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 We fragmencie kończącym konkluzje rozprawy, Multiculturalism – Unfounded 

Rumours of a Death Foretold, Autorka pisze, że „[t]he strange death of multiculturalism is 

partially what motivated this thesis” i wiąże te motywy z nadzieją odkrycia czasu i powodów 

zmierzchu tego konstruktu w rozmaitych przestrzeniach głównego nurtu dyskursu 

publicznego i politycznego europejskich elit symbolicznych, wreszcie praktycznych 

konsekwencji, które ów zmierzch, przynajmniej w kulturowej, politycznej i społecznej 

przestrzeni europejskiej już wywołuje, lub jeszcze może wywołać. Rozumiem, że rzecz tu 

idzie w równej mierze o europejski kryzys formułowanych dotąd pojęć, idei i modeli 

wielokulturowości jako zdaniem Autorki od początku źle rozumianych, jak i o znaczenie i 

wymiary wielokulturowości jako zjawiska, od którego, bez względu na modus jego 

uregulowania, nie ma wyobrażalnego odwrotu.      

 Zagadnienia podjęte przez mgr Karolinę Czerską-Shaw w jej rozprawie doktorskiej 

sytuują się bez wątpienia w samym centrum wielodyscyplinowej refleksji nad przemianami 

związanymi, mówiąc najogólniej, z wymogami i zasadami integracji społecznej i kulturowej 

w warunkach globalizacji oraz wzrostu znaczenia procesów migracyjnych kształtujących 

wielokulturowe i transnarodowe wymiary życia współczesnych społeczeństw. Złożony 

charakter zarówno tych procesów, jak i zróżnicowanie dyscyplinowych odmian sposobów ich 

pojmowania i badania, postawiły Autorkę przed trudnym zadaniem wypracowania takich ram 

konceptualnych i dróg postępowania badawczego, które pozwalają uniknąć, lub przynajmniej 

zredukować ryzyko – by tak rzec – mechanicznego eklektyzmu i zapewnić własnemu 

przedsięwzięciu odpowiedni poziom integracji.   
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 Recenzowaną tu rozprawę można uznać za studium dobrze pod tym względem 

zaprojektowane. W warstwie empirycznej stanowi ono złożoną próbę porównawczej, 

systematycznej i wielowymiarowej analizy procesu ewolucji modeli obywatelstwa i polityk 

integracyjnych we Francji i w Zjednoczonym Królestwie. Autorka podejmuje tę próbę 

najpierw w perspektywie historycznej, w formie rekonstrukcji procesu kształtowania się w 

obu krajach koncepcji obywatelstwa (rozdział 2), potem rekonstrukcji współczesnych 

procesów formowania, kryzysu i przemian modeli społecznej i kulturowej integracji, tu 

zwłaszcza w kontekście problemów związanych z imigracją i wielokulturowością (rozdziały 

3, 4 i 5), a następnie przechodzi do zagadnień wiążących te kwestie imigracji oraz integracji z 

problematyką przemian na poziomie modeli narodowej tożsamości (rozdział 6). Wszystkie te 

analizy, dobrze ugruntowane w rozmaitych materiałach z dziedziny dyskursu publicznego i 

politycznego, takich jak rządowe dokumenty i teksty składające się na publiczne debaty, 

wiodą Autorkę, w ostatniej fazie jej projektu, w stronę porównawczego badania treści i 

retorycznej konstrukcji materiałów tworzonych w różnym czasie i adresowanych, mówiąc 

najogólniej, do osób przybywających do tych krajów w zamiarach imigracyjnych (rozdział 7). 

Chodzi tu o podręczniki i inne przekazy medialne z dziedziny edukacji obywatelskiej i testy 

poświadczające przyswojenie wiedzy wymaganej od przybyszów.  Autorka kieruje się tutaj 

przekonaniem, że tego rodzaju materiały, nawet jeśli niosą w sobie tylko cząstkowy, 

statyczny i z konieczności uproszczony przekaz o wartościach i wymogach dotyczących 

obywatelstwa oraz o kulturowych, symbolicznych konstruktach określających narodową / 

kolektywną tożsamość, mogą być traktowane jako gatunek tekstowy o własnościach swoistej 

soczewki, ogniskującej i w znacznym stopniu wyostrzającej obraz pewnej zbiorowości 

tworzony i transmitowany przez jej elity symboliczne na użytek osób, które do niej nie 

należą, ale które do uczestnictwa w niej aspirują. 

 Podzielam to przekonanie, uznaję też trafność sądu Autorki, że dotychczasowe studia 

nad przemianami polityk integracyjnych w kontekście europejskim nie były skoncentrowane 

na zagadnieniach właściwych analizie dyskursu, czyli na politycznych i publicznych debatach 

dotyczących imigracji, integracji, obywatelstwa i narodowej / kolektywnej tożsamości w ich 

wzajemnym powiązaniu. Podjęty i zrealizowany przez nią projekt jest niewątpliwie 

wartościowym przyczynkiem w tym zakresie, opartym na solidnie i metodycznie 

przygotowanej ramie konceptualnej, w której oś konstrukcyjną wyznacza rozwijane w kręgu 

Ruth Wodak podejście dyskursowo-historyczne, w której nie brak jednak rozległych 
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odniesień także do innych sposobów uprawiania krytycznej analizy dyskursu i teorii 

krytycznej w ogólności.  

      * 

 Interdyscyplinarne ramy tej pracy decydują o tym, że nie o wszystkich jej aspektach 

mogę się wypowiadać, jako jej recenzent, z poczuciem należytych kompetencji. Dotyczy to 

zwłaszcza rozważań zawartych w rozdziale 2 części 1, poświęconych kwestii historycznego 

kontekstu kształtowania się pojęcia obywatelstwa we Francji i w Zjednoczonym Królestwie. 

Autorka zastrzega wprawdzie, że rozdział ten nie jest pomyślany jako historia obywatelstwa 

w obu krajach w sensie ścisłym, właściwym standardom badania historiograficznego, lecz 

zmierza do modelowego uchwycenia odmienności pojęciowych konstrukcji obywatelstwa w 

aspekcie ‘tworzenia’ obywatela, kryteriów nabywania statusu obywatela i zasad budowania 

narodowej tożsamości. Rekonstrukcja zrębów nowoczesnej idei obywatelstwa jest tu 

konsekwentnie przeprowadzona w kategoriach porównania między francuską rewolucją i 

brytyjską ewolucją, owocującą w pierwszym z tych przypadków zorientownym na państwo 

republikanizmem, w drugim zaś – liberalnym pluralizmem, określających, w każdym z tych 

przypadków inaczej, granice między obywatelami / poddanymi i cudzoziemcami (obcymi).    

   W tym miejscu uwaga, którą traktuję nie tyle w kategoriach krytyki, lecz raczej w 

kategoriach sugestii i pytania. Wydaje się, ze na szerszy komentarz ze strony Autorki 

zasługuje ograniczenie analizy do porównania Zjednoczonego Królestwa i Francji.  Uzasadnia 

ona to zawężenie z jednej strony ugruntowaną w historii obu krajów odmiennością i 

rozbieżnością modeli obywatelstwa i integracji, kontrastem republikańskiego 

asymilacjonizmu we Francji i obywatelskiego patriotyzmu w wydaniu brytyjskim, z drugiej 

zaś strony zbieżnością przeszłości kolonialnej i wynikającymi z tej przeszłości problemami 

imigracyjnymi. Nie bez znaczenia jest tu, jak podkreśla Autorka, podobieństwo rozmiaru obu 

krajów. Trudno się z tymi argumentami nie zgodzić. Dodałbym, że w grę tu wchodzi jeszcze 

historyczna rola tych krajów w kształtowaniu modeli imigracji i integracji w skali 

europejskiej. Nie wydaje się zresztą, by w ramach projektu realizowanego przez jedną osobę 

możliwe było tak szczegółowe porównanie ewolucji modeli syndromu zasad obywatelstwa, 

integracji, kulturowej / kolektywnej tożsamości, jakiego dokonała ona w odniesieniu do 

Zjednoczonego Królestwa i Francji, gdyby przedmiot studium obejmował jeszcze Niemcy i 

kraje skandynawskie. Ograniczenie analizy do wybranych przez nią przypadków uważam 

zatem za uzasadnione, brak mi jednak szerszego odniesienia zwłaszcza do Niemiec, które na 

zmodernizowaną arenę europejskich państw narodowych wkroczyły ze znacznym 
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opóźnieniem i z historycznie fatalnymi konsekwencjami, lecz które reprezentowały w końcu 

XIX wieku model powiązania sfery obywatelskiej ze sferą kulturową w bardzo silnej 

koniunkcji elementów polityczno-prawnych i etnicznych. O ile francuski model 

nowoczesnego ładu społecznego był historycznie oparty na republikańskiej idei państwa 

realizującego uniwersalne wartości, a brytyjski na idei liberalnej, kontraktowo-rynkowej 

regulacji indywidualnych interesów, w obu wypadkach w ramach prawa, niemiecki ideał 

nacechowany był wartościami kulturowej wspólnoty o charakterze etnicznym. 

      *      

 Część druga rozprawy (rozdziały 3-5) jest w całości poświęcona rekonstrukcji procesu 

powstania i upadkowi nowoczesnych modeli integracji w Wielkiej Brytanii i Francji. Analizy 

podjęte tu przez Autorkę obejmują lata 1960 – 2000, od okresu reakcji na stutki II Wojny 

Światowej (utrata imperialnej pozycji przez Zjednoczone Królestwo, sytuacja Francji po 

rządach Vichy, dekolonizacja i początek zmian w skali kontynentalnej, przekształcających 

Europę z terytorium ekspansji i emigracji w obszar imigracji), po lata 90. nacechowane 

pierwszymi objawami kryzysu modelu wielokulturowości w Wielkiej Brytanii i 

republikańskiego wzorca integracji we Francji. Nie ma tu potrzeby, by referować wyniki 

dociekań Autorki. Są one przejrzyście i syntetycznie przedstawione w podsumowaniu 

rozdziału 3. 

 Rozdział 4 dotyczy pęknięć, pojawiających się w obu krajach w tych modelach w 

związku z wydarzeniami o charakterze rozruchów na tle rasowym, zamachów 

terrorystycznych, czy wreszcie z rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 roku, skutkującego 

w Wielkiej Brytanii napływem imigrantów. Podjęta w rozprawie analiza tych zjawisk 

odwołuje się w interesujący sposób do koncepcji Adriana Favella cyklu imigracyjnego i 

patologii ‘ścieżek przebiegu’ debat na ten temat, (jeśli tak przełożyć termin ‘”path-dependent 

‘pathologies’), polegających na przeradzaniu się, w rozwoju debaty publicznej / politycznej, 

kwestii pragmatycznych czy technicznych, w problemy, którym przydaje się wagę 

fundamentalną i symboliczną z punktu widzenia ładu społecznego i tożsamości. Dzieje się 

tak, gdy jakaś kwestia powraca w związku z wydarzeniami destabilizującymi społeczeństwo i 

umożliwia grupom marginalnym budowanie kapitału politycznego, a podejmowane 

rozwiązania istotnie odbiegają od dotąd praktykowanych wzorców pociągając za sobą 

negatywne skutki uboczne rozwiązań zgodnych z tymi wzorcami, co prowadzi do ich zmiany 

w głównym nurcie procesu politycznego. W tym wypadku, jak dowodzi Autorka, w obu 

krajach debata wokół imigracji i integracji została, by tak rzec, ‘przechwycona’ przez dyskurs 
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dotyczący wartości i tożsamości, rozwijany teraz przez polityczne ugrupowania nurtu 

głównego. Te zmiany w sferze politycznej retoryki, prowadzące w Wielkiej Brytanii w ciągu 

ostatnich 15 lat w stronę wyraźnego odrzucenia, w słynnej wypowiedzi Davida Camerona, 

‘doktryny państwowego multikulturalizmu’ na rzecz programu opartego na idei obywatelskiej 

akceptacji wspólnej historii i kultury, a we Francji do wzmocnienia tendencji republikańskich, 

zostały przez nią szczegółowo udokumentowane w rozdziale 5, a potem w rozdziale 6, 

poświęconym zagadnieniom narodowej tożsamości pod egidą państwa (‘state-sponsored 

national identity’).  

      * 

 Ostatni, siódmy rozdział, poświęcony integracji obywatelskiej i sposobom testowania 

obywatelskiej wiedzy, trafnie nawiązujący do pojęcia jaźni odzwierciedlonej (the looking-

glass self), przynosi obszerną, rozwiniętą analizę materiałów edukacyjnych przeznaczonych 

dla osób ubiegajacych się o status obywatela; materiałów badanych za pomocą wcześniej 

wprowadzonego instrumentarium pojęć i metod z zakresu analizy dyskursu, z intencją 

systematycznego porównania treści tych dokumentów w obu krajach, jak również ich treści, 

zmiennych w czasie, w każdym z nich. To badanie ma na celu rekonstrukcję zawartego w 

nich przekazu na temat modelu integracji, obrazu kolektywnej / narodowej tożsamości, 

wreszcie sposobu transmisji wartości uznanych za wspólne.  Analizując materiały brytyjskie 

(Life in the UK: A Journey to Citizenship, 2007 i Life in the UK: A Guide for New Residents, 

2013), Autorka wskazuje, że o ile wcześniejsza z tych publikacji skoncentrowana była na 

informacjach dotyczących praktycznych aspektów życia w Wielkiej Brytanii, podanych w 

sposób apersonalny, druga z nich personalizuje przekaz i ogniskuje go na treściach 

dotyczących historii, kultury i tradycji Interesujące jest także zestawienie treści dotyczących 

Unii Europejskiej. Informacja w Journey jest pełniejsza i lokuje Zjednoczone Królestwo w 

kontekście europejskim, natomiast w Guide, jak zauważa Autorka, staje się ono odrębnym, 

samotnym aktorem. Zmienia się także obraz brytyjskiej historii. Od imperialnego, 

negatywnego wizerunku Anglii jako siły dominującej na Wyspach i w zamorskich koloniach, 

ale zarazem potęgi już przebrzmiałej, obecnego w Journey, w stronę obrazu oczywistej 

dominacji Anglii na Wyspach i obrazu kolonialnej przeszłości jako przejawu siły i potencjału 

cywilizacyjnego, nakreślonych w późniejszej publikacji. Liczne inne przykłady językowych 

środków budowania obrazu narodowej tożsamości potwierdzają owo przejście od dyskursu 

krytycznego wobec przeszłości w stronę narodowej dumy z minionej siły i pozycji i obecnego 

bogactwa kultury. Podobnie w wypadku Francji, gdzie w takich materiałach dominuje ton 
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gloryfikacji zrodzonej w dobie Rewolucji narodowej wspólnoty, mającej stanowić kulturową 

jedność, ale przecież nigdy jej nie stanawiącej. Co więcej, analiza materiałów francuskich w 

ogólności, a w wypadku brytyjskim treści i konstrukcja przekazu w Guide, pozwala na 

wskazanie wagi normatywnych oczekiwań i instrukcji umożliwiających i warunkujących 

adaptację do społeczeństwa przyjmującego i obywatelsko-kulturową integrację w świecie 

wspólnych wartości. 

      * 

 Oceniając rozprawę w całości, trzeba zwrócić uwagę na rolę, jaką w niej pełni 

krytyczna analiza dyskursu. Autorka podkreśla, że podejście to nie jest jedynie zbiorem 

technicznych reguł opisu i interpretacji zjawisk tworzących uporządkowanie dyskursów na 

rozmaitych poziomach ich tekstualnej i kontekstualnej organizacji, lecz jest mocno 

ugruntowane normatywnie w swym nastawieniu na emancypację i zmianę społeczną, na 

odsłanianiu niespójności, sprzeczności, paradoksów, dylematów i ukrytych struktur praktyk 

komunikacyjnych niosących w sobie potencjał zniewolenia i manipulacji. W tym sensie 

krytyczna analiza dyskursu należy do rodziny takich sposobów uprawiania teorii społecznej (a 

nie wąsko rozumianej teorii socjologicznej, wywodzącej się z tradycji pozytywizmu), w 

której aksjologiczne uwikłanie badacza, jego stronniczość w kwestii wartości związanych z 

interesem emancypacyjnym, zyskuje poznawczą prawomocność i staje się immanentnym 

składnikiem badawczego postępowania. Ten sposób podejścia widoczny jest w całym tekście 

rozprawy. Wydaje się jednak, że w wypadku publikacji tego tekstu w formie książkowej 

warto zadbać o staranniejsze oddzielenie analiz materiałów empirycznych od komentarzy 

zawierających autorskie oceny i interpretacje o charakterze aksjologicznym, czasem bliskie, 

jeśli chodzi o styl narracji, tekstom o charakterze publicystycznym.     

 W całości ta rozprawa jest niewątpliwie świadectwem badawczych kompetencji 

Autorki, dobrej znajomości bardzo rozległej, interdyscyplinarnej literatury dotyczącej 

przedmiotu badań, starannie wykorzystanej erudycji, nieobciążającej tekstu nadmiarem 

referatu 

 Stwierdzam, że dysertacja Karoliny Czerskiej-Shaw spełnia wszystkie ustawowe 

wymogi stawiane rozprawom doktorskim i wnioskuję o dopuszczenie jej do publicznej 

obrony. 

 

Łódź, 26 stycznia 2016    /Andrzej Piotrowski/   

   


