�wiadomo�� wspólno�ci uznawanych norm i warto�ci zapewnia poczucie 
bezpiecze�stwa i cywilizacji. Natomiast dezintegracja kultury – zachwianie norm, 
zatarcie wzorów, dyskredytacja modeli – prowadzi do zachwiania poczucia 
bezpiecze�stwa, rodzi napi�cie i wewn�trzgrupowe konflikty. W wyniku tego 
mog� rozpada� si� i du�e, i małe grupy. 

Integracja kultury stanowi rezultat dynamicznego procesu przemian i ci�gle nowej 
adaptacji wzajemnej poszczególnych wzorów. 

W zło�onych społecze�stwach nie ma jednolitego schematu wzorców osobowych 
obowi�zuj�cych wszystkich członków danej kategorii. Wi�ksza swoboda wyboru 
samookre�lenia społecznego umo�liwia indywidualizacj�, ale i stanowi �ródło 
niepewno�ci. Nie mniej obaw ni� proces dezintegracji budzi proces uniformizacji 
pewnych dziedzin kultury. 

Rozwój techniki komunikacji, umo�liwiaj�cy szybkie kr��enie ludzi i idei, łamie 
przegrody regionalnych i etnicznych kultur. Dokonuje si� proces dyfuzji, 
przynosz�c ferment wynikły z mieszania si� ró�nych warto�ci. 

Radykalne przeobra�enie społeczne, masowy proces urbanizacji, szybkie tempo 
uprzemysłowienia – to zjawiska składaj�ce si� na proces otwieraj�cy drog� 
kształtowaniu si� nowych modeli i wzorców kultury. 

Kultura symboliczna jako narz�dzie przystosowania jest ogromnie wa�na. 
Zachowania symboliczne stanowi� klas� zachowa� specyficznych dla 
społecznego współ�ycia ludzi i szczególnie wa�n� dla rozwoju kultury. Cech� 
symbolicznych zachowa� stanowi to, �e przekazuj� jakie� znaczenie lub 
wyra�aj� warto�ci, zast�puj�, przedstawiaj� co� zgodnie z systemem 
porozumienia ustalonym przez u�ytkowników. Równobrzmi�ce słowa mog� 
zmienia� znaczenie w zale�no�ci od kultur, jednak w obr�bie jednej grupy obj�tej 
procesem interakcji znaczenia musz� by� ustalone, aby zagwarantowa� 
porozumienie. Tworzenie symboli i posługiwanie si� nimi na szerok� skal� jest 
czynno�ci� specyficznie ludzk�. Szczególnie wa�n� rol� pełni� we wszystkich 
kulturach słowne symbole składaj�ce si� na system j�zykowy. 

Dlatego te� niektórzy definiuj� kultur� jako komunikacj�. D. Barnlund formułuje 
to tak: „Normy społecznych interakcji i hierarchie wydarze�, które zachodz� 
w danej kulturze, w najbardziej uchwytnej formie przejawiaj� si� w 
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brzmieniu i składni j�zyka. Członków tej samej kultury ł�czy przede 
wszystkim sposób działania, przywi�zanie do jednakowych metod 
operowania znaczeniami. Opanowawszy normy komunikowania si�, ka�de 
kolejne pokolenie dysponuje sposobami tworzenia przyja�ni, oceniania 
swoich do�wiadcze� i anga�owania si� w codzienne �ycie. To przez 
komunikacj� przyswajamy sobie kultur�, to przez nasz sposób 
komunikowania si� wyra�amy nasz� kulturow� niepowtarzalno�	”.4 

Kultura zapewnia kontekst znaczeniowy dla aktów j�zykowych i fizycznych, za� 
j�zyk tworzy kulturowe poj�cia. 

 

 

 

Komunikacja mi�dzykulturowa 
 

Zakładaj�c, �e najwa�niejszy w kulturze jest j�zyk, komunikacj� mi�dzykulturow� 
trzeba oprze� na wspólnym systemie znacze� lub rzeczywisto�ci. Tymczasem 
komunikacja wielokulturowa sprawia wiele trudno�ci, bo w społeczno�ciach 
wyst�puj� ró�ne znaczenia i pobudki okre�lonych działa�. 

Definicje kultury, w tym unowocze�niona Taylorowska zaakceptowana przez 
UNESCO (1976-1980) w projekcie badaj�cym komunikowanie si� ró�nych grup 
etnicznych i narodowych poprzestaj� na cechach wyodr�bniaj�cych dan� kultur� 
od innych, cho� przecie� systemy te wpływaj� tak�e na stosunek danej kultury do 
innych.5 

Kultury ró�ni� si� mi�dzy sob� pod wzgl�dem ró�nych aspektów równocze�nie, 
m. in. tolerancj� dla odchyle� od norm kulturowych, naciskami na cechy 
stereotypowo m�skie lub stereotypowo kobiece, kontrol� nad emocjami i 
przyzwoleniem na ich ujawnianie, zgod� na kontakty fizycznie bezpo�rednie 
podczas interakcji (utrzymywanie dystansu), popieraniem celów indywidualnych 
lub kolektywnych, odczytywaniem komunikatu z kontekstu fizycznego (silny 
kontekst) lub z bezpo�redniej wypowiedzi (kontekst słaby), pogl�dem na 
nierównowag� sił i dominacj� jednej strony nad drug�, tolerancj� na niepewno�� 
– stopniem dopuszczenia nieokre�lono�ci i niejasno�ci. 

Kultura zawsze wywiera decyduj�cy wpływ na procesy wzajemnego 
komunikowania si� przedstawicieli odmiennych kultur, czyli na proces 
komunikacji mi�dzykulturowej. Mo�e ona odbywa� si� mi�dzy grupami, 
organizacjami, jednostkami, w obr�bie wspólnoty lub mi�dzy przedstawicielami 
odległych od siebie kultur i krajów. 

Wg ameryka�skich badaczy tego zjawiska, „komunikowanie mi�dzykulturowe 
zachodzi zawsze wtedy, kiedy przekaz, który ma by	 zrozumiany, jest 
tworzony przez reprezentanta jednej kultury, a jego odbiorc� jest 
reprezentant innej kultury” 6 

Jako przykłady mog� by� analizowane kontakty mi�dzy przedstawicielami kultur 
narodowych (Polak – Niemiec), jak i kultur ponadnarodowych (przedstawiciel 
kultury Bliskiego Wschodu i kultury iberoameryka�skiej), a tak�e mi�dzy 
reprezentantami odmiennych płci, grup wiekowych itp. 

Komunikacja mi�dzykulturowa zajmuje si� szczególnie kulturowymi 
uwarunkowaniami procesów komunikacji interpersonalnej, ale w obr�bie 
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zainteresowa� tej dziedziny mie�ci si� równie� komunikowanie masowe w 
ramach ró�nych kultur. 

Komunikowanie mi�dzykulturowe wymaga �wiadomo�ci, i� społeczno�ci ludzkie 
posługuj� si� swoistymi sposobami postrzegania �wiata, a badaczy tego zjawiska 
najbardziej interesuj� sposoby funkcjonowania w danej kulturze znaków – kodów 
o charakterze werbalnym i niewerbalnym. 

Akcentowana rola j�zyka wyst�puje w kulturach słabo uzale�nionych od 
kontekstu, gdzie przekazywanie wi�kszej cz��ci informacji odbywa si� drog� 
komunikatów werbalnych lub innych wyra�nych znaków (np. niemiecka, 
skandynawska). Kody niewerbalne takie jak dystans fizyczny, j�zyk ciała, 
symbolika kolorów wyst�puj� w kulturach uzale�nionych od kontekstu, gdzie 
wi�ksza cz��� informacji jest zakodowana w kontek�cie fizycznym lub w 
zinternalizowanym przez jednostk� katalogu zasad, warto�ci, ról. Nale�� do nich 
kultury Dalekiego Wschodu (japo�ska, chi�ska, korea�ska, arabska). 

Brak kompetencji kulturowej mo�e doprowadzi� do nieporozumie� w 
komunikowaniu si� mi�dzy przedstawicielami kultur słabo i mocno uzale�nionych 
od kontekstu. Przykład: cisza zapadaj�ca podczas negocjacji mi�dzy 
Amerykaninem a Japo�czykiem, przez Amerykanina jest traktowana jako 
neutralna, dla Japo�czyka jest wyrazem najmocniejszej dezaprobaty, jakiej mo�e 
u�y�, aby nie narazi� partnera rozmów na „utrat� twarzy”. Milczenie bowiem w 
kulturze słabo uzale�nionej od kontekstu jest przerw� w interakcji, za� w kulturze 
uzale�nionej od kontekstu komunikatem negatywnym. Wzajemnie dla siebie wi�c 
przedstawiciele dwóch kultur mog� by� nieatrakcyjni, a nawet niewiarygodni, co 
mo�e doprowadzi� do konfliktu. 

Istotn� rol� w komunikowaniu mi�dzykulturowym odgrywaj� równie� relacje 
mi�dzy przedstawicielami kultury dominuj�cej i niedominuj�cej. Mog� to by� 
przedstawiciele kultur narodowych lub członkowie ró�nych grup tego samego 
społecze�stwa. 

Osoby, które z racji swej pozycji w społecze�stwie maj� istotny wpływ na kultur� 
danej zbiorowo�ci, nale�� do kultury dominuj�cej. Przykładem relacji mi�dzy 
kultur� dominuj�c� a niedominuj�c� s� np. kontakty mi�dzy rdzennymi 
obywatelami a imigrantami czy relacje mi�dzy kultur� dominuj�cej społeczno�ci a 
kulturami mniejszo�ci: rasowych, seksualnych itp. 

Wiele problemów utrudniaj�cych interakcje mi�dzykulturowe jest 
identycznych z tymi, które przeszkadzaj� w interakcjach mi�dzygrupowych 
w obr�bie tej samej kultury. Trudno�ci komunikacyjne s� wywoływane 
przez te same mechanizmy i powoduj� takie same konsekwencje. Do 
czynników, które wpływaj� na postrzeganie i kategoryzacj� innych jako członków 
grupy obcej nale��: stereotypizacja, bł�dy atrybucji, etnocentryzm, niepokój 
mi�dzygrupowy oraz szok kulturowy. 

Cho� stereotypy kulturowe wynikaj�ce ze spostrzegania i wyolbrzymiania 
odmienno�ci przedstawicieli kultur najcz��ciej bywaj� niekorzystne, mog� by� te� 
pozytywne stereotypy, sprzyjaj�ce relacjom mi�dzykulturowym, je�li odpowiadaj� 
rzeczywisto�ci i s� uznane przez obie grupy. 

Relacjom mi�dzykulturowym towarzysz� ró�ne bł�dy, jak np. podstawowy bł�d 
atrybucji – przypisywanie zachowa� ludzi odmiennej kultury czynnikom 
personalnym, a nie sytuacyjnym i ocenianie ich jako niepo��dane. 

Cz�sto nawet znajomo�� norm obcej kultury nie zmienia nastawienia 
przedstawicieli jednej kultury do drugiej, bo wpajane w procesie socjalizacji 
normy utrudniaj� traktowanie obcych zachowa� jako odmiennych norm 
kulturowych, raczej jako niecywilizowanych. 
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Kategoryzacja wynikaj�ca ze spostrzeganych ró�nic kulturowych mo�e 
spowodowa� korzystniejsze postrzeganie swoich ni� obcych. Jest to proces 
zwany etnocentryzmem. Powoduje on, �e własny system warto�ci uwa�a si� za 
uniwersalny i odrzuca warto�ci obce, a ró�nice mi�dzy kulturami wyolbrzymia. 

Skrajny przejaw etnocentryzmu to dystans społeczny, negatywne emocje, 
nienawi��, brak zaufania, strach i obwinianie innych za problemy własnej grupy. 
Nasilenie tego zjawiska uzale�nione jest od kontekstu kulturowego. Szczególnie 
istotne kryteria podziału na grup� własn� i obc� stanowi� np. przynale�no�� 
plemienna w Afryce, narodowo�� i pochodzenie etniczne w krajach byłego ZSRR 
i byłej Jugosławii, wyznanie w Jerozolimie, wiek w kulturze Wschodu, płe� w 
społecze�stwie muzułma�skim itp. Interakcjom mi�dzykulturowym towarzyszy 
niepokój grupowy wywołany przewidywaniem negatywnych skutków tej interakcji. 
Do wzrostu niepokoju przyczyniaj� si�: słaby kontakt i konflikty z członkami obcej 
grupy w przeszło�ci, ró�nice statusu miedzy grupami, niski stan wiedzy o drugiej 
grupie, silne stereotypy i uprzedzenia. Obni�a� go mog�: uporz�dkowane 
interakcje, kontakt oparty na współpracy i wi�ksza grupa własna od obcej. 
Zmieszanie, niepokój i dezorientacja towarzysz�ce spotkaniu z obc� kultur� 
nosz� miano szoku kulturowego. Utrata znajomych symboli i znaków utrudnia 
stworzenie udanych interakcji mi�dzykulturowych. Szok kulturowy jest 
powszechnym zjawiskiem, ale mechanizmy powoduj�ce niekorzystne relacje 
mi�dzykulturowe mog� by� przekształcane w pozytywne interakcje mi�dzy 
przedstawicielami odmiennych społeczno�ci.7 

Je�eli strony kontaktuj�ce si� oferuj� sobie symetryczno�� w procesie 
komunikacji mi�dzykulturowej, to wówczas: 

- obie strony zyskuj� nowe do�wiadczenia i nowe warto�ci, 

- utrwalone pozytywne do�wiadczenia kontaktów mi�dzykulturowych skłaniaj� 
do reorientacji we własnej kulturze i w efekcie osłabienia tych jej cech, które 
utrudniaj� porozumiewanie si� w przedstawicielami innych kultur, 

- komunikowanie mi�dzykulturowe zaspokoi wiele potrzeb poznawczych i 
emocjonalnych oraz wzbogaci wewn�trznie.8 

Zdobywanie umiej�tno�ci komunikacji mi�dzykulturowej opartych na ró�nicy 
podej�cia do komunikacji, odmiennego rozumienia sytuacji, nowej �wiadomo�ci i 
nowych podstaw, buduje kulturowy relatywizm przekona� i warto�ci. W miejsce 
monokultury pojawia si� wielokulturowo��, a kompetencja mi�dzykulturowa 
oparta jest na relatywizmie kulturowym. Sugeruje, �e nie mo�na kultur ocenia� z 
jednej perspektywy moralnej czy etycznej. Kultury s� ró�ne. 
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2. Pogranicze – interakcje kulturowe w 
społecze�stwie pluralistycznym 
 

 

 

Rodzaje pogranicza 
 

Pogranicze jest nie tylko przestrzeni� społeczn�, lecz tak�e sytuacj� 
społeczn� historycznie zmieniaj�c� si�.9 Jest ona uwarunkowana ró�nymi 
czynnikami, przede wszystkim aktualnie panuj�cymi stosunkami miedzy 
zbiorowo�ciami narodowymi po obu stronach granicy. 

Na role, w jakich wyst�puj� wobec siebie ró�ne kategorie mieszka�ców 
pogranicznej strefy, wpływa tak�e kontekst mi�dzynarodowy. Historyczna 
sytuacja mo�e uruchamia� ró�ne relacje mi�dzy lud�mi, tak�e aktywizowa� 
antagonistyczne stereotypy. 

S�siedztwo kultur, jakim jest pogranicze, mo�e by� integruj�ce lub 
dezintegruj�ce. Obszar „pomi�dzy” mo�e dotyczy� pogranicza terytorialnego 
(stykowego, przej�ciowego), tre�ciowo – kulturowego, interakcyjnego i 
osobowego. 

Pograniczem w uj�ciu terytorialnym jest obszar, na którym ma miejsce okre�lony 
typ współ�ycia dwóch lub wi�cej grup kulturowych, głównie etnograficznych, 
j�zykowych, narodowo�ciowych i wyznaniowych.10 

Pogranicze kulturowo-tre�ciowe wyra�a si� tym, �e nie ma kulturowo 
homogenicznej wspólnoty, ale elementami j� odró�niaj�cymi od innych kultur jest 
blisko�� terytorialna, wyznanie, j�zyk, przystosowanie ekologiczne, wspólnota 
historii i folkloru. Warto�ci materialne i kulturowe decyduj� o zachowaniu 
ci�gło�ci i to�samo�ci kulturowej.11 

Poj�cie to�samo�ci społecznej zwi�zane jest blisko ze stereotypami i 
uprzedzeniami, procesem kategoryzacji społecznej. 

Perspektywa społeczno-kulturowa szerzej ni� psychologiczna analizuje poj�cie 
to�samo�ci społecznej, szczególnie narodowej. Na tre�� i kształt to�samo�ci 
narodowej składaj� si� dzieła kultury narodowej z symbolami i warto�ciami, 
symbolika własnej pa�stwowo�ci, rytuały i obrz�dy, historia i tradycja. 

„Spoiwem grup etnicznych, narodowych i religijnych jest kultura”12 – inaczej ni� w 
przypadku naturalnych grup społecznych. 

Identyfikacja narodowej to�samo�ci jednostki wyst�puje głównie na obszarach 
pogranicza, które rozumiane jest przez np. A.Kłoskowsk�13 nie tylko i nie głównie 
jako przestrze� geograficzna, ale jako wszelka sytuacja wzgl�dnie trwałego 
zetkni�cia jednostki z kulturami narodowymi innymi ni� własna. Mo�e to by� 
sytuacja emigranta, członka mniejszo�ci narodowej, mał�e�stw mieszanych itp. 

Nikitorowicz w swojej analizie poj�cia „pogranicza” uznaje, �e pogranicze 
interakcyjne to proces komunikacji mi�dzy lud�mi i efekt tego procesu w 
przej�ciu od stereotypów i uprzedze� do wzajemnego zrozumienia, od 
monologu do dialogu kultur. Na podstawie wspólnego systemu warto�ci i 
uznania hierarchii społecznej w społeczno�ci tworz� si� podobne d��enia i 
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zachowania – z jednej strony, a z drugiej – istniej� ró�nice mi�dzy lud�mi 
wynikaj�ce z pochodzenia, pełnionych funkcji, indywidualno�ci14 

Czwarte uj�cie pogranicza – stanów i aktów �wiadomo�ci jednostek traktuje autor 
jako teren i obszar my�lowy i badawczy powstały na styku zniszczonych 
dotychczasowych znacze� i symboli i odzyskiwanych nowych obszarów refleksji 
w wyniku �ycia na skrzy�owaniu kultur.15 

„Jednostka tworz�c siebie i kultur� istnieje w okre�lonym miejscu i czasie. 
Wzrastanie i tworzenie odbywa si� od wymiaru własnego, niepowtarzalnego 
�wiata - ojczyzny prywatnej, grupy lokalnej, j�zykowej, wyznaniowej, 
etnicznej, regionalnej a� do narodowej, europejskiej i �wiatowej”.16 

Odmienno�� zawarta w kulturze pogranicza stwarza konflikty, ale daje szans� 
kształtowania postaw otwarto�ci, poszanowania i wyrozumiało�ci dla innych 
mimo ró�nic. Pogranicze zawiera w sobie tolerancj� jako mechanizm regulacji 
społecznej umo�liwiaj�cy interakcje z jednostkami odmiennymi kulturowo. 

Wymaga to wysiłku, który mog� podj�� w zasadzie tylko jednostki wychodz�ce 
na rubie�e, aby mimo ró�nic tworzy� pozytywne wi�zi mi�dzyludzkie. Jedynie w 
procesie komunikacji istnieje mo�liwo�� do porównywania siebie i otwierania 
przed innymi. 

 

 

 

Wychowanie do tolerancji 
 

Tolerancja pozwala na kształtowanie pozytywnych wi�zi mimo ró�nic, na 
utrzymanie wielokulturowo�ci poprzez prowadzenie komunikacji 
mi�dzykulturowej z mo�liwo�ci� zachowania wewn�trznej autonomii. Z 
poczuciem alienacji, silnej agresji wi��e si� nietolerancja, w wymiarze 
społecznym prowadz�c do hamowania rozwoju społecznego. 

„Człowiek tolerancyjny (...) to kto�, kto nie tylko nie uwa�a, �e dyskutant 
maj�cy przeciwny pogl�d jest po prostu głupi, ale kto�, kto potrafi w pełni 
uszanowa	 odmienne od własnych wierzenia, upodobania, zwyczaje, i nie 
dyskredytuje innych ludzi dlatego, �e ró�ni� si� od niego kolorem skóry, 
wygl�dem  zewn�trznym czy sposobem bycia. Innymi słowy, człowiek 
tolerancyjny jest pozbawiony uprzedze�”.17 

O. J. Salij tolerancj� nazywa „...poszanowaniem cudzych odmienno�ci, 
nawet, je�li si� nam one nie podobaj� lub nie rozumiemy ich sensu”.18 

Reakcje na sytuacje pogranicza u przedstawicieli grup narodowo�ciowych maj� 
dwojaki charakter: albo akcentowana jest odr�bno�� własnej grupy, albo 
poczucie odr�bno�ci bywa zdławione. 

Podwójne identyfikacje narodowe i wielorakie powi�zania kulturowe maj� du�e 
znaczenie we współczesnym �wiecie, który odznacza si� szybk� wymian� 
informacji, ruchliwo�ci� ludzi i dóbr. Ł�czy si� z tym zjawiskiem tendencja do 
jednoczenia si� i rozszerzanie zakresu politycznych oddziaływa�. Towarzysz�ce 
przeciwne temu trendy zmierzaj� do afirmacji odr�bno�ci narodowych i 
utrzymania granic. Rozumiej� te problemy mieszka�cy pogranicza polsko-
ukrai�skiego, polsko-białoruskiego i polsko – �l�sko - niemieckiego. Poczucie 
własnej gorszo�ci, �wiadomo�� naznaczenia ze strony przedstawicieli kultury 
dominuj�cej, cz�sto ukrywanie własnej odmienno�ci s� wynikiem 
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nierównowa�no�ci mi�dzy narodowym centrum a pogranicznymi peryferiami 
etnicznymi. Sytuacja ta znana jest nie tylko w Polsce, nie tylko na wschodzie 
Europy, ale tez na szeroko rozumianym Zachodzie (Baskowie, Katalo�czycy, 
Irlandczycy, Korsykanie,  narody w posowieckiej Azji i w niepodległej Afryce). 
Sytuacje nierówno�ci narodowej i nierównowa�no�ci społeczno-kulturalnej 
mniejszo�ci w relacjach z kultur� dominuj�c� powoduj� poczucie społecznego 
odrzucenia. Modelowe reakcje (z bada� A. Kłoskowskiej) to: 

- aktywna niech�� i nienawi�� (Ukrai�cy), 

- wycofanie si� i zamkni�cie w sobie (Białorusini), 

- otwarto�� i przełamywanie poczucia izolacji (Niemcy), 

- odniesienie do nadrz�dnych kategorii zwi�zków wspólnych dla mniejszo�ci i 
zbiorowo�ci dominuj�cej.19 

Zło�ona sytuacja narodowa ludzi pogranicza polega na tym, �e s� oni 
szczególnie umotywowani do zbli�enia z s�siedzk� grup� kulturow�, a zarazem 
nara�eni na odczucie inno�ci w stosunku z t� grup� i na odepchniecie przez ni�. 
Liczne studia wskazuj�, �e w Polsce nadal po kilku latach budowy 
demokratycznego społecze�stwa trwa wiele uprzedze� i fobii w stosunku do ludzi 
odmiennej narodowo�ci, kultury i pogl�dów. „Psychika zbiorowa polskiego 
społecze�stwa (...) w tym jest podobna do psychiki mniejszo�ci, �e po 
licznych i długotrwałych dwustuletnich do�wiadczeniach społecze�stwo 
narodowe odczuwa l�k wobec wci�� silnych s�siadów (...)”.20 

D��enia ku wspólnocie narodów, które le�� w interesie Polski, skłaniaj� do 
przemy�lenia własnych historycznych do�wiadcze� i wyci�gni�cia wniosków co 
do zmiany postaw. Nie jest to łatwy problem, wymaga bowiem wzniesienia si� 
ponad poziom historycznych urazów i budowanie m�drych, afirmuj�cych 
tolerancj� programów edukacyjno-wychowawczych. 
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3. Globalna zmiana – od okr�gu przygranicznego do 
zintegrowanej Europy. 
 

 

 

Budowa nowej cywilizacji 
 

Ruchy lat 60-tych i 70-tych XX wieku wyłoniły now� kultur�, wyzwoliły siły 
kulturotwórcze. Według A. i H. Toffler rodz�ca si� cywilizacja XXI wieku w sferze 
polityki głosi pot�g� mniejszo�ci21 (oprócz demokracji na pół bezpo�redniej i 
podziału decyzji). W sytuacji, gdy �ycie społeczne w szybkim tempie traci 
masowy charakter, aktywizacja mniejszo�ci zmusza społecze�stwa do wyboru: 
albo walka z ró�norodno�ci�, albo zaakceptowanie zró�nicowania jako cechy 
�wiata współczesnego. W przypadku Polski rzetelne zajmowanie si� 
mniejszo�ciami narodowymi zadomowionymi w naszym kraju oraz Polakami 
�yj�cymi u naszych s�siadów wymaga okre�lenia granic popierania czy to 
postulatów mniejszo�ci, czy oczekiwa� rodaków z zagranicy. Ka�da propozycja 
wymaga spojrzenia na ni� z dwóch punktów widzenia. Pierwszy to obowi�zek 
wspierania to�samo�ci kulturowej innych przez społeczno�� dominuj�c�, drugi to 
troska o bezpiecze�stwo pa�stwa zamieszkania.22 

Wypracowane wewn�trzne zale�no�ci mi�dzy wi�kszo�ci� a mniejszo�ciami 
wywołuj� skutki w postaci stałego uwzgl�dniania problemów mniejszo�ci 
narodowych w stosunkach mi�dzypa�stwowych na zasadach równoprawno�ci. 

Nowa wizja rzeczywisto�ci według F. Capry23 szukaj�ca realizacji w XXI wieku 
kwestionuje stereotypowe, konwencjonalne wyobra�enie natury ludzkiej. M.in. z 
powodu uprzedze� etnicznych i rasowych buntuj� si� narodowe ruchy 
wyzwole�cze przeciwko uciskowi mniejszo�ci, tworzy si� front walki o równe 
prawa innych mniejszo�ci, np. homoseksualistów, ludzi starych, samotnych 
rodziców, ludzi kalekich, upo�ledzonych – napi�tnowanych schematycznie 
przypisan� rol� społeczn� i narzucon� z góry to�samo�ci�. Pocz�tek tych 
procesów miał miejsce w latach 60 ubiegłego wieku, gdy rozpocz�to batali� o 
prawa Murzynów do udziału w �yciu politycznym, a studenci walczyli o wolno�� 
słowa. 

Dokonuj�ce si� przemiany w Europie wypromowały we wszystkich dziedzinach 
�ycia zjawisko integracji europejskiej. Jest to proces scalaj�cy, ukierunkowany na 
spotkanie i dialog, współdziałanie i współprac�, wspieraj�cy zachowanie 
to�samo�ci kulturowej społecze�stw. Mo�na si� w nim doszukiwa� analogii do 
procesów zachodz�cych współcze�nie w okr�gu przygranicznym.24 

 

 

 

Przyczyny nieufno�ci i budowanie zaufania 
mi�dzynarodowego 
 

Ludzko�� stoi przed pilnym zadaniem wyszukania najlepszej drogi dla rozwi�za� 
globalnych korzystnych dla wszystkich. Rozwój i doskonalenie demokratycznych 
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struktur społecznych s� zwi�zane z docenianiem pozytywnej roli zaufania. 
Współczesny �wiat musi rozwija� i wzmacnia� zaufanie w relacjach 
mi�dzynarodowych, je�li chce zrezygnowa� z przemocy.25 

Mo�na wskaza� kilka grup przyczyn nieufno�ci w stosunkach mi�dzy narodami i 
pa�stwami: historyczne, etniczne, religijne, rasowe, edukacyjne, polityczne. 
Historyczne, zwi�zane z urazami, animozjami, skłonno�ci� do odwetu z tytułu 
prawdziwych i urojonych krzywd nagromadzonych latami, z zafałszowania 
faktów. Etniczne, zwi�zane z brakiem poszanowania praw do zachowania 
to�samo�ci kulturowej grup etnicznych równolegle do reguł �ycia narodu. 
Wyznaniowe, zwi�zane z poczuciem wy�szo�ci lub nieomylno�ci lub wył�czno�ci 
religii wyznawanej i degradowania innych religii. Rasowe, mimo osi�gni�� 
społeczno�ci ludzkiej w równaniu praw ludzi wszystkich kolorów, rzeczywisty 
egalitaryzm ras jest odległy. Edukacyjne, zawieraj�ce wiele uproszcze�, nie 
dostarczaj�ce informacji, tworz�ce kompleksy. Polityczne, zawieraj�ce syntez� 
poprzednich przyczyn oraz problemy terytorialne, dynastyczne, ekonomiczne, 
militarne, imperialne, ideologiczne, prawno-mi�dzynarodowe.26 

 

Budowy �rodków zaufania mi�dzynarodowego nie mo�na sensownie zrealizowa� 
bez znajomo�ci kultury. Zbli�enie kultur to przepływ idei, to wiele kontaktów 
ludzkich, to partnerstwo w przedsi�wzi�ciach. Nie jest to zadanie elitarne; 
wymaga udziału ró�nych instytucji i organizacji mi�dzynarodowych, struktur 
rz�dowych i pozarz�dowych, partii politycznych, Ko�cioła, instytucji kulturalnych, 
zwi�zków młodzie�y i sportowych, tak�e twórców nowych dzieł sztuki i ekspertów 
od mass-mediów 

Szczegółowa analiza ró�nych dziedzin kultury mo�e dowie��, jakie warto�ci w 
relacjach mi�dzynarodowych stanowi� gwarancj� rozwoju wzajemnych 
stosunków opartych na zaufaniu i zrozumieniu pa�stw i narodów (np. Europy), a 
jak wyeliminowa� bariery, hamulce i ograniczenia, a nawet �ródła i zagro�enia 
nowych konfliktów. 

Wydarzenia ostatnich lat prowokuj� pytania o współzale�no�� procesów 
kształtowania własnej to�samo�ci z równoczesnym otwarciem na odmienno��. 
Na Ziemi funkcjonuj� i nadal b�d� funkcjonowa� społecze�stwa wielokulturowe, 
demokratyczne, gdzie promuje si� kultury mniejszo�ciowe, opracowuje programy 
współistnienia, łagodzi napi�cia na granicach. Wielokulturowo�	 rozumiana 
jako polityka, reguluj�ca stosunki mi�dzykulturowe wynika z rozwoju 
cywilizacji, wymiany do�wiadcze� i obrony własnej to�samo�ci wobec 
innych. 

Wielokulturowo�� wi��e si�: 

- z przenikaniem si� i dostarczaniem ró�nych wzorców, np. j�zykowych, 
obyczajowych, religijnych, konsumpcyjnych, tradycyjnych, 

- ze wspóln� histori�, losami, 

- z przynale�no�ci� jednostek i grup do wi�cej ni� jednego kr�gu kulturowego, 

- z wzajemnym modyfikowaniem stylu �ycia, 

- ze �wiadomo�ci� walorów innych kultur i szacunkiem dla własnej, 

- z komunikacj� mi�dzykulturow� w wyniku której obcy, wrogi, nieznany i 
wzbudzaj�cy l�k mo�e sta� si� przyjaznym, ciekawym i twórczym.27 

W aspekcie procesów zjednoczeniowych w Europie rodzi si� pytanie: czy 
mo�liwe jest istnienie zjawiska wielokulturowo�ci w Europie, skoro kraje 
europejskie nie s� etnicznie zintegrowane, a obecno�� w nich mniejszo�ci 
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nierzadko zwi�zana jest z powa�nymi sprzeczno�ciami, a nawet konfliktami o 
charakterze mi�dzynarodowym? Kraj Basków w Hiszpanii, Ulster w Wlk. Brytanii, 
Kosowo w Jugosławii, Transylwania w Rumunii, Czeczenia w Rosji, Krym na 
Ukrainie, obszary w Estonii i Łotwie zamieszkałe przez ludno�� rosyjskoj�zyczn� 
– to tylko niektóre przykłady tego typu problemów. Bez rozwi�zania problemów 
grup etnicznych w ró�nych aspektach (socjokulturowym, j�zykowym, 
ekonomicznym itp.) budowa wspólnego europejskiego domu jest nierealna, 
podobnie jak budowa demokratycznego pa�stwa bez uwzgl�dnienia 
wielokulturowo�ci jego mieszka�ców.  

Tymczasem główne tendencje zwi�zane z procesami etnicznymi we 
współczesnym �wiecie wskazuj� na: 

- tendencj� do uzyskiwania suwerenno�ci przez nowe pa�stwa narodowe, 
wyłonione z rozpadu wielonarodowych mocarstw, 

- tendencj� do to�samo�ci etnicznej jako przyczyny i rezultatu uzyskania 
suwerenno�ci, 

- tendencj� do integracji przejawiaj�c� si� w adaptacji narodowo�ci do 
warunków kultury dominuj�cej i zapewnienia przez t� drug� potrzeb grup 
etnicznych (w przypadku integracji krajów Europy �rodkowej i Wschodniej 
tendencja ta uwarunkowana jest orientacj� wi�kszo�ci na warto�ci 
społecze�stwa otwartego i potrzebami dalszego rozwoju ekonomii rynkowej), 

- tendencj� do konsolidacji, czyli idei wspólnego domu europejskiego, 
wygodnego dla współ�ycia wszystkich krajów i grup etnicznych.28 

Integracja Europy to nie tylko integracja pa�stw, to tak�e konieczno�� integracji 
narodów w nich zamieszkałych. 

 

 

 

Dialog mi�dzykulturowy 
 

Współczesny człowiek szuka kontaktów mi�dzykulturowych, poniewa� czasy, w 
których ma formowa� sw� to�samo��, s� czasami zmieniaj�cych si� kultur, 
wielorakich zagro�e�, wielu problemów globalnych i lokalnych. 

Pewnego rodzaju „globalizacja” naszych ludzkich (jednostkowych, grupowych, 
narodowo�ciowych) problemów sugeruje, �e nale�ałoby orientowa� nasze kultury 
na dialog z innymi kulturami. W kontaktach mi�dzykulturowych poszukujemy nie 
tylko od�wie�aj�cej odmienno�ci wyra�ania my�li i uczu�, ale dialogu kultur, który 
mógłby pomóc w odnajdywaniu sensu �ycia, obrony przed zagro�eniami, 
wzorców godziwej egzystencji. Problemów do rozwi�zania ma współczesny 
człowiek sporo, na ró�nych poziomach, poczynaj�c od lokalnych a� po globalne. 
	adnego z globalnych kryzysów nie rozwi��emy bez rozwoju komunikacji 
mi�dzykulturowej. Przy zało�eniu, �e nowy ład ekonomiczny i nowy ład kulturowy 
s� podstaw� rozwi�zania aktualnych i przyszłych kryzysów globalnych, oczywista 
staje si� ogromna rola komunikowania mi�dzykulturowego. Dialog 
mi�dzykulturowy stanowi drog� osi�gni�cia globalnego consensusu. 

Pomoc� w tym zadaniu staj� si� nowe technologie. Rozwój nowoczesnych 
technologii tworzy radykalnie nowe, inne od poprzedniego �rodowisko 
informacyjne i komunikacyjne. Obecn� rewolucj� w dziedzinie technicznych 
�rodków komunikowania zapocz�tkowało upowszechnienie si� magnetowidów i 
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kaset wideo, przekazu satelitarnego, wykorzystanie go w telewizji, radia i 
telekomunikacji, nast�pnie szerokim zastosowaniem komputerów osobistych i 
rozpowszechnianiem si� programów i sieci komputerowych. Te nowe technologie 
dzi�ki przyspieszeniu koncentracji danych i wzrostowi pojemno�ci ułatwiaj� 
przekaz informacji. Rozwój mediów spowodował wzrost oferty programowej i 
rosn�ce jej zró�nicowanie, ekspansj� techniki cyfrowej, prywatyzacj� i 
komercjalizacj� mediów, internacjonalizacj� przekazów i producentów, a w 
efekcie koncentracj� przedsi�biorstw i globalizacj�. A. Giddens definiuje 
globalizacj� jako „intensyfikacj� stosunków społecznych, która ł�czy odległe 
społeczno�ci lokalne w ten sposób, �e wydarzenia lokalne s� kształtowane przez 
wydarzenia maj�ce miejsce w odległo�ci setek mil i vice versa”. Dzi�ki 
elektronicznym poł�czeniom �wiat „trzeciej fali” Tofflera stał si� „globaln� 
wiosk�”, a ludzie na powrót wspólnot� plemienn�, zgodnie z teori� Marshalla-
McLuhana.29 

Systemy medialne trudno dzi� ogranicza� granicami pa�stw, w efekcie polityka 
medialna pa�stwa ma okrojony wpływ na umi�dzynarodowienie systemów 
medialnych. Systemy polityczne maj� nowe zadania, zmierzaj�ce do zachowania 
cz��ci integracyjnej w funkcji mediów i ich kulturowej specyfiki. Rozwijaj�ca si� 
globalna publiczno�	 mo�e si� komunikowa	 bez wzgl�du na bariery 
graniczne. 
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4. Komunikacja pozbawiona uprzedze� – nowe 
zadania edukacyjne 
 

 

 

Edukacja mi�dzykulturowa jako edukacja otwarta i 
regionalna 
 

Wyrabianie w sobie nowej �wiadomo�ci i nowego spojrzenia na kultury inne ni� 
własna to zadanie ekscytuj�ce, ambitne, absorbuj�ce i wyczerpuj�ce. 

Przyszłe społecze�stwo to społecze�stwo wielokulturowe, ze wszystkimi 
konsekwencjami. Do �ycia i współ�ycia w takich społecze�stwach mo�e 
przygotowa� edukacja mi�dzykulturowa (nie wielokulturowa). Mi�dzykulturowa 
charakteryzuje si� bowiem d��eniem do wzajemnego otworzenia si� ró�nych 
kultur. Celem jej jest wzajemne wzbogacanie si�, rozwijanie własnej to�samo�ci 
w interakcjach z innymi. Społecze�stwa, które nie wykorzystuj� sytuacji i 
warunków do kontaktów z inno�ci� i odmienno�ci�, to społecze�stwa kształtuj�ce 
postawy zamkni�te, natomiast te, które dostarczaj� systematycznego treningu 
inno�ci i obco�ci i przedstawiaj� rzeczywisto�� społeczn� jako urozmaicon�, 
bogat� i ró�norodn�, to społecze�stwa otwarte. 

Trudne problemy globalne i lokalne naszego społecze�stwa u�wiadamiaj� mu 
potrzeb� przekraczania granic własnej kultury i kształtowania edukacji otwartej, 
przygotowanej do sztuki wyborów. Celem edukacji jest kształtowanie 
człowieka pogranicza, który dokonuje ustawicznych zmian w sobie, potrafi 
uwolni	 si� z dogmatów wychowania, upomina si� o podmiotowo�	, 
respektuje prawo istnienia innych obok, na równych prawach, uwalniaj�c 
si� od ksenofobii i megalomanii. 
wiadomy jest ró�nic i podobie�stw, 
propaguj�c ró�ne formy integracji, odrzucaj�c obco�	 i wrogo�	. Nie 
dopuszcza do izolacji kulturowej, nie zrywa naturalnych wi�zi. Traktuje 
odmienno�	 i inno�	 nie w kategoriach zagro�e� i nienormalno�ci, ale jako 
co� potrzebnego i przyjaznego.30 

 W edukacji mi�dzykulturowej konieczne jest otwarte prezentowanie inno�ci i 
odmienno�ci, dyskutowanie, negocjowanie, przełamywanie wzajemnych niech�ci 
i obaw.  

Edukacja mi�dzykulturowa mo�e si� rozwija� jedynie na bazie edukacji 
regionalnej., która daje mo�liwo�� rozumienia innych kultur poprzez odniesienie 
do własnych zasobów kulturowych. Jak pisze D. Markowska „... Przez edukacj� 
mi�dzykulturow� nale�y rozumie	 proces o�wiatowo-wychowawczy, 
którego celem jest kształtowanie rozumienia odmienno�ci kulturowych – od 
subkultur we własnej społeczno�ci pocz�wszy a� po  kultury odległych 
przestrzennie społecze�stw – oraz przygotowanie do dialogowych 
interakcji z przedstawicielami innych kultur. Prowadzi	 to ma, drog� 
krtytcznych refleksji, ku wzmocnieniu własnej to�samo�ci kulturowej”.31 W 
procesie edukacji niezb�dne jest nabycie umiej�tno�ci prowadzenia dialogu i 
negocjacji mi�dzy kulturami, chronienie z jednej strony przed globalizacj�, 
homogenizacj�, z drugiej za� przed lokalnym egocentryzmem. 
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Wychowanie człowieka mi�dzykulturowego 
 

Do niedawna oddziaływania szkoły polskiej generalnie miały na celu eliminacj� 
to�samo�ci rodzinnej, szczególnie w zakresie odmienno�ci regionalnej, j�zykowej 
czy etnicznej, co przejawiało si� w podwa�aniu tej to�samo�ci, j�zyka i wyznania 
przodków, wyszydzaniu i wy�miewaniu zachowa�, zakazywaniu i karaniu za 
przejawy inno�ci. Ka�d� odmienno�� kulturow� traktowano jako co� ni�szego i 
gorszego, skazuj�c j� na zapomnienie i odrzucenie. Szkoła narzucaj�c j�zyk 
„ogólnonarodowy” pozbawiała dzieci mo�liwo�ci wypowiedzi w swoim j�zyku, 
u�ywania symboli i kodów skrótowych, odniesie� do kontekstu itp. Tak wi�c 
nabywały one przekonanie o własnej niekompetencji, o ni�szej warto�ci kultury i 
�rodowiska rodzinnego, o niemo�no�ci pokonania barier, dziel�cych od kultury 
dominuj�cej. 

Powstaje pytanie, czy edukacja winna promowa� ka�d� z grup etnicznych, 
etnograficznych i wyznaniowych, czy by� �rodkiem asymilacji grup 
mniejszo�ciowych, podporz�dkowanym kulturze dominuj�cej, czy te� by� 
�rodkiem integracji i promowania mi�dzykulturowej edukacji? Jakie kierunki i 
strategie ma promowa� edukacja, je�li b�dziemy przez ni� rozumie� ogół 
wpływów na jednostki i grupy ludzkie, wykorzystuj�cych ich mo�liwo�ci oraz 
sprzyjaj�cych takiemu ich rozwojowi, aby stawały si� one w pełni �wiadomymi i 
twórczymi członkami wspólnoty lokalnej, regionalnej, wyznaniowej, narodowej, 
kulturowej i globalnej oraz były zdolne do aktywnej samorealizacji własnej, 
niepowtarzalnej, trwałej to�samo�ci i odr�bno�ci? 

Edukacja winna stwarza� mo�liwo�� przej�cia od monologu do dialogu kultur, od 
dominacji negatywnych stereotypów i uprzedze� do wzajemnego zrozumienia, do 
negocjacji i dbało�ci o wspólny spadek pogranicza kultur. St�d za podstawowe 
zadanie w procesie edukacyjnym nale�ałoby uzna� kształtowanie pozytywnego 
odniesienia do podstawowych warto�ci rdzennych (j�zyk matczyny, wyznawana 
religia, zasiedziało�� terytorialna, genealogia historyczna, tradycje, obyczaje, 
zasady i normy zachowa� w „ojczy�nie prywatnej”). Globalizacja mo�e bowiem 
zaistnie� jako efekt otwarcia grup regionalnych i mikrokulturowych i ma tym 
wi�kszy zasi�g i zakres, im bardziej jest nasycona lokalno�ci�. D��enie do 
wspólnej kultury, kultury ogólnonarodowej i ogólnoludzkiej zawsze prowadzi 
poprzez poziom to�samo�ci rodzinnej, etnicznej, etniczno-regionalnej. St�d rodzi 
si� potrzeba edukacji regionalnej, rozumianej jako proces nabywania kompetencji 
w zakresie kultury i j�zyka własnej grupy w kontek�cie grupy wi�kszo�ciowej. 
Generalnym celem edukacji regionalnej jest kształtowanie szacunku do własnego 
dziedzictwa kulturowego, systemu warto�ci, j�zyka, tradycji, zwyczajów i 
obyczajów.32 

Podejmuj�c działania edukacyjne m.in. nale�y oprze� prac� szkoły o model 
komunikacji mi�dzykulturowej, kształtowanie umiej�tno�ci negocjacyjnych i 
dialogowych z innymi, zorientowanie komunikacji na uznanie, dowarto�ciowanie i 
podtrzymywanie ró�nicy z jednoczesn� rezygnacj� z separacji i izolacji, 
kreowanie dialogu jako szansy rozwoju własnego i grupy. 

Oprócz powszechnej edukacji mi�dzykulturowej na poziomie podstawowym dla 
zwi�kszenia skuteczno�ci interakcji mi�dzykulturowych mo�na stosowa� 
rozmaite programy treningowe z zakresu komunikacji mi�dzykulturowej.33 Celem 
programów jest osłabienie takich czynników, jak stereotypizacja, bł�dy atrybucji, 
etnocentryzm, niepokój mi�dzygrupowy, szok kulturowy, przyczyniaj�cych si� do 
negatywnych relacji mi�dzykulturowych. W treningu mi�dzykulturowym stosuje 
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si� obecnie programy informacyjne, programy atrybucyjne, oraz ucz�ce przez 
do�wiadczenie. 

Celem treningu informacyjnego jest zapewnienie uczestnikom intelektualnego 
zrozumienia obcej kultury. Wi�kszo�� tego typu programów dostarcza informacji 
na temat okre�lonej kultury w formie wykładów, skryptów i filmów. Materiały te na 
ogół zawieraj� fakty na temat danego kraju, informacje o podstawach 
społecznych oraz o trudno�ciach, z którymi mog� si� spotka� uczestnicy po 
przyje�dzie do danego kraju. 

Trening atrybucyjny – wyznacznikiem jest nieznajomo�� obcej kultury, a 
podstawowym celem – doprowadzenie do jednolitej atrybucji. Uczestnik treningu 
ma nauczy� si� interpretowa� zachowanie przedstawiciela innej kultury tak, jak 
odbieraj� je członkowie tej kultury. Poznaj�c subiektywn� kultur� danego kraju, 
uczestnicy ucz� si� wła�ciwego wyja�niania zachowa� jego mieszka�ców. 

Trening przez do�wiadczenie pozwala uczestnikom praktycznie zapozna� si� z 
kultur�. Wymaga ró�nego stopnia zaanga�owania i mo�e uwzgl�dnia� symulacj� 
w laboratorium i w rzeczywistym �rodowisku, odgrywanie ról i ich omawianie, 
�wiczenia rozwijaj�ce wra�liwo�� kulturow� ogóln� lub specyficzn� dla danego 
kraju, analiz� przypadków, trening wra�liwo�ci, interakcje z „weteranami”, czyli 
osobami pochodz�cymi z kultury uczestników posiadaj�cymi szerokie 
do�wiadczenie dotycz�ce obcej kultury, wycieczki „w teren”, „zanurzanie si�” w 
obcej kulturze i interakcje z przedstawicielami obcej kultury. 

Treningi informacyjne i atrybucyjne s� programami specyficznymi, maj�cymi 
pomaga� uczestnikowi przystosowa� si� do konkretnego społecze�stwa, trening 
przez do�wiadczenie to program ogólny, ułatwiaj�cy adaptacj�, prawidłowe 
funkcjonowanie w dowolnej kulturze. Szkolenia takie mog� podkre�la� 
podobie�stwa mi�dzy lud�mi, skupia� si� na ró�nicach kulturowych b�d� ł�czy� 
oba te elementy. Przykłady praktyczne:  

− mi�dzynarodowe programy edukacyjne – wymiany szkół, uczniów, praktyki, 

− wymiana, szczególnie młodzie�y, na pobyt w rodzinach, 

− miasta partnerskie – programy mi�dzynarodowe dotycz�ce współpracy obu 
miast, wyjazdy studyjne, 

− programy edukacyjne „Małe Ojczyzny” – wychowanie regionalne. 

Podobn� rol� pełni� równie� wszelkie formy turystyki indywidualnej, od 
wycieczek krajoznawczych po wyjazdy „zakupowe”. 

Nauczenie si� pozbawionej uprzedze� komunikacji oraz zdobycie umiej�tno�ci 
umo�liwiaj�cych rozpoznanie komunikacji opartej na uprzedzeniach jest 
obowi�zkiem osoby ułatwiaj�cej komunikacj� pomi�dzy kulturami, mediatora 
mi�dzykulturowego oraz instytucji pragn�cej stworzy� u siebie wra�liwe, 
wielokulturowe �rodowisko pracy. I tak na przykład do podstawowych cech 
charakteryzuj�cych negocjatorów i mediatorów mi�dzykulturowych nale�� m. in.:  

- otwarty umysł – psychiczna i sytuacyjna zdolno�� adaptacji do innych kultur. 
Polega na gotowo�ci poznawania nowych lub innych idei, koncepcji i 
do�wiadcze� bez natychmiastowego formułowania ocen lub porównywania z 
faktami dobrze znanymi, 

- brak skłonno�ci do ferowania opinii, polegaj�ce na gotowo�ci do opisywania 
zachowa�, a nie do ich ewaluacji i kategoryzowania, 
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- znajomo�� komunikacji polegaj�cej na rozumieniu, �e ludzie nie reaguj� 
bezpo�rednio na wydarzenia, lecz na znaczenie, jakie tym wydarzeniom 
przypisuj�, 

- zdolno�ci interpersonalne, to znaczy słuchanie, empatyczne zrozumienie itp., 
czyli zdolno�� do wyra�ania szacunku i pozytywnej akceptacji drugiego 
człowieka, 

- �wiadomo��, �e własne widzenie �wiata nie jest uniwersalne, �e 
indywidualne koncepcje wszystkich ludzi posiadaj� warto�� jednakow�.34 

 

Tak wi�c istnieje ju� oferta edukacyjna dla pragn�cych pozna� i stosowa� zasady 
komunikacji mi�dzykulturowej. Nale�ałoby je systemowo i powszechnie wdro�y� 
w proces nauczania i wychowania. 
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Podsumowanie 
 

Skuteczna komunikacja interpersonalna pozbawiona uprzedze� jest narz�dziem 
edukacji otwartej i regionalnej, maj�cej na celu wychowanie człowieka 
umiej�cego si� porusza� swobodnie mi�dzy ró�nymi kulturami. 

Posiadaj�c umiej�tno�� komunikacji mi�dzykulturowej nowoczesny człowiek 
przeło�y do�wiadczenia narodowo�ci �yj�cych w okr�gu przygranicznym na 
postawy konieczne i po��dane w zintegrowanej Europie. 
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