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Abstrakt

W tekście poruszone zostają zagadnienia zróżnicowania kulturowego, pluralizmu i wielokulturowości. 
Przyczyny popularności tych pojęć, zarówno w dyskursie naukowym, polityce jak i praktykach społecz-
no-edukacyjnych są analogiczne do tych, jakie legły u podstaw renesansu idei regionalizmu, lokalności 
i „małych ojczyzn”. W artykule podjęto próbę nakreślenia obrazu Płocka jako miasta wielokulturowego 
w perspektywie etnologiczno-historycznej. Zostaje też postawione pytanie czy i w jakim sensie Płock jest 
miastem wielokulturowym dzisiaj. 
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WiELOKULTUrOWOŚĆ a rEGiOnaLizm. 
rOzWaŻania z pŁOCKiEm W TLE  

różnorodność jest, oczywiście, źródłem konflik-
tów, ale bez niej popadlibyśmy w odrętwienie kul- 
turalne, a może i zdolność do życia utracili, niczym 
organizm zbudowany z identycznych komórek: taki 
organizm może istnieć tylko na najbardziej prymi-
tywnym stadium ewolucji1 

Leszek Kołakowski

O popularności zagadnień regionalizmu i wie-
lokulturowości w dzisiejszym dyskursie humanistycz-
nym nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Termi-
ny te przeniknęły także do języka potocznego, sta- 
jąc się wieloznaczne i nieprecyzyjne, stosowane  
w rozmaitych – często mało czytelnych – kontekstach. 
Warto zatem, na potrzeby dalszych rozważań, do-
precyzować, co kryje się za niezwykle modną dziś 
ideą wielokulturowości i jaki jest jej związek z regio-
nalizmem.

Andrzej Sadowski – badacz zajmujący się od lat 
wielokulturowością jako koncepcją teoretyczną wy- 
korzystywaną do konstruowania społeczeństwa 
wielokulturowego zakłada, że „(…) wielokulturowość 
jak i społeczeństwo wielokulturowe stanowią kate-
gorie służące do określenia sytuacji lub procesów,  
w których rozwiązano całokształt problematyki zwią- 
zanej z partnerskim współżyciem w jednym społe-
czeństwie dwóch lub więcej zbiorowości wyróżniają-
cych się odmiennymi kulturami, w których wspólne 
zamieszkanie nie stanowi już problemu społecznego 
oraz w których dostrzega się i wykorzystuje korzyści 
wynikające ze zróżnicowania kulturowego mieszkań-
ców”2. W propozycji uczonego mowa jest o swoistej 
ewolucji od stanu zróżnicowania kulturowego, przez 
pluralizm kulturowy do wielokulturowości. Przy czym 

ten ostatni etap jest w praktyce trudny do osiągnię-
cia „(…) społeczeństwo wielokulturowe – twierdzi 
Sadowski – przynajmniej w warunkach Europy środ- 
kowo-Wschodniej, stanowi kategorię perspektywiczną. 
Przejście od jednego etapu do drugiego jest zwią-
zane przede wszystkim z rozwiązywaniem występu-
jących tam problemów i konfliktów o charakterze 
społecznym i kulturowym, problemów związanych 
najogólniej z różnymi postaciami nierówności eko-
nomicznej, społecznej i kulturowej poszczególnych 
jednostek i zbiorowości kulturowych, nierówności  
w dostępie do dóbr społecznie pożądanych, ale  
w społecznej świadomości wiązanych ze zróżnico-
waniem kulturowy”3. W tej zwartej koncepcji, kon-
sekwentnie odnoszącej się do polityki regulowania 
stosunków społecznych jako swoistej misji i zadania, 
sam tylko fakt współwystępowania w jednym spo-
łeczeństwie kilku mniej lub bardziej licznych grup 
odrębnych kulturowo nie zasługuje na miano wie-
lokulturowości. To jedynie stan określany mianem 
„zróżnicowania kulturowego”.

Alternatywną koncepcję wypracował Janusz mu- 
cha, pisząc o trzech sposobach rozumienia wielo-
kulturowości. Pierwszy z nich odnosi się do sta- 
nu rzeczywistego i bliski jest koncepcji społeczeń- 
stwa zróżnicowanego kulturowo A. Sadowskiego. 
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To konkretne istniejące społeczeństwa, w których 
funkcjonują różne kultury. drugi typ rozumienia 
wielokulturowości odnosi się do sytuacji, kiedy to 
pojedynczy ludzie – członkowie społeczeństwa – 
dostrzegają w życiu codziennym odmienność kultu-
rową swoich sąsiadów. Trzeci sposób rozumienia 
wielokulturowości odnosi się do ideologii i działań 
politycznych zmierzających do wypracowania insty-
tucji wielokulturowości. Wielokulturowość w tym 
ujęciu ma miejsce wówczas, gdy istnieje równość 
dostępu jednostek do sfery publicznej niezależnie  
od przynależności etnicznej. Funkcjonuje także sys- 
tem zachęt do pielęgnowania różnorodności, zarów-
no w obrębie tego co prywatne jak i wspólnotowe4. 
W ramach pierwszego i drugiego sposobu rozumie-
nia terminu zaproponowanego przez J. muchę jest 
miejsce na sytuację, gdy interpretujemy jako wielo-
kulturowość fakt obecności w naszym otoczeniu osób 
o odmiennej od naszej proweniencji kulturowej. 
może to być student-muzułmanin lub małżonek 
sąsiadki – brytyjczyk, którego ta poznała pracując  
za granicą. Tak pojmowana wielokulturowość po-
zwala zatem uwzględnić także sytuację sąsiedztwa 
kultur nie obarczonego wieloma wiekami wspólnych 
doświadczeń i wzajemnych relacji w danym miejscu. 
Niektórzy teoretycy prawie wcale nie uwzględniają 
tradycji wzajemnego sąsiedztwa, zwracając uwagę 
na jego aktualny charakter: „Wielokulturowość 
ozna-cza uznanie różnych grup kulturowych, które 
kultywują swoje odrębności i nie starają się do- 
minować nad innymi” – twierdzi Janusz Gajda5. 
Cytowany wcześniej A. Sadowski sięga w takim 
przypadku po kategorię pluralizmu, który w wy-
miarze społeczeństwa regionalnego oznacza sytu-
ację, gdy przybysze mogą liczyć na akceptację  
i pozytywne współżycie, istnieje społeczne przy-
zwolenie oraz przyswojenie umiejętności osiąga- 
nia „kulturowego kompromisu” między etnicznymi  
i religijnymi komponentami struktury społeczno-kul-
turowej6.

Istnieje wreszcie wielokulturowość – i ta będzie 
nas interesowała w sposób szczególny – która od- 
nosi się do dziedzictwa przeszłości. Ten rodzaj wie- 
lokulturowości jest wyraźnie obecny w dyskursach  
regionalistycznym i tożsamościowym, szczególnie  
w wymiarze miejskim. W Polsce – obecnie kraju 
dość homogenicznym kulturowo – kumuluje się 
tradycja obecności i pamięć wielu różnych kultur. 
To spuścizna skomplikowanych dziejów i specyficz-
nego położenia geopolitycznego ziem między Od- 
rą a bugiem. można zatem powiedzieć, że polity- 
ka wielokulturowości na niewielkim obszarze na-
szego kraju związana jest (póki co) z regulowaniem 
wzajemnych stosunków społecznych. dominuje zaś 

polityka wielokulturowości jako praktyka kształto-
wania pamięci zbiorowej. 

*   *   *

Popularność idei wielokulturowości, pojmowanej 
zarówno w kategoriach codziennego doświadcze-
nia odmienności jak i formowania pamięci zbioro-
wej jest zjawiskiem posiadającym liczne analogie, 
a nawet ściśle sprzężonym, z renesansem idei re-
gionalizmu, lokalności i „małych ojczyzn”. Kluczo-
wy dla tego związku jest proces określany mianem 
demokratyzacji pamięci (jednym z terminów po-
chodnych jest także „regionalizacja pamięci”)7, 
który pozwala postawić pytanie o tożsamość. „do- 
tychczas pytanie to rozstrzygane było w sposób 
wobec jednostki zewnętrzny. To kim była, wyznaczał 
jej dowód osobisty, rubryka z wpisaną narodowo-
ścią, szkolny podręcznik z obowiązkową wersją 
dziejów. Tożsamość była czymś danym i dla całej 
zbiorowości czymś w miarę jednolitym (…). Pamięć 
była sprawą prywatną podobną wstydliwej choro-
bie, którą starannie ukrywa się przed wścibskimi 
oczyma”8. Podobnie rzecz miała się z interpretacją 
historii lokalnych i regionalnych. W latach Polski 
Ludowej historie te były pisane pod dyktando ideo- 
logii centralnej, w myśl której budowano obraz spo- 
łeczeństwa całkowicie monolitycznego pod wzglę- 
dem narodowo-etnicznym, o wspólnych dziejach. 
Po 1989 roku mamy jednak do czynienia nie tylko  
z procesem uzupełnienia historii ale także z jej re-
konstrukcją i nowym uporządkowaniem dawnych 
treści. Postępujący w jednoczącej się Europie kryzys 
państwa narodowego sprawia, że jednostki oraz 
społeczności lokalne za pośrednictwem swoich lide- 
rów, tworzą alternatywne wersje pamięci w stosun-
ku do oficjalnych narracji państwowych. Zdaniem 
Pawła śpiewaka: „Pamięć pozwala grupie na zdo- 
bycie uznania, jest sposobem proklamowania swo-
jej odrębności w obrębie szerszej wspólnoty, która 
zwykle odmawia tego prawa. Nie mogło być prze- 
cież przed laty pamięci mazurów, ślązaków czy 
rodzimych gdańszczan, bo niszczyłoby to obowią-
zujący obraz jednolitego narodowo obrazu Polaków. 
Przyznanie sobie prawa do pamięci jest uznaniem 
prawa do swej odrębności od dominujących toż-
samości. rewindykacja przeszłości i pamięci jest  
przy tym wołaniem o sprawiedliwość, o sprawie-
dliwość wobec ofiar niepamięci i ofiar wyborów 
wymuszonych na ludziach”9. Ważną rolę w tym 
dziele odgrywają regionaliści i tworzone przez nich 
organizacje. Popularność i sukcesy inicjatyw reali-
zowanych przez stowarzyszenia i placówki takie  
jak Wspólnota Kulturowa „borussia”, w Olsztynie, 
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Fundacja „Pogranicze” w Sejnach czy Ośrodek 
„Karta” świadczą o pełnieniu przez podmioty oby- 
watelskie ważnej roli w dziele publicznego upamięt-
niania w duchu wielokulturowości. Pamięć narodo-
wa jest tym sposobem rozszerzona i uzupełniana 
o pamięci peryferyjne, lokalne gdzie wielokulturo-
wa przeszłość staje się zagadnieniem niejednokrot-
nie kluczowym10.

Szczególnie szerokie pole działań rozpościera 
się przed regionalistami aktywnymi na ziemiach 
przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. 
Cytowany wyżej P. śpiewak snując rozważania  
o „gdańskim fenomenie pamięci” powiada, że to 
zmysłowość – dotyk i wzrok sprawiły, że przeszłość 
przetrwała i wynurza się z nieistnienia. „Gdańsk  
i dawni gdańszczanie mówili nie słowem, ale rze-
czami, poniemiecką komodą, framugami okien, 
maszyną Singera, klamkami, kształtem klatek scho- 
dowych, roślinami w ogrodach”11. Idąc tym tropem 
można powiedzieć, że dawni mieszkańcy ziem pół- 
nocnych i zachodnich zaczęli już w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, z początku nieśmiało, 
a potem coraz jawniej, przemawiać ocalałą ar-
chitekturą miasteczek, fotografiami oraz licznymi 
elementami krajobrazu kulturowego z cmentarza-
mi na czele. regionaliści zaczęli te znaki odkrywać 
i czytać. W działalności tej, chodzi bowiem nie tyle 
o ocalałych, ale o tych, którzy dawniej żyli w jakimś 
miejscu, uparcie a często z wielkim mozołem budo-
wali otaczający ich świat, który – choć nie z włas- 
nej woli – zostawili nam niejako w spadku. Tak oto 
regionaliści, korzystając ze zmiany systemu poli-
tycznego, przełamują monopol pamięci, mocą  
którego dawna władza budowała mit monokultu-
rowej narodowej homogeniczności. „W wielu miej- 
scach Polski pojawiły się spontaniczne i samoczyn-
nie organizujące się środowiska, odwołujące się  
do innej genealogii i deklarujące inną tożsamość 
lub jej poszukiwanie w innej przestrzeni symbolicz-
nej”12. Nie wszyscy regionaliści z równą ochotą  
i przekonaniem włączyli się w ten proces (niektórzy 
wcale). Pamiętajmy, że obok wpływu powojennej 
monoidei dużą rolę odgrywają tu doświadczenia 
osobiste. rafał Kubiak z Solca Kujawskiego pisząc 
o znanych mu regionalistach-seniorach zauważa: 
„Cechą charakterystyczną dla sporej części tej gru- 
py regionalistów jest negatywne nastawienie do nie- 
mieckich akcentów w przeszłości Solca. Wynika to 
częściowo z własnych przeżyć podczas ostatniej 
wojny, ale także chyba z wpływu powojennej pro-
pagandy”13. 

Na trenie Polski centralnej, a także na Pod- 
lasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w małopol- 
sce część regionalistów zaczęła odkrywać ślady 

wielowiekowego sąsiedztwa polsko-żydowskiego, 
brutalnie przerwanego przez II wojnę światową. 

rola odniesień do wielokulturowości w ciągu 
ostatnich dwudziestu pięciu lat rosła z uwagi na kil- 
ka okoliczności. Po pierwsze, wspomniane wyżej 
przemiany polityczne po 1989 roku sprzyjały uwol-
nieniu dyskursu na temat przeszłości; po drugie, 
dyskurs ten stał się wyraźnym elementem argumen-
tacji w politycznych sporach; po trzecie, II wojna 
światowa powoli traci status wydarzenia o central- 
nym znaczeniu dla obecnie żyjących; po czwarte, 
dynamiczne przemiany globalizacyjne legły u pod- 
staw „kryzysu tożsamości”, który sprawił, że rozpo-
częły się indywidualne i zbiorowe próby odnalezienia 
w przeszłości trwałych punktów oparcia14. W ra- 
mach tych poszukiwań zaczęto kreować silnie zmi- 
tologizowane obrazy wielokulturowości, szczególnie 
w odniesieniu do Kresów15 a także Galicji16. 

*   *   *

Płoccy regionaliści także biorą aktywny udział  
w tym procesie. Jeden z nich – Adam dariusz Kot-
kiewicz – zauważa: „Obecnie Żydów i Niemców  
z ich całym »bagażem odmienności« wpisujemy  
w naszą pamięć historyczną”17. W okolicach Płocka 
porządkuje się cmentarze pozostałe po niemieckich 
osadnikach, gromadzi pozostałości potłuczonych  
i rozproszonych macew z cmentarzy żydowskich. 
Powstają instytucje, czego koronnym dowodem jest 
muzeum Żydów mazowieckich, wydawane są pu-
blikacje. Choć Towarzystwo Naukowe Płockie nie 
jest w tym zakresie monopolistą jednak warto przy- 
pomnieć chociażby opublikowane wspomnienia 
Adama Neumana-Nowickiego18 czy książkę Kultu-
ra żydowska na mazowszu19. Liczne postaci Żydów, 
Niemców, rosjan żyjących w Płocku na przestrzeni 
wieków przybliżają i popularyzują od lat artykuły 
biograficzne w „Notatkach Płockich” i wydawnictwa 

mała Synagoga w Płocku – obecnie muzeum Żydów mazo-
wieckich
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słownikowe. Warto odnotować także wystawy mu- 
zealne odsłaniające rozmaite aspekty wielokultu-
rowego dziedzictwa miasta i regionu20.

Płock, już od kiedy stał się stołecznym ośrodkiem 
mazowsza, był zapewne miastem wielokulturowym. 
Zresztą wielokulturowość jest definicyjną cechą 
miejskości. Tkwi niejako w idei miasta, szczególnie 
stanowiącego centrum władzy nie tylko municypal-
nej. miasto, to ośrodek handlu, miejsce tranzytowe, 
punkt wymiany informacji. 

W imponującym ciągu ekspozycyjnym muzeum 
historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie jest 
wyraźny płocki akcent. Otóż za sprawą „studni 
żydowskiej”, o której jest mowa w dokumencie lo-
kacji miasta na prawie polskim z 1237 roku21, Płock 
staje w rzędzie grodów o bardzo wcześnie udoku-
mentowanej wielokulturowości. Choć uznawany jest 
za ośrodek dosyć niewielkiego – w porównaniu  
z innymi miastami Polski przedrozbiorowej – odset-
ka ludności niemieckiej, to przecież już w poło- 
wie xVIII wieku tak zwane osadnictwo olenderskie  
(a wraz z nim ludność niemieckojęzyczna i ewan-
gelicka) dotarło pod Płock22. Obecnie w Wiącze-
minie Polskim – z inicjatywy muzeum mazowiec- 
kiego w Płocku – powstaje skansen osadnictwa 
olenderskiego. Pierwszy etap projektu, polegający  
na renowacji dawnego kościoła ewangelicko-augs-
burskiego właśnie się zakończył23. Niemcy – a ści- 
ślej rzecz ujmując Prusacy – pojawiają się na więk-
szą skalę na skutek drugiego rozbioru w 1793 ro- 
ku. Wiek xIx to z kolei napływ żywiołu rosyjskiego  
i prawosławnego zarazem, szczególnie intensywny 
w latach 80. tego stulecia24.

można zatem powiedzieć, że xIx-wieczny Płock 
był miastem czterech kultur, co odcisnęło wyraźne 
piętno na wyglądzie miasta z jego świątyniami, 
cmentarzami, dzielnicą żydowską a także instytu-
cjami, z których część funkcjonowała dla i wewnątrz 
grup kulturowych. Wspomnijmy, że ów wielokultu-
rowy pejzaż tuż przed I wojną światową został dodat-
kowo urozmaicony pojawieniem się mariawityzmu, 
którego obecność zaznaczyła się w panoramie 
Płocka, za sprawą katedry – świątyni miłosierdzia 
i miłości.

Jak można spojrzeć na wielokulturową przeszłość 
Płocka aby ominąć cały bagaż wrogich uprzedzeń, 
stereotypowych opinii, a może także bolesnych 
wspomnień? myślę, że chodzi o uświadomienie – 
sobie samemu i innym – że nasze miasto kiedyś 
było także „małą ojczyzną” ludzi o odmiennych 
korzeniach kulturowych. Szczególnie chodzi o tych, 
którzy tu się urodzili. Patrzyli oni od dziecka na „tą 
samą rzekę” z „tego samego wzgórza” – żyli „tym 
samym krajobrazem”. Tu zmagali się z codziennością 

i kształtowali swoją intymną, ale także i tą wspólną, 
miejską przestrzeń. dialog międzykulturowy może 
także zaowocować poczuciem wspólnoty cierpienia25. 
Zwróćmy uwagę, że plac 13 Straconych znajduje się 
na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej. Egzekucja 
Polaków-patriotów w 1942 roku i gehenna Żydów 
były konsekwencjami tego samego dramatycznego 
procesu. Ale i na cmentarz żołnierzy niemieckich, 
poległych w Płocku i okolicy w czasie I wojny świa-
towej, można też spojrzeć jak na oswojoną prze-
strzeń dialogu. Pewien turecki historyk powiedział 
o cmentarzu alianckim z I wojny światowej pod 
Gallipoli: „ci spoczywający tutaj nasi przeciwnicy 
stali się częścią tej ziemi, dlatego dbamy o ich gro- 
by jak o groby naszych bliskich”26.

Ireneusz Krzemiński, wskazując przykład Gdań-
ska, stara się udowodnić, że możliwe jest pozytyw-
ne nawiązanie do „nie-swojej” tradycji kulturowej 
i włączenie jej do własnego dziedzictwa, bez wy-
rzekania się własnej tożsamości narodowej. Twier-
dzi on, że najkrótszą drogą jest ulokowanie obcego 
dziedzictwa w planie dziedzictwa europejskiego lub 
szerzej – uniwersalnego27. Kontekst gdański nie  
jest dla naszych rozważań najwłaściwszy. Płock,  
w przeciwieństwie do Gdańska czy Wrocławia, nie 
wymagał po II wojnie światowej budowania mitu 
powrotu do macierzy, miasta sprawiedliwie dla 
Polski odzyskanego. dziedzictwo płockie nigdy nie 
było dla polskich mieszkańców tego miasta dzie-
dzictwem „obcym” w tym sensie w jakim „obce”  
dla Polaków przybyłych po wojnie do Szczecina czy 
Zielonej Góry było to co tam zastali. myśl wyrażo-
ną przez I. Krzemińskiego można jednak twórczo 
„przepracować”. Warto na przykład wykazać, że 
wielokulturowy Płock wniósł do dorobku uniwersal-
nego określone wartości. Co Płock miałby do za-
oferowana? bardzo wiele. Przede wszystkim warto 
byłoby się zwrócić w stronę kultury, a ściślej rzecz 

Kościół Ewangelicki w Wiączeminie Polskim
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ujmując – nauki i sztuki. Ciekawego zestawienia 
osiągnięć płocczan lokujących to miasto na kultu-
rowej mapie Europy dokonał onegdaj ks. prof. michał 
marian Grzybowski28. Wśród twórców i mecena- 
sów kultury wprowadzających płockie osiągnięcia  
na szerszą arenę badacz-regionalista wymienił 
także wielu nie-Polaków. To w pierwszym rzędzie 
biskup Aleksander z malonne, budowniczy płoc- 
kiej katedry, którą ozdobił słynnymi, zamówionymi  
w magdeburgu drzwiami, zaliczanymi do czołowych 
dzieł sztuki romańskiej w Polsce. drzwi te – obecnie 
znajdujące się w Nowogrodzie Wielkim na terenie 
rosji – pretendować mogą do rangi swoistego sym- 
bolu wielokulturowości i kto wie czy nie mogłyby 
odegrać jakiejś roli w dziele dialogu i pojednania, 
jakże potrzebnego w targanej niepokojami Europie. 
m. m. Grzybowski wspomniał także o innych cudzo-
ziemcach aktywnych w Płocku na przestrzeni setek 
lat, m. in. Gallu Anonimie – autorze Kroniki polskiej 
oraz Italczykach przebywających na dworach re-
nesansowych biskupów płockich jako humaniści, 
lekarze i architekci.

rozszerzmy jednak tę listę, w sposób symbolicz-
ny, o kilka przynajmniej postaci, których obecność 
w Płocku była znakiem wielokulturowego charak-
teru miasta, a których aktywność można umieścić  
w uniwersalnym planie sztuki: Ernst Theodor Amade-
us hoffmann (1776-1822) – niemiecki rysownik, 
poeta i pisarz epoki romantyzmu; Aleksy Kiriuszyn 
(1896-1972) – artysta malarz specjalizujący się  
w scenach rodzajowych, karykaturach i pejzażach, 
spoczął na cmentarzu prawosławnym w Płocku; 
Stefan Themerson (1910-1988) – urodzony w za-
symilowanej rodzinie żydowskiej awangardowy 
pisarz, publicysta, filmowiec i plastyk. Postacie te 
nie są bynajmniej zapomniane. Płock i płocczanie  
o nich pamiętają, przede wszystkim za sprawą 
aktywności miejscowych regionalistów29. Chodzi 
natomiast o to, aby ukazać specyficzną konstela- 
cję, która sprawi, że wielokulturowość przestanie- 
my postrzegać jako spuściznę rozmaitego rodzaju  
najazdów i konfliktów, a zaczniemy ją ujmować  
w kategoriach aksjologicznych – jako cenne dla 
Płocka dziedzictwo, którym warto się szczycić. Obec- 
ność pewnych symbolicznych postaci można z po- 
żytkiem wykorzystać w dziele budowania dialo- 
gu międzykulturowego i działań edukacyjnych.  
To już się dzieje. W kamienicy, w której mieszkał 
E.T.A. hoffmann znajduje się „dom darmstadt”, 
zaś postać S. Themersona inspiruje organizatorów 
Transgranicznego Festiwalu Sztuk SkArPa.

Pora zadać dwa pytania. Po co w ogóle podej-
mować w Płocku problematykę wielokulturowości 
i czy Płock jest dzisiaj wielokulturowy?

Na pierwsze z pytań odpowiedź padła już wyżej, 
gdy omówione zostały dobroczynne konsekwencje 
mitu wielokulturowości. dodajmy jednak, że w szer- 
szej perspektywie idea wielokulturowości reali- 
zowana poprzez działania w duchu dialogu mię- 
dzykulturowego ma związek zarówno z kapitałem 
społecznym jak i ludzkim. Zagadnienie w istocie 
sprowadza się do nabywania przez obywateli in-
terkulturowych kompetencji, oznaczających umie-
jętność współpracy i współżycia z „Innymi”, nie- 
zależnie czy kontakt z nimi będzie miał miejsce  
w Płocku, czy na „drugim końcu świata”. Zwróćmy 
też uwagę, że integracja europejska wymaga bu-
dowy koncyliacyjnego obrazu przeszłości, który 
stałby się narzędziem pojednania między naroda- 
mi. dokonano już w tym celu „internacjonalizacji 
pamięci” poprzez nadawanie obchodom rocznico-
wym (związanym między innymi z II wojną świato-
wą) charakteru międzynarodowego30. dodajmy 
wreszcie, że nowoczesne, europejskie miasto ot- 
warte na kooperację ale i konkurencję w globalnej 
gospodarce musi sygnalizować otwarcie na inne 
kultury, tradycje i tożsamości. 

A czy Płock jest dziś wielokulturowy? Zapewne 
gdy przyjrzymy się wynikom Narodowego Spisu 
Powszechnego okaże się, że jedynie ułamek pro-
centa płocczan deklaruje inną od polskiej przyna-
leżność narodową i inne od rzymskokatolickiego 
wyznanie. W związku z tym mamy do czynienia  
z minimalnym zróżnicowaniem kulturowym a wie-
lokulturowość można by określić jako „wirtualną”. 
Jednak to tylko pozory. Podobnie jak miało to miej- 
sce setki lat temu, podobnie teraz miasto zapewnia 
różnorodność doświadczenia wielokulturowości. 
Zróżnicowanie kulturowe jest obecnie wytwarza- 
ne przez imigrantów, turystów, biznesmenów i in-
nych współczesnych wędrowców. Coraz częstsze są 
tak zwane „małżeństwa mieszane” jako swoiste 
pokłosie wyjazdów zarobkowych. Obecnie badacze 

Kaplica św. michała Archanioła na cmentarzu prawosławnym 
w Płocku. Po prawej grobowiec Kiriuszynów
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wskazują, że różnorodność kulturowa nie musi być 
wcale związana z etnosem. może tworzyć się nie- 
jako wewnątrz społeczeństwa jednolitego etnicznie 
lub niezależnie od etnicznego kontekstu. Istnieją 
zatem rozmaite wymiary zróżnicowania kulturowe-
go. Wskazuje się między innymi na efekt odmien-
ności wykształcenia, nierównego dostępu do pie- 
niędzy, nierównego udział w konsumpcji rozmaitych 
dóbr31. To także obecność subkultur młodzieżowych 
i mniejszości seksualnych. Sprawą nie mniej istot-
ną są także problemy tożsamościowe, jako konse-
kwencja globalnych makroprzekształceń. Przejawem 
jednego ze sposobów poszukiwania tożsamości  
są rekonwersje i alternatywne ruchy religijne32.  
Na skutek tych procesów może się któregoś dnia 
okazać, że nasz sąsiad został buddystą. Zauważmy, 
że w Kucharach nieopodal drobina, w pochodzą-
cym z 1859 roku murowanym dworze, od lat fun- 
kcjonuje ośrodek medytacyjny, którego właścicie-
lem i użytkownikiem jest buddyjski Związek dia-
mentowej drogi Linii Karma Kagyu33. Wreszcie 
zmienia się też charakter konfliktów międzypoko-
leniowych. dziś dotyczą one odmiennych sposobów 
i narzędzi komunikowania się, języka i stosunku 
do religii a więc wszystkiego tego, co tradycyj- 
nie uważa się za naczelne składniki i wyznaczniki 
kultury. można zatem powiedzieć, że wielokultu-
rowość dostrzec można już na poziomie podsta-
wowej komórki społecznej, a dialog w rodzinie 
może dziś nabierać cech dialogu międzykulturo-
wego.    

*   *   *

regionaliści, w masie swoich działań, obalają 
mit jednolitości kulturowej. To swoisty paradoks, że 
nawet głosząc hasła spójności narodowej i patrio-
tyzmu, opowiadają się przecież za różnorodnością. 
Jerzy damrosz twierdzi: „my, regionaliści i anima-
torzy, nie możemy pozostać obojętni na sprawy 
kultury zarówno w »dużej ojczyźnie«, jak i w »małych 
ojczyznach«. Ta sfera życia, która toczy się w wy-
miarze lokalno-regionalnym, stawia przed nami 
szczególne zadania…”34. można powiedzieć, że  
w odpowiedzi na to wezwanie regionaliści odkry-
wają też wielokulturową przeszłość swoich ziem. 
Wytyczając i realizując lokalne strategie pamięci, 
starają się, w wymiarze czysto symbolicznym, przy- 
wołać nieobecnych już najczęściej sąsiadów – Żydów, 
Niemców, rosjan… Upamiętniają przede wszystkim 
twórców kultury o nie-polskich korzeniach, których 
los rzucał w polskie dziś strony, gdzie żyli, realizując 
swoje szlachetne pasje. To z kolei może mieć nie-
bagatelne znaczenie w budowaniu dialogu mię-
dzykulturowego. regionaliści zorientowani na ów 
dialog, mogą niejako „przygotować” społeczeństwo 
polskie, a konkretnie społeczności lokalne, do sy-
tuacji otwarcia rynku pracy dla przybyszów o innej 
proweniencji kulturowej, co wieszczą uczeni i poli-
tycy w kontekście drastycznych zmian demograficz-
nych. Po raz kolejny regionaliści – za sprawą wraż- 
liwości, wiedzy, organizacji i konsekwencji dzia- 
łań – okazują się niezastąpieni.
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mULTICULTUrALISm VS. rEGIONALISm. 
CONSIdErATIONS WITh PŁOCK IN ThE bACKGrOUNd     

Summary

The paper discusses issues of cultural diversity, pluralism and multiculturalism. The reasons for  
the popularity of these terms in scientific discourse, politics and social and educational practices are 
analogous to those which underlay renaissance ideas of regionalism, locality and “little homelands”. 
The article is an attempt to depict Płock as a multicultural town from ethnological and historical per-
spective. A question whether Płock is a multicultural town today and in what sense has also been for-
mulated. 


