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Inni i Obcy W bezpiecznym miejscu.
Poprawność polityczna w zróżnicowanej kulturowo
szkolnej przestrzeni publicznej

Przestrzegani e reguł poprawności polit ycznej w szko łach funkcjonuj ących
w środowiskach zróż nicowanyc h kulturowo jest wyz waniem nie tylko polityki ośw iatowej i metod yki, ale - szczególnie ostatnio - także kultury akadem ick iej. Jedn ą z form jego realizacji są popularne szczególnie w Stan ach
Zjed noczonych Ameryki Północnej tzw. bezpieczne przestrzeni e lub strefy
(ang. safe space, safe zone) b ęd ące wyod rę b n io ny m i w szkoln ej pr zestrzeni
publicznej pogran iczami terytorialnymi, to jest miejscami, w których obo wią zują ściśle z w iąza ne z poprawności ą polityczną zasady dialogu społecz
nego. Okoliczności powstania bezpiecznych miejsc oraz kłopoty z zacho waniem ich neut ralności bywają pr zedmiotem dyskusji i przyczyną konfliktów
uczni ów (stude ntów), ich kr ewnych i bliskich oraz osób pełniących nad zór
nad poszczególnymi elementa m i systemu edukacji. W z w iązku z różnym
podejściem do poprawności polit ycznej oraz z m ożliwością wywierani a presji pr zez p rzed stawicieli ś ro dow isk mniej szoś ci na twórców bezpiecznych
m iejsc, mamy do czynienia z nadużyciami ich stat usu, wskutek których
prawo do komunikacji m ię dzykult urowej na zasadach popraw ności politycz nej bywa kwestionowane, podważa ne lub nadaje się mu znaczenia dale.kie od zakładanych.
Celem mojej wypowiedzi jest przedstaw ienie tego jako dotąd m ało znanego w Polsce elementu koncep cji edukacji w warunkach zróżnicowania
kulturowego. Szczegó l ną uwagę chcia łby m zw rócić na zagrożen ia zw ią
za ne ze zbyt kat egorycznym rozumieniem poprawności politycznej i sprowadzeniem do absurdu jej idei. Bezpieczne miejsca rozpatruję jako obszary
przenikania się sfer prywatnej i publicznej, realizacji dialogu międzykultu
rowego i edukacji międzykulturowej na zasadach poprawnoś ci politycznej,
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pod warunkiem zachowania zdrowego rozsądku. Takimi właśnie miejscami
powinny być szkoły - przynamniej teoretycznie.
Mimo że odwołuję się tu głównie do przykładów ze Stanów Zjednoczonych, to pretekstem do podjęcia niniejszej refleksji są notowane również
w Polsce przypadki ograniczania wolności słowa i debaty w akademickiej
przestrzeni publicznej oraz nadużywa n ia tejże przestrzeni w celach politycznych manifestacji' .

Pop rawność

polityczn a na styk u sfer publiczn ej i prywatnych

Sfera publiczna to według Tadeusza Lewowickiego: "l...] osoby, d ziałania
tych osó b i wytwory działalności - intelektualne, ideowe, organizacyjne,
materialn e - służące na uży tek pub liczny, ogólnospo łeczny oraz funkcjo n ujące w spo łeczeństwie, w różnych formach życia spo łecznego" [Lewowicki, 2007: 35]. Do n aj wa żn iej szych obszarów sfery publicznej, to jest osób ,
instytucji, idei mocno oddzia łujących (lub ewentua lnie mogących oddziały
wać) na różne wym iary i pła szczyzny życia spo łecznego, Autor zalicza mię
dzy in nymi te, w któr ych śmiech jawi się jako szczególnie istotn y czynnik
spo łeczny: politykę i Ideologi ę , moralność i prawo postrzegan e jako normy
reguluj ące życie społecznej kulturę, naukę i oświ atę; lud zi, instytucje, treści i sposoby ich d ziałalno ści ; ś rodk i ma sowego komunikowani a; instyt ucje, organizacje spo łeczne, grupy spo łeczne głoszące j akieś cele i zab iegaj ące
o ich osi ągnięcie; Kościoły i organizacje wyzna niowe [Lewowicki, 2007: 36].
Jak zauważa Zygmunt Bauman: "Dobro zbiorowe, publiczne i interesy
jednostk owe, prywatne potrzebuj ą siebie nawzajem jak p łuca powietrza czy
kwiat wody i jedno bez drugiego daremnie p oszuk iwałyby zaspokojenia
i nie mogłyby liczyć na długi żywot" [Bauman, 2006: 18].
Stąd nieustanny d ialog i przeni kan ie się ka żdej ze sfer dokonujący się
na różnego rodzaju pograniczach - tym bardziej z łożonych wewnętrz
nie i przyczyniających się do zawikłania relacji międzyludzkich , im więcej
w nich uwarunkowan ych kulturowo wzorów i konwe ncji zachowań. im wię l
cej międ zykulturowych spotkań , zdziwień, napięć i negocjacji. Dotyczy to
nie tylko istotnych spraw publ icznych postrzeganych w kategoriach dobra
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wspólnego, ale także spraw prywatnych, choćby drobnych i pozornie mało
isto tnych z perspektywy globalnej, lecz istotnych dla jednostek uczestniczą
cych w życiu spo łeczny m. Jedną z takich spraw jest di alog mi ędzykulturowy,
kt óry bierze swój początek w sferze prywatnej, lecz jego następstwa najczęś
ciej stają się funkcją życia publiczn ego.
Sub iekty wne gra nice m iędzy ~ferą publiczną i prywatną mają charakter interakc yjn y, to znaczy nie tyle separują, co sta now ią symboliczną lub
realistyczną podstaw ę regulacji i kontroli zachowa nia jed nostek i grup społecznych. Czyn nik iem tej kontroli bywaj ą międ zy innymi postawy wobec
określo nych obiektów (np. różn ic kulturowych i ich no sicieli), kt órych po dstawy przekaz uje s ię w procesie ed uka cji. W zbiorach treści edukacji stykają
się wa r tości pr yw atne i publiczne, co staje się szczególn ie widoczne w d ziałalności in stytucji takich jak szkoła, czy środki ma sowego komunikowania.
Granice sfer prywatnej i publicznej ora z ich społeczne konsekwencje są
płynne, podlegają hi storycznej zm ien n oś ci terytorialnej i kulturowej, a ich
radykalne i szty wne wyróżnienie nie jest możliwe. Przenikanie się tego co
pr yw atne i publiczne, wraz z konsekwencjami tych zjawisk dla edukacji, są
unikalne, wyjątkowe w danym mi ejscu i czasie. Dl atego też w odniesieniu
do ka żdego styku sfer publicznej i pr yw atnych (im więcej uczestników relacji społecznych, tym więcej możliwych styków) mają zastosowa nie zwykle
umowne i trudne do sfor ma lizo wan ia reguły, czy zas ady poprawn o ści politycznej.
Poprawność polityczn a to
za sprawą. pojawiającyc h s ię głów nie w latach
XX wieku. prób uregulowa nia sposobów mówie nia oraz zachowywania się w kampusach uniwersytetów amerykańskich. S tała s ię ona elementem
szerszych procesów ku lturowych i politycznych. których orędow nicy powoływali
się na konieczność likwidacji niesprawiedliwości s po łecznej przy pomocy wielu
narzę dzi z zakresu szeroko pojmowanej inżynier ii społecznej. tak ich jak m.in. tzw.
ajJirmative action, tzn. stosowanie tzw. pozy tyw nej dyskrym inacji. m aj ąc ej na celu
ułatwienie osobom pochodzącym z grup uważanych za u poś ledzo ne społecznie
(Czarni. mniejszości seksualne. kobiety) awans edukacyj ny i cywilizacyjny przez
stosowanie wobec nich osłabionych standardów wymagań w przypadkach rywa lizacji o miejsca na uczelniach oraz w instytucjach publicznych (stanowych i federalnych) [Szahaj, 2004: 155; szerzej: 155-175] .
zjawisko. które

stało się głośne

osiemdziesiątych

W Stanach Zjednoczonych not uje się wiele kontrowersji związanych
z rea lizacją reguł poprawności po litycznej na terenie szkół różnych szczebli.
Zwłaszcza w śro dowiskach akademickich bywa, że kłopoty z nadinterpreta-
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cją reguł poprawności

politycznej, których konsekwencją jest zapr zeczenie
wolności dyskursu i prawa do niego ponad podziałami, wiodą do ogr aniczenia akademickiej wolności słowa ora z ulegani a przez wład ze uczelni postu latom radykałów. Historia tego zjawiska ma jednak o wiele d łuższe korzen ie,
niż samo pojawienie s ię kategorii "popraw ności politycznej" oraz "bezpiecznych miejsc".

Od prawa Coms tocka po

cenzurę

lektur szkolnych

W 1873 roku Anthony Comstock - inspek tor pocz towy i bojownik o zachowani e moralności , doprowadził do ustanowieni a w Sta nach Zjednoczonych
federaln ego prawa skierowanego przeciwko "plugastwu i sproś ności". Na
jego mocy zezwolono na publi czne otwi eranie przesyłek i listów w poszukiwaniu owych sprośności - na przykład ś rod ków ant ykon cepcyjnych albo
materiałów pornograficznych . Opieraj ąc się na tzw. praw ie Cornstocka, policja s tosowa ła wobec lekar zy prowokacje z wykorzystaniem pod stawionych
świadków koronnych, którzy usiłowali u zyskać u lekar zy zgo dę na przerwani e ciąży. Za złapa n ie na gorącym uczynku, lekarzowi g roziło us u nię
cie z zawodu i więzienie. Prawo to wkrótce rozszerzono na inne dziedziny
życia - między innymi u możliw iono poszukiwanie w przesyłkach i lokalach publicznych ks iążek, broszur i czasopism, które godziłyby w moralność.
Znalezione lektury podlegały konfiskacie i często publicznemu niszczeniu.
To właśnie w oparciu o prawo Comstocka skonfis kowano między innymi
kolejne wydan ia książek Margaret Higg ins Sanger - lekarki, pionierki idei
planowania rodziny, której w latach 1916-1936 regu larnie zamykano Klin i kę Kontro li Urodzeń, za ka żdym razem osadzając jej założycielkę na mie siąc w areszcie . Prawo Comstocka zmieniło Stany Zjednoczone w państwo
policyjne, a z przyznanej władzom możliwości ingerowania w sferę prywatną obywateli korzystano na jego mocy jeszcze w latach sześćdziesiątych
XX wieku [szerzej: Bates, 1995; Beisel, 1997].
Oficjalna praktyka ogranicza nia dostępu do uważanych za nieodpowiednie lektur, zaistniała w amerykańskim systemie oświaty wskutek zaakceptowania wywodzącego się z Wielkiej Brytanii zjawiska "bowdleryz acji", którego nazwa wywodzi się od nazwiska Thomasa Bowdlera (1754 -1825) [szerzej: Lynch, 2007; Perrin, Godine, 1992]. Ten angielski lekarz i reformator
społeczny wraz ze swą siostrą pisarką Henriettą Marią Bowdler (1750-1830),
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postanowił opracować

nowe wydania klasycznych dzieł w taki sposób, aby
można je było bez obaw lub wątpliwości czytać w rodzinnym kręgu. Bowdleryzacja polega więc na usuwaniu z klasycznych tekstów ich fragmentów lub
ich przeinaczaniu pod pretekstem usuwania treści, które zdaniem dokonującego "pop rawek" mogłyby uraż ać wra żliwość, dobry sma k i skrom ność
potencjalnych czytel ników. Zdani~m Alicj i Bojko, i Doroty Dobrzyńskiej,
bowd leryzacji po d legały najczęściej utwory Williama Szekspira. W niektórych antologiach dl a szkół średnich pojawiły się ocenzurowane wersje
ROMEA I JULII, z których usunięto nawe t oko ło 400 wersów, przy czym nie
towarzyszył temu żaden komentarz wydawcy [Bojko, Dobrzyńska , 2007:
246). Jak piszą Autorki:
Najbard ziej znany m opracowaniem utworów Szekspira dokonanym przez rod zeń 
stwo Bowdlerów jest The Famiły Shakespeare (Szekspir d/a rodzin). Pier wsze wyda nie u ka z ało s i ę w 1807 r. i bylo dziełe m Henrietty (12 sztuk w 4 tom ach). d rug ie
(w 10 tomac h) z 1818 r. przygo towa ł Tom asz. Oba pr zypisan o bra tu, p oni e wa ż
nie wypada ło sugerować . że kobie ta kojarzo na by ła z t reści am i nieprzystoj nyrni ,
nawet w przypadku ich cen zurowania. Wed le sfo rm u łowania Bowdlera u su n i ęt o
wszystko. co mogło s ta n o w ić obrazę d la "cnotliwego i religij nego umys ł u ". ta k by
Szekspira można było czytać na głos w gro nie rod zinnym. Np. samobójstwo OfeIii w Haml ecie zo s t a ło przed stawi one jako utonięcie. Od ta mtej pory nazwisko
Bowdlera kojarzone jest z oczyszczaniem tek stów z elem ent ów mogących zgorszyć
pruderyjnego czytel nika" [Bojko, Dobrzyń ska. 2007: 246; patrz: Bowdler, 1818J.

W 1826 roku, już po śmierci T. Bowdlera, ukazała się op racowana przez
niego podobna wersja Historii zmierzchu i upadku cesarstwa rzymskiego
Edwarda Gibbona [1776-1789) . Nie cieszyła się jednak tak wielką popularnością, jak Szekspir dla rodzin.
Współcześnie uwikłanie amerykań skiego systemu oświaty pub licznej
w rozgrywki polityczn e niejednokrotnie prowadzi do cenzurowania w imię
poprawności politycznej nawet podręczników, zeszytów ćwiczeń i testów
szkolnych. Oficjalnie chodz i o ochronę mniejszo ści kulturowych przed dyskryminacją i wykluczenie możliwości urażenia choćby najmniejszej grupy
obywateli. Nieoficjalnie mamy jednak do czyni enia z politycznym oddziały
waniem na o światę oraz wykorzystywaniem jej do udowodnienia pr zeciwnikom, kto jest silniejszy i kto przeforsuje bardziej spektakularną poprawkę
do obowiązującego prawa. Źródłem napięć w tym względzie s ą politycy
skrajnej zarówno prawicy i lewicy, zaś większość rodziców uczni ów nawet
nie zdaje sobie z sprawy z konsekwencji ich działań. Nad czystością tekstów
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wykorzystywanych w szkole czuwają komisje oceniające poprawność polityczną treści oraz tzw. biegli stanowi do spraw wrażliwości kulturowej (czyli
cenzorzy), których zadaniem jest usuwanie treści i ilustracji, które mogłyby
obrażać lub dyskrym inować określone środow iska, a nawet tylko potencjalnie budzić niepewność , strach lub niesmak. Procedurze zatwierdzania
materia łów dydakt ycznych muszą się podporządkować wydawcy o ile chcą,
by ich mater iały zosta ły dopuszczone do użytku szkolnego. Prowadzi to do
powstan ia opracowa ń dydaktycznych peł nych przekłamań, w tym bezkrwawych podręczników historii oraz wersji lektur oczyszczonych z kontrowersyjnych sformułowań i tematów (na przykład dotyczących rasy, pochodzenia,
p łci , religii, kondycji psychofizycznej). Stanowi to też pretekst do oskarżania
niewygodnych politycznie autorów i nauczycieli o zła man ie rozporządzeń
władz ośw iatowych, a w kon sekwencji niedopu szczani a ich publikacji do
użytku szkolnego i zakazu publi cznego wypowiadania się na tematy zw ią 
zane ze szkołą [szerzej: Ravitch, 2007].
Dowodem skali zjawiska jest fakt , że z niekt órych a meryka ńskich pod ręczników wykreśl ono pon ad p ięćset "niepo pra wnych polit yczn ie" słów,
międ zy innymi:
- sowa (w niekt ór ych kulturach kojar zy się ze ś m iercią - na przykład
w niekt ór ych legendach indi ań skich sowa odprowadz a duszę do Krainy Wiecznych Łowów) ,
- dynia (kojarzy s ię z poga ń ski m św iętem Ha lloween),
pączki (są niezdrowe i prowadz ą do tycia),
urod ziny (nie wszystkie dzieci obchodzą urod ziny - na przykład świad
kowie Jehowy).
Jak zauważa Diane Ravitch:
Językowymi

policjantami kieruje obawa, że jeśli d zieci natrafią na s ł owo wyraż a 
seksistowskie stereotypy, powiedzmy "sprzedawca" lub budzące przestrach
stworzenia, jak szczu ry. myszy lub kara luchy. będą zb ite z tropu i nie będą w sta ni e ukończyć test u. Teoria ta ma jednak zasadniczą s łab ość : brak dowodów na
jej prawdziwość. Przecież w ksią żkach dla dzieci s ą trzęsienia ziem i. huragany
i pożary. ludzie umierają. A wydawcy testów s ą za u ro czen i teori ą , ż e d zieci nie
w ypadną dobrze na teście , jeśli znajdą w nim coś, co je ni epokoi [Mcl.ure, 2003:
22).
jące

W 2003 roku w Massachusetts doszło do skandalu, gdy okazało się, że
jedno z poleceń w teście szkolnym brzmiało: "Opisz dzień, w któr ym pad a
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śnieg".

W oparciu o rozporządzenia uwzględniające reguły poprawnoser
polityc znej pojawiły się protesty, że w ten sposób dyskryminowa ni są uczniowie z Ameryki Łacińskiej, którzy nigd y nie widz ieli ś n iegu, m aj ą w ięc
mniejsze szanse na popraw ne napisan ie testu. Protest polityków został
uwzgl ęd nio ny, a uczniowie w ca łym sta nie musieli nap isać test ponownie,
bo inicja torom protestu nie przyszł? do głowy, że dz ieci z Ameryki Łaciń
skiej widzia ły ś n ieżny dzień w telewizji lub Internecie, więc mogą sobie śnie

życę wyobrazić.

Pon ieważ

sprawa jest niezwykle "med ialna", w 2007 roku jej echa dotarły
także do Polski. W kilku prawicowych czasopismach zamieszczono sensacyjną informację, że guberna tor Kalifornii Arnold Schwarzenegger na
mocy specjalnej ustawy ant ydysk rym in acyjnej z akaza ł wykorzystywania
w pod ręczn ikach i test ach s łów "ma ma", "tata", " m ą ż" i " żon a". Swoj ą decyzj ę rzekomo u z a sadnił, że jeśli kto ś sugeruje, iż normalna rod zin a skł ada
s ię z prz edstawicieli różnych płci , a nie dwóch ojców lub dwóch matek, tym
samy m ob raża środowiska homoseksualne. W tejże ustawie mi ał s ię z n a leźć
zapis pozwal ający chłopcom ko rzystać z przebieralni dziewczynek i od wrotnie, d zięki czemu d zieci miałyby wcze śniej przekonać s ię, czy nie mają
tr an sseksu aln ych skłon noś ci (sicl), Autorzy medialnej manipulacji wywiedli
źród ło us tawy z dokument ów mi ęd zynarodowych stowa rzyszeń gejów, lesbijek i osó b transseksua lnych. Dopi ero dziennikarski e śledz two uj awniło
fałszerstwo, jednak w po lsk im Intern ecie kaczka dzienni karska o "poparciu
Terminatora dla hom oseksualistów" jest niezwykle popularna i w op iniac h
wielu uczestników for ów inte rnetowych uchodzi za fakt-,
Zarówno w Harva rdz ie, jak i wielu innych a merykańskich uczeln iach
studenci pro testowali przeciwko zamieszczaniu na listach lektur obowiąz
kowych książek, których t reści mogłyby wywołać nie przyjem ne doznan ia.
Wykładowcy, któ rzy nie chcieli zweryfikować list lektur, zosta li zobligowani
do zamieszczen ia przy kontrowersyjnych tytułach ostrzeże n ia, że lektur a
zawiera opisy lub odniesienia do prze mocy, przes tęps tw seksua lnych lub
rozma itych problemów psych icznych . Dotyczy to nawet pozycji beletrystycznych zaliczanyc h do kl asyki literatury amerykańskiej [Pawłowski, 2015: 61].
Bowd leryzacja i cenzura lektur dla dz ieci przez stanowych biegłych dotyczy nie tylko tekstów, ale również ilustracji:
Patr z np .: dziennikzwiazkowy.com/slare-archiwum-dzien nika/cI 2-pollw-szkoach -o -h omoseksualistach [29.11.2013] ; gejowo.pl/index.php?pi d =3&n_id =8833&n_offset=0&repl y=82
733 [29.11.2013].
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Interesującym przykładem takiego działania jest spór o sposób pr zedstawienia
Czerwonego Kapturka, a ś ci śl ej, zawartości koszyka t ytułowej bohaterki utworu.
W 1984 r. Trina Schar t Hyman o p r acow ując i ilu str uj ą c ba śń o Czer wo nym Kapturku, umieściła w koszyku dziewczynki butelkę win a. Wywol a ło to sprzeciwy
niekt órych rod ziców. któr zy u wa ż ali . że zos ta ła nar uszona zasada wychowania
w trze źwości. W 1989 r. ta wersja ba śni br aci Grimm zosta ł a zakazana pr zez kali fornij skie s zkoły. gdyż na okł ad ce w id n ia ł wspomnian y obraze k. Tamt ejsze wła 
dze uzn ał y, że nowe wydani e "Cze rwonego Kapt ur ka" jest wyra zem "a kceptacji
dla s p o ży wa n i a alkoholu" [Bojko. Dobrzyńska. 2007: 249; patrz: Grim m. Scha rt,
Hym an , 1983].

Zjawisko cenz urowania ilustracji w ksią żkach dla dzieci nie jest wyłącz
nie amerykańską specj a l nością . Także słynny szwedzki autor książek dla
dzieci Jan LoM w 2005 roku otrzymał od swego wydawcy polecenie narysowan ia kilk u nowych ilustracji do dwóch op ub likowanych przed laty pozycji3, poniewa ż przedstawiciele in nych kultur zos tali na nic h przeds tawieni
w sposó b stereotypowy. D ecyzj ę o ponownym wyda niu książek wydawca
uza leż n ił od zm iany obrazków. Auto r od mówił i oficjalnie zapro testo wa ł, wywołując spo łeczną debatę na temat granic poprawności politycznej
i zw iązanej z nią i ngerencj ą w dzieło.
Jana Lóófsa licznie poparli czyt elnic y. a także część publicystów twierd z ą c ych , że
cenzu ra politycznej poprawności po sunęła s ię ju ż za daleko. Jeden z intern atów
za żartował nawet, że idąc toki em m yśl enia wydawcy, najlepiej byłoby s pa lić ca łą
lite raturę napi san ą pr zed 2000 roki em".

Opisywane zjawiska nie zachodzą wyłącznie w wą sko pojmowanej sferze edukacji. Graniczące z absurdem podejście do politycznej poprawności
dotyka także ś rodowisko grafików pracujących dla prasy.
Raport Herblouck Founda tio n z 2011 r. pok azuje, że rysu nek i kom iks prasowy (tzw.
editorial cartoons), ta k istotny dla a me ryka ńs kiej kultury i to żs a m o ści , d osłowni e
znika w oczach . Jeszcze na po cz ątku XX w. a merykańs kie dzienn iki za t ru dnia ł y
na s t a łe w redak cjach łączni e 2 tys. rysowników. Dz iś ta liczba wynosi. .. 40!" [Frqckie wicz, 2015: 86J.

"Dziadek jest pira tem" (szw. Morfar arsjiirii vare) z 1966 roku oraz "Z ła p l'abia na" (szw. 'fa
fast Fabian) z 1997 rok u.
4
lam ]: Szwedzki wydawca c hcia ł, aby auto r zmienił po latach ilustra cje w k sią żkach , bo
"stereotypowo" przeds tawiały inne nacje, hllp://booklips.pllnewsy/szwedzki-wydawca-chcialaby-autor-zm ieni 1-po -latuch-ilustracje-w-ksiazkach -bo -stereotypowo-przeds tawia Iy-iII uenacje/ [18.05.2016J.
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Nieodpowiednie rysunki, n aruszające prawa j akiej ś mniej szoś ci lub urauczucia wrażliwszych czy teln ików, mogłyby bowiem prowadzić do
zmniejszenia sp rzed a ży danego tytułu, ograniczenia liczby rek lam, czy
kosztownego procesu sądowego.

żaj ą ce

Bezpieczne przestrzenie w ni eb ezp iec znych czas ac h
Częstym

pre teks tem do n iekiedy ostrych sporów jes t niedopuszczanie i/lub
zakazywanie organ izowania publicz nyc h wykładów osób, których poglądy
uchodzą za kontrowersyjne lub są nie do p rzyjęcia pr zez głoś nych przedstawicieli mniejszości kulturowych, albo reprezentujących ich in teresy po lityków. Z przypadkam i tego rodzaju sytuacj i borykają s ię nie tylko uczelnie
wyższe w k rajach an glosas kich (wed ług m agazy nu "Spiked" a ż 80% br ytyjsk ich uniwersyt et ów wprowadziło tego rod zaju og ra niczen ia wol ności
słowa) [ Pawłowski , 2015: 61], ale także w Polsce, gd zie nie tak da wn o społeczne napięci a i towarzyszące im publicyst yczn e spory w iązały się z organ i zacj ą wykładów Petera Singera [Żakowski: 2010], Paula Ca merona [Dmi rczuk, 2013], Jerzego Zięby [Ozikowska, 2016], czy Zyg mun ta Bauma na [Harłukowicz, 2013]. Zresztą tradycja zrywania wykładów z przyczyn po litycz nych w Polsce jest podobna jak w in nych kr ajach [Lipski , 2016]. Gdzie więc,
jeśli nie w akademickiej przestrzeni publicznej powin no się zna leźć miejsce
- bezpieczne miejsce - dla Inność i Obcości oraz na o twartą debatę nad jej
konsekwencjami?
Idea bezpiecznego miejsca pojawiła się najp ierw w przestrzen i publicznej, zaś w systemie edukacji z a ist n ia ła w szkołach średnic h w środowiskach
zróż n icowa nych religijnie Irlandii Północnej [Schreiner, 2007: 57-66]. Ich
twórcom chodziło o miej sce do wyrażania swej tożsamości bez nara żenia
się na ataki; przyjazną atmosferę do prezentowania różnych poglądów; moż
liwość ucz estniczenia w działaniach i reflek sji z pozycji równości; a fu ndamentem tych d ziałań miał być dialog mimo różnic [szerzej: Hunter, 2008:
5-21; Llerena-Quin, 2013: 340 -346; Stengel, Weerns, 2010: 505-507]. Jak
pisze Łukasz Pawłowski:
Term in "bezpieczna

p rzest rzeń"

(saJe space) pierwotnie

o znaczał

m iejsce. gd zie

ró żne mniej s zo ści mogły p oczuć s i ę wolne od uprzed zeń czy styg matyzacj i. Bez-

pieczn ymi przestrzeni ami nazywan o m.in. bary dla hom oseksu ali stów w amery-
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kańskich

m iast ach . w czasac h gdy « n i e właś c i wa » orientacja seksua lna była surowo
biegiem lat po do b ne mie jsca pojawiały się na zachodnich ka mpu sach uniwersyte ck ich . ale zna cze n ie saJe spaces zaczę ło się niebezpiecznie rozszerzać . D zi ś oznaczają miejsca gwarantujące ochronę ju ż nie tylko przed fi zyczną lub
s łow n ą agresją . ale t eż p rzed wszelkimi pogl ądami czy ideam i mogą c ymi powod o wać dyskomfort. Pos zerzaj ą się takż e ich granice. Na ame ryka ńskic h i br yt yjski ch
uniwersytetach ro snąca liczba organizacji st ude nc k ich domaga s i ę. by za bezpieczną przestrzeń uznawać c ał y teren ucze lni [Pawłowski, 2015: 60).
piętnowana. Z

Elenie Oppfer z Centrum na rzecz Dialogu Międzykulturowego pr zy
Uniwersytecie Berkeley charakteryzuje "bezpieczne prz estrzenie" lub "bezpieczne strefy" jako metaforyczne pola dialogu, wsparcia oraz inkluzji osób
zaliczających się do "historycznie" marginalizowanych grup m n iejszości
kulturowych . Można o nic h mówić zarówno w kontekście systemu edukacji (zwłaszcza w szkołach róż nego szcze bla), ja k rów n ież w od niesie niu do
działalności wszelki ego rodzaju sa mo rządów, organizacji p ozarz ądowych ,
a nawet korporacji przemysłowych, w kt ór ych j edn ą z reguł d zi ałania jest
poszanowanie praw człow ieka oraz opieka nad mn iej szościami zagrożonymi
rozmaitymi formami marginali zacji Ulub dyskryminacji. Dotyczy to osó b
o okreś lo nej płci, ori entacji seks ua lnej, pocho dze niu, kondycji psyc hofizycz nej, statusie spo łeczno -ekonomiczny m, religii, wyg lą dzie zewnętrznym i in nych cechac h, które miewaj ą lub mogłyby mieć kłopoty w związku ze swą
od mien nością ku lt urową w danym środowisku. Tego rodzaju miejsca stanowią element rozmaitych program ów społecznych, których celem jest realizacja idei dialogu międzykulturowego. Oznaczenie ich specjalną tabliczką lub
naklejką z napisem "safe space" lub "safe zo ne", pozwala uprzedzić osoby
korzystające z tej wyodrębnionej przestrzeni publicznej o wymaganych tu
specjalnych zasadach zachowania i dialogu [Oppfer, 2015].
A jednak o d co najmniej kilku lat co ś zaczyna się z mie niać. Uniwer syt eck i kampus
z pr zestrzeni wyjątkowej wolności powoli staje s ię miej scem wyjątkowo t ę wolność ograniczającym. Dzieje s ię tak nie tylko za pr zyzwol eniem. ale i z inicjatywy
sa mych st udentów [Pawłowski, 2015: 60] .

Oto kilka przykładów z ostatnich trzech lat.
Na Uniwersyt ecie Oksfordzkim studenci nie dopuścili do debaty na
temat dopuszczalności aborcji, poniewa ż dyskutantami miało być dwóc h
mężczyzn, którym - zdaniem domagających się jej zablokowan ia - dysku tować na ten temat nie wolno, bo nie zachod zą w ciążę (sprawa w ywołała
głośną dyskusj ę

w prasie na tem at granic wolności ak adem ickiej) [szerzej :
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O'Neill, 2014]. Na wydziale prawa Uniwersytetu Harvarda studenci zaprotestowali przeciwko pojawieniu się podczas egzaminów tematu przestępstw
seks ua lnych twi erd ząc , że wśród słuchaczy mogą być ofiar y takich p rzestępstw, do których doszło w kampusie u niwersyteck im , więc zetknięcie się
z tak im i zagad nieniami mogłoby być dla nich t rau matyczne (sprawa tych
przestęps tw stale powraca w mediach i publikacjach studenckich będąc
popu la rny m tematem dyskursu aka de mic kiego) [szerzej: Kingkade, 2015,
2016]. Jak z auważa L. Pawłowski :

[...1 skrajnym przypadkie m n adu życi a p ra wa d o bezpi eczn ej pr zest rzen i było
zablokowanie przez studenckie o rganizacje fem inistyczne wys tęp u kom iczk i Kate
Smurthwaite na Uniwersytecie Lo ndy ń skim. Przyczyną tego protestu nie był sam
występ i obra źliwe żarty, jakie mogły się w nim z na leźć, a le pog lą dy Smurthwa ite
na .. . reg u lację p ros ty t ucji . k tóre n ie spo do ba ły się części stu den tów. Artystkę
uzna no za oso bę u prze dzani} do osób p racuj ą c ych w se ks bizn es ie i w związk u
z tym zażą d a no o dwo ła ni a w ystę p u [ P awł o wski . 2015:61J.
Bezpieczne miejsca w szko łach mogłyby w ięc być u żytecznym metodycznym rozwiąza niem problemu z róż n icowa ni a kultu rowego ich śro dow isk.
Waru nkiem jest jed nak zabezpieczenie ich pr zed skraj nym upolityczn ien iem
oraz wykorzys ta nie w gr ania ch zdrowego rozsądku .

•
W procesie posz ukiwania rozwiązań metodycznych możliw ych do zas tosowania w akademickiej przestrzeni publicznej zróżnicowa nej kulturowo, na
tle amerykańskich doświadczeń z bezpiecznymi miejscami dla In nych i Ob cych rodzi się pytanie o gra nice odwo ływan ia się do reguł p op rawn ości
politycznej. Na stykach sfer publicznej i pr ywatnych ma my bowiem do czynien ia z g rą interesów roz maitych grup i jed nostek, dla których z założen ia
bez pieczna (czyli zapew niająca wol ność edukacji pon ad różnica mi, a nawet
mimo różnic) insty tucja, jaką jest szko ła. może być nie tyle miejscem realizacji ideałów edukacji, zwłaszcza edu kacji m i ę d zykul tu rowej , co przestrzenią do mniej lub bardziej efektywnej autopromocji - nie zawsze w uczciwych celach i za pornocą godnych środków.
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SUMM ARY

Other s and Strangers in a safe pla ce.
Political cor rectness in schools located
in culturally diver se enviro n me nts
Complia ncc with the rules of political cor rectness in schools locat ed in cultura lly d iverse
enviro n me nts is not only political but also methodical challenge. One form of thi s task
is called safe spaces. which a re territorial borderlands in the reality of scho ols which
apply th e principles of dialogue on the basis of political co rrectness. Due to the differ ent
understanding of political correctness and the possibility of lobby ing by representatives
of minorities on the organizer s of safe spa ce. we have to deal with the abu se of their sta tu s. As a result, the idcas of polit ical corr ectness and the establishme nt of int ercultural
com mun icatio n ar e often questioned, cha llenged or it has been give th em a meaning far
from th e orig in ał. The article pre scnts exa mples of thi s phcnomenon .
Tłuma czenie: Emilia Ży łkiewicz- Pło ń ska
political correctnes s, int ercultural education, multicultural ed ucatio n, safe
space. school.
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