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Współczesny świat staje się coraz bardziej wie-
lopłaszczyznowy i złożony, wymagając tym sa-
mym interdyscyplinarnego podejścia do analiz 
występujących w nim zjawisk. Natężenie glo-
balizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie 
ekologiczne, procesy integracji europejskiej, 
opór kultur podporządkowanych w zderze-
niu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny 
z końca pierwszej dekady XXI wieku – wszystko 
to przyczyniło się do nowego ukształtowania 
instytucji i samych społeczeństw, a w konse-
kwencji doprowadziło do pojawienia się no-
wych typów zachowań ludzi. 

Naszą misją jest interdyscyplinarne opisywanie 
świata, a wizją stworzenie platformy pomiędzy 
nauką i biznesem.

Zapraszamy naukowców oraz praktyków 
do publikowania swoich analiz, przemyśleń 
i refleksji, a także wszystkich zainteresowanych 
stawiających swoje pierwsze kroki ku budowie 
satysfakcjonującej kariery naukowej lub bizne-
sowej.

Podziel się swoimi badaniami, wiedzą                 
i doświadczeniem!

www.kwartalnikrsk.pl
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Od redakcji

Słowo wstępne

Multikulturalizm pojawił się po raz pierwszy w kontekście zróżnicowania Ameryki Północnej w XX wieku. 
Badania zróżnicowania kulturowego i wielokulturowości dotyczyły kwestii polityki amerykańskiej odnoszącej się 
do adaptacji i asymilacji. Założeniem było, iż ludzie pochodzący z kultur migrantów winni w rezultacie wspo-
mnianych procesów adaptacji i asymilacji przyjąć system aksjo-normatywny Ameryki i w subiektywnym poczuciu 
tożsamości społecznej poczuwać się do bycia Amerykaninem. Analizy socjologów, kulturoznawców i politologów 
w tym czasie, m.in. Glazera i Moynihana zaproponowały wnioski dotyczące braku asymilacji i adaptacji ludności 
pochodzenia przede wszystkim latynoskiego do szerokiego nurtu amerykańskiego, a tym samym doprowadziło 
to do sytuacji, w której migranci kultywują swoją kulturę, tradycje, obyczaje i zamieszkując w swoim środowisku 
kulturowym „odcinają się” od kultury dominującej, jednocześnie w niej uczestnicząc, na przykład w przestrzeni 
publicznej.

W tym czasie Europa zbudowana na fundamencie państwa narodowego, opartego na dystynktywnych ce-
chach kultury, w większości zachowywała model, w którym społeczeństwo zamieszkujące określone terytorium 
w toku historii wytworzyło swoistego rodzaju kulturę, a tym samym przekazywało go z pokolenia na pokolenie. 
Brak migracji na szeroką skalę w Europie sprzyjał relatywnemu „zamknięciu” społeczeństw, a jej pojawienie się 
w II połowie XX wieku we Francji (z byłych kolonii), w Niemczech („gastarbeiterzy” z Turcji) czy w Wielkiej Brytanii 
(migranci m.in. z byłych kolonii na Karaibach) było początkiem wielkiego „otwarcia”.

Sytuacja wielokulturowości zmieniła się pod koniec XX wieku wraz z globalizacją. Otwarcie rynków i zanik 
granic spowodowały zmiany w sferze kulturowej, co zapoczątkowało procesy migracji na szeroką skalę. Równo-
legle zachodzące zjawiska rewolucji informacyjno-technologicznej (ICT) otwarły przestrzeń świata do porozumie-
wania się i kontaktu międzykulturowego. Wszystko to zmieniło oblicze państw i społeczeństw, a przede wszystkim 
kultury. Wielokulturowość stała się faktem powszechnym, stąd jej zainteresowanie ze strony badaczy różnych 
dyscyplin naukowych. 

W niniejszym numerze przedstawione zostaną artykuły diagnozujące wyzwania multikulturalizmu. Tom cza-
sopisma otwiera tekst Hanny Sienkiewicz-Kaya pt. „A perplexing situation of Kurds in post-coup and post-referen-
dum Turkey”, w którym autorka podejmuje próbę omówienia kwestii mniejszości kurdyjskiej. Grzegorz Kubiński 
w artykule „Państwo Islamskie jako kulturowa figura wykluczenia” analizuje figurę bojownika-terrorysty jako po-
staci granicznej, symbolizującej nie tylko terror, ale także represjonowane elementy zachodniej, konsumpcyjnej 
kultury. Katarzyna Turoń i Piotr Czech podejmują problematykę korporacji transnarodowych i wyzwań przed nimi 
stojących w obszarze zarządzania wielokulturowością w artykule pt. „Zarządzanie międzykulturowe w organiza-
cjach branży TSL”. „Problemy z tożsamością w świecie ponowoczesnym” to artykuł Aleksandry Wysokińskiej, któ-
ra zajęła się w nim analizą przemian współczesnej tożsamości społecznej. Autorka w oparciu o literaturę przed-
miotu dokonuje reinterpretacji kluczowych koncepcji określających płynną i sfragmenataryzowaną tożsamość 
charakteryzującą w znaczącym stopniu kondycję współczesnego człowieka. „Ja Kujawiak. Budowanie tożsamości 
regionalnej poprzez kultywowanie zwyczaju kozy i przywołówek” to tytuł tekstu Wojciecha Fabiszewskiego, który 
jako cel swojej pracy postawił sobie próbę opisu zwyczajów ludowych kultywowanych w XXI wieku na Kujawach. 
Nie można zapominać, iż przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje są czynnikiem socjalizacyjnym oraz 
wychowawczym dzieci i młodzieży. Tym samym w rezultacie pojawia się silna tożsamość regionalna i tożsamość 
regionu oddziałujące na tożsamość społeczną człowieka. Pomimo transmigracji i kontaktu międzykulturowego 
spowodowanego rewolucją technologiczną, można jeszcze mówić o tradycyjnych społecznościach i ich „kultu-
rach” kultywowanych i przekazywanych następnym pokoleniom. Anna Wieradzka-Pilarczyk w artykule pt. „Tożsa-
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mość młodych Polaków i Irlandczyków. Analiza międzykulturowa na podstawie badań pilotażowych” diagnozuje 
uniwersalność procesu tworzenia tożsamości społecznej człowieka oraz czynniki implikujące różnice międzykul-
turowe. Magdalena El Ghamari w artykule pt. „Identyfikowanie konfliktów kulturowych” zajęła się analizą po-
wszechnie występujących konfliktów na tle kulturowym. Szczególnie ważne jest dla Autorki identyfikacja oraz 
zrozumienie podstaw i źródeł różnic społeczno-kulturowych. Kwestie zróżnicowania cywilizacyjnego są istotne 
szczególnie w kontekście cywilizacji europejskiej wraz z procesem migracji i koniecznością asymilacji uchodźców. 
Małgorzata Szyszka w oparciu o badania własne wśród studentów wybranych uczelni Lublina i Wilna analizuje 
funkcjonowanie rodziny w kontekście migracji w artykule pt. „Rodzina w migracji – migracja w rodzinie”. Elwira 
Leszczuk napisała artykuł pt. „Kulturowe podłoże konfliktów”, w którym dokonuje ona analizy kulturowego pod-
łoża stosunków międzynarodowych, w tym szczególnego rodzaju stosunków, jakimi są konflikty. Autorka rozpo-
czyna swoją argumentację od ukazania wzrostu znaczenia kwestii kulturowych we współczesnych świecie, by 
przejść do rozróżnienia pojęć cywilizacji i kultury oraz reinterpretacji też amerykańskiego politologa – Samuela 
Huntingtona. Z kolei Sabina Olszyk w artykule pt. „Czy uchodźcy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa? Opinie 
społeczeństwa polskiego” zastanawia się, na ile kryzys uchodźców stał się, na przestrzeni ostatnich kilkunastu 
miesięcy ważnym tematem dyskursu w państwach europejskich. Dyskurs ten dotyczy nie tylko kwestii migracji 
i adaptacji, ale przede wszystkim różnic kulturowych pomiędzy Europą i państwami/kulturą arabską orz związa-
ne z tym dobroczynność, tolerancja czy wręcz stworzenie społeczeństwa multikulturowego. Stanisław Stefaniak 
w artykule „Hijab przed trybunałem – wolność sumienia i wyznania a tradycyjne okrycia głowy kobiet muzułmań-
skich” przedstawia krytyczną ocenę dotychczasowego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w sprawach dotyczących praktyki noszenia religijnych okryć głowy przez kobiety wyznające Islam. Problematyka 
konfliktów jest również przedmiotem zainteresowania Kacpra Milkowskiego, który w artykule „Bezpieczeństwo 
europejskie w kontekście konfliktu we wschodniej Ukrainie” zajął się analizą konfliktu zbrojnego w Donbasie. 
W oparciu o studium przypadku wojny na Ukrainie, ukazano sposoby ewolucji współczesnej wojna oraz jej wpły-
wu na bezpieczeństwo. Szczególną rolę w tekście poświęcono wojnie hybrydowej jako nowej formie konfliktu. 

Kolejny cykl artykułów odnosi się do płaszczyzny dyskursu w szerokim tego słowa znaczeniu. Z jednej strony 
jest to dyskurs odnoszący się do kwestii rosyjskiej, a prezentowany w sferze polityki, sferze publicznej oraz litera-
turze – teksty: Justyny Doroszczyk pt. „Patriotyczna rosyjska idea jako źródło antyzachodniej retoryki Władymira 
Putina”, Wojciecha Wądołowskiego pt. „Funkcjonowanie osób rosyjskiego pochodzenia w przestrzeniach wrażli-
wych społecznie. Od służb mundurowych po świadczenia społeczne”, Marcina Jędrysiaka pt. „Wojna cywilizacyjna 
w myśli Aleksandra Dugina”. Po wtóre, ważny jest dyskurs kreowany w procesie edukacji i komunikacji, w szcze-
gólności odnoszące się do pojmowania i definiowania kategorii „Inny” i „Obcy” – teksty Eryka Cichockiego pt. 
„Inny i obcy w edukacji polonistycznej. Eksperyment naturalny dydaktyczny”, Ewy Dąbrowskiej-Prokopowskiej 
pt. „Problematyka komunikacji społecznej pomiędzy organizacjami pozarządowymi a społecznością lokalną na 
pograniczu wschodnim”, Danuty Kalinowskiej „’Mowa nienawiści w Sieci’. Hejting i trolling w internetowej ko-
munikacji społecznej na przykładzie wortalu Styl.pl” czy Urszuli Opyrchał „Nauczanie sufickie Idriesa Shaha jako 
pomost między Wschodem i Zachodem”.

W tomie nie zabrakło również odniesień do rynku pracy, w tekstach Anny Wysokińskiej-Zajchowskiej pt. „Kilka 
uwag na temat japońskiego środowiska zawodowego”, Katarzyny Himstedt pt. „Rynek pracy na pograniczu pol-
sko-ukraińskim jako aspekt gospodarczo-społeczny” i dwojga autorów artykułu pt. „Sytuacja studentów na rynku 
pracy” Grzegorza Czapskiego i Tomasza Łanowy. 

Zapraszamy do lektury i dyskusji 

dr hab. Robert Geisler, 
prof. UO, Uniwersytet Opolski
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A perplexing situation of Kurds 
in post-coup and post-referendum Turkey

Kłopotliwa sytuacja Kurdów w Turcji po puczu i referendum

The author of the following article tries to tackle the issue of 
the difficult situation in which the Kurdish minority living in Turkey 
is currently in. The political turmoil presently seems not to give 
any room to remedy the situation, nor does the president Recep 
Tayyip Erdoğan. There were a few opportunities which could have 
been used by the Kurds in order for them to improve their situa-
tion, especially after the coup of 2016 or before the 2017 referen-
dum. Yet, these chances seem foregone for a long time to come. 
However, the referendum results, surprisingly, might bear some 
prospect, much anticipated by the Kurds, that may mark the new 
opening for the peace talks in the future.

Keywords: Kurds, Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, presidential sys-
tem, referendum.

Autorka niniejszego artykułu podejmuje próbę omówienia 
kwestii trudnego położenia, w którym obecnie znalazła się mieszka-
jąca w Turcji mniejszość kurdyjska. Polityczny zgiełk wydaje się nie 
pozostawiać miejsca na uzdrowienie tej sytuacji w chwili obecnej, 
jak również nie pozwala na to prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Mia-
ło miejsce kilka szans, które mogły być użyte przez Kurdów w celu 
polepszenia ich warunków, zwłaszcza po puczu w 2016 roku lub 
przed referendum w 2017 roku, te jednak, wydają się być utraco-
ne na długo. Zaskoczeniem natomiast wydają się wyniki referen-
dum, które mogą się okazać oczekiwaną perspektywą dla Kurdów, 
a w przyszłości mogą stanowić podstawy dla rozmów pokojowych. 

Słowa kluczowe: Kurdowie, Turcja, Recep Tayyip Erdoğan, system 
prezydencki, referendum.
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Introduction

The recent coup in Turkey of 15 July 2016, called by many 
’a failed coup’, was, indeed, a highly successful one considering the 
ambitions of the president, Recep Tayyip Erdoğan. It has been now 
confirmed by Intcen, the European Union intelligence agency (Rett-
man, EU Observer 2017), that it was planned by the president and 
his close environment who had prepared the coup well in advance. 
By the coup the president sealed the vision of the presidential sys-
tem, to which now he had a clear path, with no opposition, critics, 
obstacles and with the frightened society who would believe the 
threats about the terrorists and vote ‘yes’ in the referendum, to his 
liking. Yet, viewing from few perspectives, the post-coup time was 
a missed chance for the Kurds living in this country, who overlooked 
some opportunities which could have been used to improve their 
repressed condition. The reasons behind the planned coup by the 
Turkish president are mostly connected with his pursuit of embrac-
ing unlimited power and getting rid of the Hizmet movement1 in 
Turkey. By doing so, he would have been able to change the consti-
tution in such a way to have peace with the Kurds, but both sides 
missed the chance. On the contrary, he united with the nationalist 
party (MHP Milliyetçi Hareket Partisi, Nationalist Movement Party) 

1 Hizmet: „The Service”, religious and social movement led by the USA-
exiled Turkish preacher Fethullah Gülen, with followers called Cemaat 
(The Community, or Assembly) mainly within the Turkey-based students, 
academics, teachers, businessmen, journalists and professionals. The 
organisation was classified as a terrorist organisation in 2015 and named 
Gülenist Terror Organisation (Fethullahçı Terör Örgütü, FETÖ) or Parallel 
State Organisation (Paralel Devlet Yapılanması, PDY) by its former ally, 
the AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi, The Justice and Development Party) 
who blamed the failed coup of 2016 on the organisation, yet, the Turkish 
government has failed to provide any evidence linking the organisation to 
the coup. 

in the government whose main agenda is not to continue the peace 
talks with the Kurds. Let alone the Turkish Constitution and the Pe-
nal Code of Turkey (Law no. 5237), which in its present shape was 
adopted by the Turkish Grand National Assembly on 26 Septem-
ber 2004 and entered into force on 1 June 2005. In this complex 
piece of legislation there are two Articles, Number 220 and 314, 
which have long been a serious bone of contention between the 
government and the Kurds. The imprisoned Kurdish leader, Abdul-
lah Öcalan, has always inclined towards resolving these contentious 
issues. 

Article 314 punishes the establishment, command or affiliation 
to an armed organisation. The provision has the following wording 
(European Commission for Democracy Through Law (Venice Com-
mission), Opinion on Articles 216, 299, 301 and 314 of the Penal 
Code of Turkey 2016):

1. „Any person who establishes or commands an armed orga-
nisation with the purpose of committing the offences listed 
in parts four and five of this chapter, shall be sentenced to 
penalty of imprisonment for a term of ten to fifteen years;

2. Any person who becomes a member of the organisation 
defined in paragraph one shall be sentenced to a penalty of 
imprisonment for a term of five to ten years;

3. Other provisions relating to the forming of an organisation 
in order to commit offences shall also be applicable to this 
offence”. 

Article 220 of the Penal Code of Turkey (“Establishing Organ-
isations for the Purpose of Committing Crimes”) is of particular 
importance for the application of Article 314 because it mentions 
’other provisions relating to the forming of an organisation’ and 
allows for increasingly arbitrary use of anti-terrorism laws to sue 
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even legitimate projects or activities by Turkish citizens, whether 
in writing or speech, whether it is attendance to protests or gath-
erings, which violates the basic rights to freedom of expression, 
association and assembly. Not only do the Kurds in Turkey demand 
this Article changed but also the Venice Commission expresses 
concern of it and understand the need to change it so that only 
the members of terrorist organizations or armed people contrib-
uting to the terror activity and calls for judical reform strategy 
in accordance with the EU standards (Rezolucja Parlamentu Eu-
ropejskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku, w sprawie sprawozdania 
Komisji z postępów Turcji w 2104 roku (2014/2953(RSP) 2015). 
This very general definition excessively increases the scope of the 
anti-terror law and allows for a broad interpretation, hence the EU 
recalls the need to alter it. 

Article 314 was applied in relation to Article 220 (in particu-
lar its paragraphs (6) and (7), which have the following wording 
(European Commission for Democracy Through Law (Venice Com-
mission), Opinion on Articles 216, 299, 301 and 314 of the Penal 
Code of Turkey 2016):

1. „Any person who establishes or manages an organisation 
for the purposes of committing offences proscribed by law 
shall be sentenced to imprisonment for a term of two to six 
years provided the structure of the organisation, number 
of members and equipment and supplies are sufficient to 
commit the offences intended. However, a minimum num-
ber of three persons is required for the existence of an or-
ganisation;

2. Any person who becomes a member of an organisation es-
tablished to commit offences shall be sentenced to a penal-
ty of imprisonment for a term of one to three years;

3. If the organisation is armed, the penalty stated in afore-
mentioned paragraphs will be increased from one fourth 
to one half;

4. If an offence is committed in the course of the organisa-
tion’s activities, then an additional penalty shall be imposed 
for such offences;

5. Any leaders of such organisations shall also be sentenced as 
if they were the offenders in respect of any offence commit-
ted in the course of the organisation’s activities;

6. (Amended on 2/7/2012- By Article 85 of the Law no. 6352).
Any person who commits an offence on behalf of an orga-
nisation, although he is not a member of that organisation, 
shall also be sentenced for the offence of being a member 
of that organisation. The sentence to be imposed for being 
a member of that organisation may be decreased by half 
(Additional Sentence: 11/4/2013 - By Article 11 of the Law 
no. 6459). This provision shall only be applied in respect of 
armed organizations;

7. (Amended on 2/7/2012 - By Article 85 of the Law no. 6352).
Any person who aids and abets an organisation knowingly 
and willingly, although he does not belong to the structure 
of that organisation, shall also be sentenced for the offence 
of being a member of that organisation. The sentence to 
be imposed for being a member of that organization may 
be decreased by one-third according to the assistance pro-
vided;

8. A person who makes propaganda for an organisation in 
a manner which would legitimize or praise the organisa-
tion’s methods including force, violence or threats or in 
a manner which would incite use of these methods shall 
be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of 
one to three years. If the said crime is committed through 
the press or broadcasting the penalty to be given shall be 
increased by half”.

The section 220 of the penal code relates to penalising the 
formation of armed groups aiming at committing crimes, but ac-
cording to most sentences of Turkish court, it is not difficult to be 
classified as a terrorist group member, it’s enough to be Kurd in Tur-
key. By changing the two articles, the president could have gained 
much support from the Kurds. Here, Kurds also missed their lifelong 
chance by aiming at such changes in the above mentioned Articles. 
Many Kurdish people are assigned to the terrorist organisation only 
by that definition, yet have nothing in common with any organisa-
tions of whatsoever. The unfortunate wording of the two articles 
was, inter alia, an issue for the March 2016 European Commission 
for Democracy Through Law (Venice Commission) which advocated 
repealing Article 314 and 220 (paragraphs 6 and 7), namely, that 
the established criterion should show the organic affiliation to an 
armed organisation or whether a person’s acts may be considered 
as knowingly and deliberately within the „hierarchical structure” of 
the organisation. Article 220, in conjunction with Article 314, the 
phrase „although he is not a member of that organisation, shall also 
be sentenced for the offence of being a member of that organisa-
tion”, was also assigned for repeal. 

So far, numerous instances of abusing the law and the Arti-
cles mentioned, have been taking place in Turkey, because of ei-
ther deliberately violating the basic right to freedom or by taking 
advantage of the broad wording of both Articles of interest, which 
enables insolent accusations. The European Union calls for Turkey 
„to return to the principle of presumption of innocence” (Motion 
for a resolution of the European Parliament 2016). Such practices 
have been performed by the Turkish government especially as far as 
the field of journalism is concerned; not only does Turkey have the 
biggest number of jounalists imprisoned (Beiser, Westcott 2016), 
under the Articles 314 and 220, but also all of the Kurdish media is 
constantly under threat of heavy conviction, for example, the edi-
tor of Turkey’s only Kurdish-language daily, was sentenced to 166 
years and six months in prison for supposedly spreading the PKK 
propaganda. According to Amnesty International, if not changed, 
these legislations would represent another „missed opportunity to 
deliver genuine human rights reform” (Amnesty International Pub-
lications, Turkey: Decriminalize Dissent. Time to deliver on the right 
to freedom of expression 2013: 7). 

Interesting to state is also the hypothesis that, had the Kurds 
supported Erdoğan’s pursuit for the presidential system, then the 
president would not make any deals with the MHP, because by do-
ing so, with this kind of coalition the peace talks are now no longer 
possible. That clearly is a Catch-22 for Kurds in Turkey. The new 
direction shifts the powers disproportionately to the president, 
changes the normative principles of construction of the primacy of 
constitutional law and the derivative nature of the executive legis-
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lation. For the first time in many years, these changes are welcome 
by the right-wing political elite (MHP)2. However, the changes in 
constitution following the new, presidential system in Turkey, are 
not for Kurds, as well. 

First of all, the amendments spin around the office of the pres-
ident whose role will be catapulted from ceremonial to all-powerful 
as the head of government, head of state and head of the ruling 
party. They ascertain the centralisation of powers, all the decision 
making will now come from the president, who will be difficult to 
remove from the office. The president, having so much power, has 
no concern for Kurdish minority and their rights or freedoms. The 
chance for the Kurds seems foregone for a long time to come. It 
is highly probable that nothing will change as long as the current 
president and the new system persist. Peace talks are nobody’s 
business now and surely this will activate the PKK on the Turkish 
soil making the remaining Kurds the victims of the situation and the 
system, unwanted, humiliated and forever referred to as terrorists 
on their own land. Instead, the nature and manner of the changes 
in the constitution reveal Mr Erdoğan’s true desire to possess even 
more power in Turkey, his authoritarian and dictatorial aspirations. 
The referendum having the favourable result for the latter, clearly 
proves the strengthening of this direction. The ’failed coup’ resulted 
not only in many deaths, injured people, but also many were im-
prisoned, or indefinitely lost their jobs, committed suicide as their 
home and family situation was brought to dismay by the allegations 
of the coup against the government. Generally, all the people who 
had ever openly criticised and had opinions contrary to the govern-
ment and the president were imprisoned. Many families lost their 
only breadwinners, children lost their parents, many journalists, sol-
diers and policemen were imprisoned, and academics and teachers 
lost their posts permanently and in best case were forced to look for 
completely different careers. 

The real results of the referendum will never be known as the 
whole campaign and voting took place under the state of emer-
gency in which circumstances the opposition could not campaign 
against, they risked the loss of their jobs, detentions, beatings and 
intimidation if their opinions were publicly voiced. The Kurds, be-
ing the largest minority in Turkey, voted against the changes in the 
presidential system, however, there are premises that some Kurds 
indeed voted in favour in order to show their continuous faith in 
Tayyip Erdoğan. Previously, Kurds in Turkey did not want to sup-
port Tayyip Erdoğan in the 2014 presidential elections and voted 
on Selahattin Demirtas who represented the Kurdish minority. Yet, 
he received only 9.77% of the votes and came third in the election. 
When comparing the 2015 general elections to the recent 16 April 
2017 referendum, it is visible that the southeastern part of Turkey, 
which is densely populated with the Kurdish minority, voted in fa-
vour of the presidential system (Turkey’s Supreme Election Board 
2017: 5) . During the last referendum, Kurds, or people living in the 
Kurdish-populated aeras, played an important role, which was also 
emphasized by Mr Erdoğan, who said that the votes in the east and 
south had a special meaning. Nevertheless, he had never strived 
for the Kurdish votes, nor were Kurds or HDP (Halkların Demokratik 

2 The proposal was welcomed by 339 deputies’ votes, 142 against, which 
means exceeding the three-fifths majority needed to pass the bill. The 
majority needed to submit the motion to a referendum was 330. 

Partisi, The people’s Democratic Party) attempting to form a kind of 
coalition with AKP. According to the Supreme Electoral Comission 
in Turkey, in 2015, the south-east voted: 860 thousand votes for 
AKP and 2.200 thousand for HDP. Meanwhile, the 2017 referendum 
votes are as follows: 1.226 thousand ‘yes’ votes and 1.810 thou-
sand ’no’ votes. Viewing from this perspective, the results show 
a surprising plus 445 thousand votes in favour of the AKP and 373 
thousand votes less for HDP. The votes were counted in the areas 
of the biggest cities with Kurdish electorate in the south and east of 
Turkey3. For example, in the biggest city in that region, Diyarbakir, 
67% of people voted ’no’, meanwhile, in the general elections, 86% 
votes were given to HDP. The rate of the participation also increased 
by 4%. Yet, HDP has continued to be the first party in the region in 
2015, but the arrest of the party leader, Selahattin Demirtaş and his 
deputies, together with the fact that almost all of the municipalities 
were relinquished, surely worked towards weakening of the Kurdish 
electorate (Şenay 2017). Such comparison of the results could be 
surprising even to the Kurds. 

The referendum in Turkey surely cannot be considered the 
most transparent as it did not meet international standards, ac-
cording to the OSCE, Organization for Security and Co-operation in 
Europe (Stockholm Center for Freedom Report 2017). The Organi-
zation claims that Turkey’s referendum lacked equal opportunities, 
media coverage for the competing sides and international standards 
for fair elections, to which statement, president Erdoğan said he 
will not recognize the OSCE report. What is more, the joint mission 
of OSCE, Human Rights (ODIHR) and the Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe (PACE) stated that the referendum was 
‘contested on an unlevel playing field and that the two sides in the 
campaign did not have equal opportunities’. The referendum was 
not a democratic process, it took place in the environmant where 
the fundamental freedoms were reduced due to the state of emer-
gency, hence depriving both sides to have equal opportunities, the 
international observers were not allowed to polling stations, or their 
numbers were limited, the state of emergency was used to under-
mine the rule of law, the media was dominated by the ’yes’ cam-
paign, ruling party and the president were given preference, while 
otherwise-thinkers were arrested. The head of the ODIHR, Tana de 
Zulueta, said: „We observed the misuse of state resources, as well 
as the obstruction of ‘No’ campaign events. The campaign rheto-
ric was tarnished by some senior officials equating ‘No’ supporters 
with terrorist sympathizers, and in numerous cases ‘No’ support-
ers faced police interventions and violent scuffles at their events” 
(Stockholm Center for Freedom Report 2017). What is more, the 
Supreme Election Board of Turkey, issued instructions according 
to which, also the unstamped ballot papers with ‘yes’ votes were 
considered valid, which obviously contradicted the applicable law 
and constituted a critical security breach (Topping 2017). Finally, the 
referendum result shows that only 51.4% voted ‘yes’ for the presi-
dential system, which, considering all the cases of observed prob-
lems and apparent breaking the law, cast shadow on the reliablity 
of the result given. Nevertheless, the president did not receive as 
many votes from the MHP supporters, as he had anticipated, but 
the results in the south-east are promising for the Kurds and clear 

3 The cities and the regions of: Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, 
Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Mardin and Şanlıurfa.
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for the president; since there were so many ‘yes’ votes, perhaps 
now, the all-powerful president can change their fate. So far, Kurds 
in Turkey were called terrorists, simultaneously equalized with the 
PKK. In order to draw a line from this terrorist group, perhaps, to-
gether with the faith they have in Tayyip Erdoğan, they considerably 
voted ‘yes’, looking for the last chance for peace and improvement 
of their situation. Yet, it also has to be mentioned, that just before 
the referendum, the current president would openly address Kurds 
by calling himself ’a guardian of peace‘ who is ’ready to talk’, while 
looking for their support in the referendum (Sezer 2017). 

Summary

The implementation of the referendum will generate further 
tensions. The country is now more divided, less democratic and this 
trend will only continue and deepen. Recep Tayyip Erdoğan is not 
the kind of conciliatory leader, on the contrary, lead by his drive 
for more power, he strikes ideological, social, political divisions. In 
after the coup Turkey no new openings or peace talks were to be 
envisaged considering the complex situation of the Kurds. Looking 
at the striving ambitions and aspirations of the Turkish president 
together with all the missed chances that could have improved the 
current situation of the Kurds living in Turkey, it was probable that 
the adverse situation of the Kurdish minority will remain unresolved 
abortively. However, knowing the detailed the results of the refer-
endum in the Kurdish-populated areas, a conclusion may be derived 
that even with the Kurdish leaders imprisoned, this biggest minority 
nation in Turkey may know how to fight for the improvement of 
their situation and perhaps the all-powerful president could express 
his will to adhere to the request and be remembered in history as 
the leader who finally made peace with the Kurds in Turkey. 

The sources of research and article funding are the author’s own 
resources.
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Przestrzeń symboliczna

 Uderzenie w wieże WTC było swoistym zaburzeniem porząd-
ku symbolicznego, jak pisze Jean Baudrillard (Baudrillard 2005). 
Świat Zachodu, w tym wypadku głównie Stany Zjednoczone, zro-
zumiał, że terror może przyjmować formy niezwykle spektakular-
ne w wymiarze globalnym a nie tylko ograniczać się do stosunko-
wo niewielkiego, lokalnego odziaływania, jakkolwiek informacje 
o konkretnych zamachach cały czas były obecne w mediach. ISIS 
zdecydowanie wyciągnęło naukę z działań swojej organizacji-mat-
ki, stawiając przede wszystkim w swych działaniach właśnie na 
ową widowiskowość przemocy. Jakkolwiek niezręcznie to zabrzmi, 
filmy z egzekucji tworzone przez Państwo Islamskie, są dziś w za-
sadzie elementem popkulturowego, współczesnego medialnego 
pejzażu. Dostęp do Internetu jaki ma znaczna ilość mieszkańców 
globu i w zasadzie każdy uczestnik kultury zachodniej sprawia, że 
możliwość zapoznania się z tymi materiałami jest niezwykle łatwa 
a taktyka propagandy Daesh stosowana i świadomie wykorzystu-
jąca taką ogólnodostępność jest niezwykle prosta i w swej prosto-
cie fascynująca. Propagandowa agenda Al-Hayat tworzy doskonale 
zrealizowane, konsekwentne w swej formie, oparte na elementach 
zachodniej popkultury treści, w których ideologiczny przekaz jest 
podany przy użyciu ekspozycji brutalności i bestialstwa. To właśnie 
taka formuła tworzy niejako kolejny poziom globalnego terroru. 
Nie chodzi tu bowiem tylko o proste zastraszenie, istotą nie jest 
także pokazanie brutalności oprawców względem swoich ofiar. 

Wstęp

Po atakach Al-Kaidy na wieże World Trade Center wydawało 
się, że już nic gorszego nie może spotkać współczesnego zachod-
niego świata. Kwestie geopolityczne, dotyczące władzy w okre-
ślonych miejscach globu, spowodowały jednak powstanie jed-
nego z największych zagrożeń ostatnich lat. Państwo Islamskie, 
terrorystyczna organizacja walcząca o stworzenie globalnego 
islamskiego kalifatu, okazało się być jednak nie tylko groźniejsze 
i efektywniejsze od swoich poprzedników. 

Organizacja ta wprowadziła terror w XXI wiek, sprawia-
jąc, że działania terrorystyczne przestały być kojarzone tylko 
z wydarzającymi się w określonych miejscach zamachami, ale 
terroryzm jako taki stał się medium samym w sobie. Zamachy 
przestały być głównym celem bojowników a stały się pewnym 
dodatkiem do samego działania terrorystycznego, stanowiącego 
konkretny przekaz, będący w swej istocie dobrze przygotowa-
nym spektaklem medialnym. 

Odczuwanie strachu przed możliwością zamachu nieoczeki-
wanego i zabójczego, stało się jednym z elementów kodu jakim 
posługuje się Daesh. Sam akt terroru stał się w pewnym sensie 
drugorzędny, strach i obawa przed nim oczywiście cały czas ist-
nieje, jednak Państwo Islamskie, poprzez świadomie rozbudo-
wywaną machinę propagandy pokazuje, że tym, co naprawdę 
daje władzę nad ludzkim strachem, jest dobrze przygotowana 
informacja.

Grzegorz Kubiński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii

Państwo Islamskie
jako kulturowa figura wykluczenia

Islamic State 
as a cultural figure of exclusion 

Islamic State seems to be one of the most brutal and aggres-
sive terrorist organisation nowadays. However, what is even more 
important analyzing ISIS activity, is its strategy of appropriating 
symbols of Western popculture and using them to create their 
own, innovative narration. Islamic State not only perfectly manag-
es and presents itself at social media but also using Western sym-
bols, creates alluring image of terrorist. Article focuses on analysis 
this unrealistic figure as homo sacer, liminal being, symbolizing lot 
of elements repressed by Western culture. which are achievable 
and acceptable at Islamic State.

Keywords: Islamic State, terrorism, internet, media, homo sacer.

Powstała na terenie Bliskiego Wschodu organizacja terrory-
styczna Państwo Islamskie zradykalizowała znane formy działań 
terrorystycznych, dopuszczając się niezwykle brutalnych czynów. 
To jednak, co zdecydowanie wyróżnia ISIS na tle innych form ter-
roryzmu, to niezwykła umiejętność tej organizacji do wykorzystania 
środków masowego przekazu. Państwo Islamskie nie stosuje tylko 
prostych form przekazu treści za pomocą określonych medialnych 
kanałów, ale aktywnie zawłaszcza przestrzeń symboliczną kultury 
zachodniej. Wprowadzając jej elementy do swojej terrorystycznej 
narracji, tworzy niezwykle atrakcyjną dla zachodniego odbiorcy, figu-
rę bojownika-terrorysty. Reprezentuje ona nie tylko przemoc fizycz-
ną, ale przede wszystkim symboliczną jako subwersyjne względem 
Zachodu wartości. Celem artykułu jest próba analizy tej figury jako 
homo sacer, postaci granicznej, symbolizującej nie tylko terror, ale 
także represjonowane elementy zachodniej, konsumpcyjnej kultury. 

Słowa kluczowe: Państwo Islamskie, terroryzm, Internet, media, 
homo sacer.
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rowane, dominujące z założenia w przekazach medialnych głównego 
nurtu, ma wkalkulowaną niechęć czy obrzydzenie widza względem 
danego obrazu. Jednakże widz robi dokładnie to samo, zawieszając 
sąd o realności przekazu, dopuszcza do siebie tą dawkę brutalności 
w postaci symbolicznej przemocy. Konieczna jest tu uwaga, że za-
wieszenie wiary odbywa się względem prawdy obrazu a nie akcep-
towalności rzeczywistości społecznej, słowem brutalna scena może 
być nieprawdziwa, ale społecznie konstruowana rzeczywistość jest 
wciąż niewzruszenie prawomocna. To właśnie przemoc symboliczna 
wymusza konieczność trwania rzeczywistości społecznej, ruch pod-
miotu ogranicza się do nadawania mniejszej lub większej prawdzi-
wości konsumowanym treściom. Ponownie przywołując Bourdieu 
„przemoc dokonuje się dokładnie tam, gdzie jej się za przemoc nie 
uważa” bowiem „opiera się ona na fakcie akceptowania przez ludzi 
zespołu podstawowych i przedrefleksyjnych założeń. Podmioty spo-
łeczne przyjmują świat jako zrozumiały sam przez się, to znaczy bio-
rą go za taki jaki jest” (Bourdieu 2001: 162). Ustabilizowana w pro-
cesach socjalizacji rzeczywistość społeczna zachodnich społeczeństw 
nie wymaga negocjacji ani refleksji, jednak o ile taka akceptacja 
dobrze sprawdzała się w stabilizowaniu małych, lokalnych społecz-
ności, o tyle tam gdzie do głosu dochodzą duże grupy wchodzące 
miedzy sobą w integracje, gdy pojawiają się odmienności i różnice, 
jedynym sposobem utrzymana tej spójności rzeczywistości społecz-
nej pozostaje wspólny język przekazu, we współczesnym świecie do-
minującego przekazu medialnego. Przemoc symboliczna pojawia się 
zatem jako zgoda na to, co przedstawione, akceptacja określonych 
treści tworzących rzeczywistość nie poddaną działaniu refleksyjno-
ści, ale obojętności. W znudzeniu społeczeństw oraz w rozkoszo-
waniu się łatwymi i bezpiecznie odległymi obrazami przemocy, za-
mkniętymi w fantazjach i symulacjach, znaleźć można dominującą 
przemoc symboliczną. Przekaz tworzony przez Państwo Islamskie za-
właszcza tą symboliczną maszynę przemocy, z jednej strony czyniąc 
to otwarcie poprzez używanie elementów popkultury, fragmentów 
wziętych ze znanych filmów czy gier komputerowych, działających 
jak magicznie, pociągające, fantastyczne obrazy, lecz obiecując prze-
życie emocji w nich zawartych w świecie rzeczywistym i uczynienie 
prawdziwymi zapośredniczonych medialnie wrażeń. Z drugiej strony 
zostaje zawłaszczony sam komfort życia zachodniego, pokazując, że 
symboliczność współczesnej kultury zachodu usypia, nudzi, rodzi 
voyeurystyczne perwersje. Zakazując oglądania brutalnych filmów 
fabrykowanych przez ISIS, kultura konsumpcyjna jednocześnie do 
tego zachęca, złamanie tabu i zbliżenie się do tego, co prawdziwe 
jest wyjściem z symulakrycznego spektaklu, jest kuszące i co najważ-
niejsze, możliwe. Nagłość, obezwładniający realizm, brutalność pro-
pozycji bojowników Daesh jest odpowiedzią na konwencjonalność 
i represyjność zachodniej kultury. Państwo Islamskie, jego brodaci 
barbarzyńscy bohaterowie nie zmuszają do sublimowania popędów, 
a wręcz przeciwnie, są postaciami uosabiającymi wszystko to, co 
zabronione. Bojownicy Daesh nie są oczywiście akceptowani jako 
wzory do naśladowania, nie są nawet komiksowymi przerysowany-
mi postaciami z krwi i kości. W przestrzeni przemocy symbolicznej 
zachodniej kultury zostają oni zdecydowanie określeni jako obcy, 
inni. Jednak sugerowanie, że owa obcość jest niczym więcej jak tylko 
kulturowym zróżnicowaniem, podbudowanym strachem przed ide-
ologiczno-religijnym fanatyzmem, to tylko jedna, choć powszechna 
odpowiedź. 

To, co tak naprawdę jest niepokojące, to fakt wykorzystania voy-
eurystycznej przyjemności zachodniego konsumenta, znudzone-
go a jednocześnie wychowanego na brutalnych scenach znanych  
z filmów akcji czy gier komputerowych. Odbiorcy medialnych komu-
nikatów mają jednak świadomość zawieszenia sądów o rzeczywi-
stości, wzięcia jej w nawias, gdy oglądają szczególnie okrutne sceny 
przemocy w serwowanych im przez przemysł rozrywkowy obrazach. 
Ta świadomość zakłada zgodę na fakt, że oglądane sceny są tylko 
częścią medialnego przedstawienia. Podobnie zresztą, desensytyza-
cja obecna przy oglądaniu wiadomości telewizyjnych, jest swoistym 
wyrazem akceptacji symbolicznej gry, toczącej się pomiędzy nadaw-
cą i odbiorcą. Państwo Islamskie wykorzystuje te nawyki zachod-
niego odbiorcy, wie doskonale, że brutalność ujęta w ramy dobrze 
zmontowanego materiału będzie atrakcyjnym towarem. Jednak 
czym innym jest oglądanie hollywoodzkiej produkcji wypełnionej 
scenami przemocy niż materiałów serwowanych przez ISIS. Znu-
dzenie odbiorcy tymi fałszywymi emocjami, przeżywaniem sztucz-
nych dramatów, znika przy konsumpcji materiałów Daesh, pokazu-
jących wszystko to, co zachodni odbiorca znajdzie w niezliczonych 
popkulturowych propozycjach, z jedną różnicą – wszystko dzieje 
się naprawdę. Jak pisał Pierre Bourdieu „Przemoc symboliczna jest 
mówiąc najprościej jak tylko można, tą formą przemocy, która od-
działuje na podmiot społeczny przy jego współudziale. (...) Mówiąc 
dokładniej, podmioty społeczne są podmiotami poznającymi, które 
nawet jeśli podlegają determinowaniu, mają swój udział w skutecz-
ności tego determinowania, w stopniu, w jakim same kształtują 
owe determinanty” (Bourdieu 2001: 162). Zachodni system me-
dialny jest niewątpliwie właśnie tak formą przemocy symbolicznej, 
kształtowaną dla, ale także poprzez działania podmiotu. Akceptacja 
określonych zachowań medialnych jak brutalność, dyskryminacja 
czy fanatyzm nie jest przecież tylko i wyłącznie wytworem samego 
przemysłu medialno-rozrywkowego, jako wyalienowanej i samoist-
nej struktury. Kody, znaki, symbole są elementami komunikacji a co 
ważniejsze, elementami interakcji posiadającej z definicji koniecz-
ność wzajemnej wymiany. Struktury medialne nie produkują treści 
niepotrzebnych w sensie ekonomicznych teorii wymiany, obrazy ja-
kie są dostarczane zachodnim społeczeństwom będą właśnie tymi, 
które mogą być chętnie konsumowane przy najwyższych wskaźni-
kach oglądalności. Nie od dziś przecież wiadomo, że seks i przemoc 
sprzedają się najlepiej. 

Współodpowiedzialność

Problem doskonale uchwycony przez Bourdieu, to kwestia 
współodpowiedzialności konsumenta za przyjmowane treści. Ina-
czej nieco niż pisał Anthony Giddens, zmniejsza się tu refleksyjność 
podmiotu (Giddens 2010). Konsumpcja, spektakl i rozrywka nie wy-
magają ciągłego redefiniowania i projektowania życia jednostki, słu-
żą właśnie temu, by na ową symboliczną przemoc się zgodzić, by ją 
współtworzyć poprzez swoje konsumenckie wymagania, znudzenie, 
zachłanność podglądającego spojrzenia. Przemoc symbolu wymu-
sza, ale paradoksalnie za zgodą samego podmiotu, fakt obojętności 
wobec tego, co dane i zawarte w symbolu lub znaku. Jako odbiorca, 
mogę się oburzać i odczuwać wstręt na widok brutalnych scen, apo-
retyczność tego mechanizmu widowiska – spektaklu polega jednak 
na tym, że owo oburzenie jest w nie wpisane. Dekodowanie prefe-



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 4(25)/2017                                                                                                    

12

nie otwiera się na rzeczywistość, ponieważ w takiej strukturze jest 
to niemożliwe, zawsze będzie owa przemoc uwikłana w symbole, 
lecz jednak właśnie jej nadmiar, dostarczany przez ISIS podkreślają-
ce w ten sposób swą wręcz nie-ludzką odmienność, powoduje do-
tkniecie realności tego, co prawdziwe i istniejące poza symbolizacją. 
W pewnym sensie, mutatis mutandis, wspomina o tym Simmel, za-
uważając, że obcym przynależna jest „ruchliwość”. Wydaje się, że 
w obecnych czasach nie trzeba zbyt wielu argumentów by wskazać, 
że ruchy migracyjne, kwestie uchodźców czy imigrantów przynależą 
do owej „ruchliwości obcych”. Oczywiście wciąż utrzymane w kon-
wencji medialno-terrorystycznego przekazu siłą rzeczy wpisują się 
w struktury symboliczne rzeczywistości. Jednakże ruchliwość bardzo 
często wiąże się z nadmiarem, nadwyżką, masą, która nie znajdując 
sobie – z różnych względów – miejsca „u siebie”, przejawia tenden-
cje do przemieszczania się. Terroryzm również sam w sobie jest tego 
doskonałym przykładem. Obcy – terrorysta jest w zasadzie synoni-
mem osoby w ruchu, przemieszczającego się obcego. 

Terrorystyczna narracja

W pojęciach przemocy, interakcji, stosunku, dialogu/konflik-
tu i ruchliwości można odnaleźć pewną intuicję prowadzącą do 
podkreślenia subwersyjnego charakteru dżihadysty ISIS. Martha C. 
Nussbaum w jednej ze swoich prac pokazuje, w jaki sposób owa 
ruchliwość i nadmiarowość Żydów, homoseksualistów czy migran-
tów wpływała na zmiany w społecznej rzeczywistości (Nussbaum 
2004: 150). Wykorzystując proponowane przez nią rozróżnienie 
ludzkich emocji, takich jak strach, wstyd i wstręt, pokazać można 
w omawianym tutaj kontekście subwersyjną względem zachodnie-
go symbolicznego porządku figurę islamisty z Daesh. Obcy, prze-
mieszczając się w nieswoim terytorium i funkcjonując zarówno 
w realnej, jak i symbolicznej obcej przestrzeni, wzbudza nie tylko 
gniew, który – jak mówi Nussbaum – jest uczuciem racjonalnym 
(Nussbaum 2004: 13). Bardzo często obcość definiowana właśnie 
przez nadmiarowość, taką właśnie jaką jest nadmiar dżihadystów 
chcących zająć cały świat Zachodu, powoduje przede wszystkim 
pierwotne i trzewne uczucie wstrętu. Taki obcy staje się pewne-
go rodzaju figurą liminalną jako postacią graniczną, wyznaczającą 
określoną liminalną przestrzeń, której bliżej do taktylnej realności 
niż symbolicznej rzeczywistości. Bojownik ISIS przez swoją brutal-
ność, zachłanność, anormatywność tworzy liminalną przestrzeń 
w strukturach przemocy symbolicznej wywołaną nie tyle gniewem 
czy nienawiścią, które człowiek zachodu może racjonalizować 
i usprawiedliwiać w myśl praw człowieka. Pojawia się tu także uczu-
cie wstrętu do tej nieokiełznanej barbarzyńskości, uczucie wstrętu 
nieracjonalnego a w pewnym sensie magicznego, kulturowo i tra-
dycyjnie opartego na podświadomej niechęci odczuwanej wobec 
wszystkich obcych. Ta trzewna emocja jest subwersywna ponieważ 
wyznacza obszar, w którym morderca z Państwa Islamskiego może 
być potraktowany jako istota nieludzka, bestia wzbudzająca odra-
zę, istota, która gdy pojawia się miedzy nami, jako skażona swoim 
złem, zarazi nas i my również staniemy się tacy jak ona, staniemy 
się wstrętni. Państwo Islamskie pokazuje w swych materiałach tak 
właśnie przestrzeń liminalną, wyrwę w rzeczywistości społecznej, 
w której uobecnia się, mówiąc językiem Jacquesa Lacana to, co 
Realne. Przerażający, zawłaszczający, monstrualni i wstrętni terro-

Wzajemne oddziaływanie

„Obcość” – jak pisze Georg Simmel – „jest stosunkiem na 
wskroś pozytywnym, szczególną formą wzajemnego odziaływania” 
a definicja ta prowadzi do interesujących implikacji (Simmel 2005: 
300). Obcość jest bowiem „wzajemnym oddziaływaniem” a zatem 
relacją, stosunkiem wymagającym zaangażowania obu stron. Jest 
ona wielowymiarowa, nie musi sprowadzać się tylko do widzial-
nego i namacalnego odrzucenia i tabuizacji. W bardziej subtelnym 
rozumieniu, nawet samo pojawienie się obcego, choćby i niezau-
ważone sprawia, że rzeczywistość ulega zmianie, dokładnie tak, 
jak w przypadku „uprzejmej nieuwagi” Ervinga Goffmana, kiedy to 
muśniecie wzrokiem mijanej na ulicy osoby staje się już interakcją. 
Obcy pojawiający się w mojej przestrzeni, nawet widziany katem 
oka i ledwo zauważalny, a także taki, który nie chce być zauważony 
i tak poprzez samą swoją obecność, tworzy interakcje. To, do cze-
go zmusza świat Zachodu obecność bojowników i terrorystów ISIS 
w przestrzeni rzeczywistości społecznej, to właśnie owo podjęcie 
interakcyjnego stosunku, wymuszającego wzajemne próby wczucia 
się w Innego, obdarzenie go choćby minimalną empatią. Oczywiście 
w tak ekstremalnym przypadku z jakim mamy do czynienia, wyda-
je się, że taki proces jest niemożliwy. Jednakże wystarczy spojrzeć 
na serwisy informacyjne, prasę, telewizję czy Internet, by zobaczyć 
jak wiele wysiłku wkładają obie strony właśnie w to wspólne zro-
zumienie. Eksperci jednej i drugiej strony dokonują nieprzerwa-
nych analiz i eksplikacji zachowań, starając się wyjaśnić przyczyny 
konfliktu i podstawy wzajemnej niechęci. Podkreślamy, że nie jest 
w tym momencie istotne co i kto mówi, lecz zaistnienie samego 
procesu czegoś, co może być nazwane dialogiem symbolicznym. 
Wzajemne odziaływanie pomiędzy swoim a obcym, jest de facto 
interakcją dialogiczną opartą na symbolach, widać to wyraźnie na 
wielokrotnie już wspomnianych przykładach, w jaki sposób ISIS za-
właszcza elementy zachodniej kultury do swoich celów, podczas gdy 
ta zaś, z całych sił próbuje użyć własnych struktur symbolicznych do 
objaśnienia działań dżihadystów. Pojawiająca się obcość wymaga 
uwagi i analiz, koniecznego dialogu, choćby tylko jako procesu in-
terakcyjnego, bez kończącego i oczekiwanego habermasowskiego 
konsensusu. Taki dialog może przecież, jak proponowali niegdyś 
Chantal Mouffe i Ernesto Laclau, przejawiać cechy konfliktu. Nieza-
leżnie bowiem od wyniku interakcji, Daesh wprowadza dyskomfort 
w symboliczną strukturę rzeczywistości. O ile Baudrillard mógł napi-
sać, że „większa niż zwykle dawka przemocy nie otwiera jeszcze na 
rzeczywistość”, to można się z tym stwierdzeniem zgodzić jedynie, 
jeśli myślimy o przemocowej strukturze symbolicznej rzeczywistości 
społecznej, która jak twierdzi Baudrillard, jest nierozróżnialna od sy-
mulakrycznych fikcji (Baudrillard 2005: 33). Jednak gdy owa interak-
cja z obcym stając się interakcją wzajemnego dialogu lub konfliktu, 
przekształca się jednocześnie w element opartego na symbolach, 
medialnego przekazu. Jednocześnie jednak, sam terroryzm staje 
się medium, wykorzystującym określone kody. Dżihadyści z Daesh 
przekraczają jednak spokojną rzeczywistość symboliczną medial-
nych przekazów stosując pewien naddatek, jakim jest nadmierna 
i nieadekwatna brutalność, co ważne stosowana w stosunku do 
zachowań, które zachodnia kultura uznaje za błahe i nieistotne. Do-
konuje się tu przejście od rzeczywistości do realności. Przemoc, jako 
przekaz medialny, wykorzystujący terror jako medium samo w sobie, 
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negatywnej czy pozytywnej, obcy i swój pojawiają się w interakcji, 
która niesie ze sobą określone zadanie. Emmanuel Levinas mówiąc 
o języku i komunikacji pisał: „Język zakłada rozmówców, wielość. Ich 
obcowanie ze sobą nie polega na tworzeniu wzajemnych przedsta-
wień ani partycypacji w powszechności, we wspólnej płaszczyźnie 
językowej. Ich obcowanie, jest etyką” (Levinas 1998: 72). Słowa te, 
podkreślają istotę komunikacji, języka i symbolu a zatem i mecha-
nizmów medialnych, w tym również medium terroryzmu, jako nie 
tylko konieczności porozumienia. Na swój sposób Levinas propo-
nuje wyjście z symbolicznych, przemocowych struktur medialnych, 
zapośredniczających rozmówców, poprzez porzucenie fundamen-
talnej cechy języka jaką jest jego referencyjność. Symboliczność 
nie musi być zatem tylko przekraczana przez brutalną siłę, dającą 
dostęp do intensywnego odczuwania wstrętu wobec obcego. Realne 
pojawia się tu nie tyle jako zagrażające, ale także to, co łączy, lecz 
nie na płaszczyźnie bourdieańskich symbolizacji, lecz właśnie kwe-
stii etycznych. Etyka staje się zupełnie innym rozwiązaniem kwestii 
w jak sposób w swej realności może pojawiać się figura terrorysty 
jako obcego. Dla Levinasa działanie języka powoduje rezygnację 
z wszelkiej komunikacji zapośredniczonej, a za to wprowadza kon-
takt z nagością, bezpośredniością, Twarzą, jaką tą, która „istnieje 
sama przez się a nie przez odniesienie do systemu” (Levinas 1998: 
72). Ta bezpośredniość spotkania ze zredukowanym obcym, ogra-
niczonym do nagiego ciała, jest niezwykle trudna w sytuacji kon-
frontacji z terrorystą Daesh. W tym wypadku, wszelkiego rodzaju 
komunikacja sprowadza się do etyki jako brania odpowiedzialności 
za drugiego, a tym co wyznacza relacje z obcym jest właśnie ten 
stosunek etyczny.

Podsumowanie

Myślenie wedle propozycji Levinasa jest dużo trudniejsze niźli 
rozważania dotyczące medialnych przekazów. Pomyślenie terrory-
zmu nie tylko jako zbrodniczych działań, podlegających racjonalnej 
i fizycznej odpowiedzi militarnej, ale jako formuły agonicznego 
dialogu, wymagającego swoistej etyki, jest dużo trudniejsze. Ter-
roryzm ISIS obezwładnia społeczeństwa zachodnie bezpośrednią 
brutalnością, jawiąc się jako wstrętna, ale zarazem wzbudzająca 
niezdrowe pożądanie, figura. Owe sprzeczne uczucia dobrze od-
daje zaproponowane przez Giorgio Agambena pojęcie liminalnej 
i ambiwalentnej figury homo sacer, opisywanej jako „nagie życie”, 
które „daje się zabić i nie daje się poświęcić”, będąc jednocześnie 
„włączone w ustrój wyłącznie pod postacią wyłączenia” (Agamben 
2008: 19). Państwo Islamskie i jego fanatyczni żołnierze, stali się dla 
współczesnej kultury zachodniej właśnie taką aporetyczną figurą 
homo sacer. Z jednej strony niewyobrażalna – przede wszystkim 
jednak poprzez swe zmediatyzowanie – skala zbrodni sprawia, że 
terrorystów należy zdecydowanie wyeliminować jako zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi. Jednocześnie, ta sama mediatyzacja proce-
su terroru powoduje, że dla wielu stał się on swoistą rozrywką lub 
marzeniem, które nieraz za wszelką cenę chcą zrealizować. Jeszcze 
raz zniesione represeyjno-sublimacyjne mechanizmy jakie oferuje 
ISIS wpływają na społeczności zachodnie wywołując ambiwalentne 
uczucia. Zupełnie jednak inną kwestią jest strach zachodniej kul-
tury przed jakimkolwiek etycznym działaniem wobec owej przera-
żającej Realności zachowań Państwa Islamskiego. „Nigdy nie ata-

ryści ISIS są jednocześnie atrakcyjni, jako że wstręt często łączony 
jest z uczuciem wręcz fizycznego podniecenia (Nussbaum 2004: 
121). To zresztą jeden z elementów popkulturowego przekazu Da-
esh mówiącego, że w ich przestrzeni, w Państwie Islamskim, bę-
dzie można spełnić każdą swoją zachciankę. Brytyjska komediantka 
i aktorka, Shazia Mirza, stworzyła program komediowy, z którym 
podróżuje po świecie i dzięki któremu jest gościem licznych pro-
gramów telewizyjnych. Program kabaretowy powstał na podstawie 
historii trzech dziewcząt, uczennic Bethnam Green School w Lon-
dynie, które w 2015 roku wyjechały do Syrii, aby dołączyć do ISIS. 
Wszystkie trzy były muzułmankami, podobnie jak większość uczniów 
szkoły. Historia przynajmniej jednej z nich zakończyła się śmiercią, 
a życie w Syrii okazało się piekłem. Jednak to, co istotne z punktu 
widzenia omawianej kwestii, to splot symbolicznych, wręcz symu-
lakryczno-fantazmatycznych elementów jakie legły u podstaw de-
cyzji dziewcząt. Mirza mówi w jednym z wywiadów: „Nie wierzę, 
że ludzie dołączają do ISIS bo są źli, że trwa wojna w Afganistanie 
(…). Gdy uczyłam w Tower Hamlets, większość uczniów mojej klasy 
stanowili bangladescy nastolatkowie, chłopcy i dziewczęta w wieku 
15-16 lat. Dziewczęta były normalnymi nastolatkami: chciały mieć 
chłopaka, oglądały Top of the Pops i EastEnders i o tym rozmawiały 
a nie o religii. Nosiły hidżab z powodów kulturowych – ponieważ ich 
przyjaciółki tak robiły. (…) Kiedy David Cameron powiedział, że one 
są zradykalizowane, moi przyjaciele i ja nawet nie wiedzieliśmy, co 
to znaczy. One nie są zradykalizowane – one były zseksualizowane 
przez tych facetów z ISIS” (Khaleeli 2015). Mirza w wywiadach oraz 
swoim przedstawieniu zakłada zupełnie inną wersję wydarzeń niż 
zwyczajna rekrutacja nastolatek przez Internet. Przede wszystkim 
podkreśla aspekt seksu, odgrywający w całej sytuacji – jej zdaniem 
– niezwykle ważną rolę. Często w wywiadach i programach telewi-
zyjnych powtarza, że: „Dziewczyny oglądają dżihadystów w telewizji 
i niektórzy z nich są seksowni” (France24 English 2016). Bojownicy 
ISIS – zdaniem Mirzy – jawią się nastolatkom jako „Brad Pitt w wersji 
halal”, przystojny, potężny, silny mężczyzna, który ma siłę i władzę. 
Jest idealnym macho, seks-maszyną. Obserwacji Mirzy nie powinno 
się uogólniać, ale z punktu widzenia procesu używania elementów 
symbolicznych zachodniej kultury, po raz kolejny widać jak bardzo 
wpływa ona na sposób zachowania i myślenia. Dziewczęta ucieka-
jące do Syrii na liście niezbędnych rzeczy miały nową bieliznę, de-
pilatory i balsamy do opalania i jak mówi Mirza uczennice myślały, 
że „idą do klubu na Ibizie (…) one nie są religijne, one są napalone” 
(Cavendish 2015). 

Te emocje, jakkolwiek niezwykle animalne, są jednak wciąż 
interakcją i w efekcie mogą prowadzić do kwestii etycznych. Sim-
mel zauważa, że stosunek dialogiczny z obcym jest pozytywny, 
jednakże opisuje on obcych (na przykład Żydów) zupełnie inaczej 
niż Nussbaum. Dla niemieckiego socjologa są to osoby przydatne, 
ubogacające i rozwijające kulturę, podczas gdy dla Nussbaum to 
ludzie przede wszystkim naznaczeni, stygmatyzowani i oskarżeni 
o rozmaite zbrodnie. Paradoksalnie figura terrorysty Państwa Islam-
skiego łączy obie te formuły, niewątpliwe bowiem wstręt jest bez-
dyskusyjny, jednakże również doświadczenie kulturowe, jakkolwiek 
straszne i bezdyskusyjnie godne potępienia, obiektywnie rzecz uj-
mując jest również elementem różnorodności. Zarówno wstręt, jak  
i pozytywny stosunek, wyrażany choćby przez wspomniane pożą-
danie, prowadzi do pewnej relacji etycznej. W każdej z tych emocji, 
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kować systemu w kategoriach stosunku sił” proponuje Baudrillard 
– „Zamiast tego przenieść walkę w sferę symboliczną, gdzie regułą 
jest wyzwanie, rewersja, podbijanie ceny. Gdzie regułą jest to, że 
odpowiedzią na śmierć może być tylko śmierć równa lub wyższa. 
Rzucić systemowi wyzwanie w postaci daru, na który może on od-
powiedzieć jedynie własną śmiercią lub zawaleniem” (Baudrillard 
2005: 20-21). Ten rodzaj daru nie może być, w myśl zachodniej logi-
ki, zwrócony a zachodni, ekonomiczno-polityczny globalny system, 
wedle Baudrillarda, powinien zawalić się pod naporem właśnie 
tego nieludzkiego daru. Dar jaki proponuje Zachodowi Państwo Is-
lamskie, to obnażenie się w swojej bezwzględności i fanatyzmie, to 
potwierdzenie w swych działaniach prawdziwości – choć zarazem 
i fanatyczności – swej wiary. Dżihadyści pojawiają się jako agambe-
nowskie „nagie życie”, figury liminalne, nie mieszczące się w racjo-
nalnym, symbolicznie uporządkowanym świecie Zachodu. Zresztą 
po to właśnie takie figury wprowadzono, liminalność to miejsce dla 
tego, co prawdziwe, wykraczające poza symboliczne konstrukcje. 
Świat zachodu bojąc się terroryzmu jako faktycznego działania nie 
jest w stanie udźwignąć i odpowiedzieć na samą jego obecność. Nie 
można bowiem wprowadzić do etycznego dyskursu tego, co zostało 
z niego wyprowadzone i umieszczone w przestrzeni świętej i liminal-
nej. Konflikt i napięcie, które długo jeszcze nie będą rozwiązane, to 
problem podjęcia próby wzięcia przez Zachód odpowiedzialności, 
nawet nie tyle za to, co historycznie wydarzyło się w geopolityce, 
ale co miało miejsce w łańcuchu międzykulturowych symbolizacji, 
za to co umożliwiło powstanie sakralno-liminalnej figury bojownika 
ISIS. Niemożliwość wpisania go w etyczny dialog, brak odwagi, by 
stanąć i dojrzeć w tych nie-ludzkich istotach levinasowską Twarz, 
jest niewątpliwie istotnym problemem rozważań dotyczących ter-
roryzmu. Państwo Islamskie świadomie wykorzystuje niezdolność 
świata zachodniego do takich etycznych działań, używając w swej 
propagandzie elementów pokazujących właśnie to ludzkie oblicze 
swoich bojowników. Terroryści z dziećmi na rękach czy opiekujący 
się starszymi osobami, po raz kolejny wywołują dyskomfort i ambi-
walentne uczucia, często na równi z obrazami brutalnych egzekucji. 
Formuła funkcjonowania ISIS to ciągłe przekraczanie moralnych i ra-
cjonalnych granic, sytuowanie się „pomiędzy” normami. Formuła, 
z którą zachodnie społeczeństwa wciąż nie potrafią sobie poradzić.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.

R E K L A M A
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Zarządzanie międzykulturowe
w organizacjach branży TSL

Multicultural management
in the TSL area organizations  

The transport-shipping-logistics (TSL) area, by transport activ-
ities, is a sector directly related to intercultural cooperation. Ability 
to work in a multicultural environment becomes a challenge for en-
trepreneurs (point of organization and management) and also for 
the employees from the TSL sector. The aim of the article was to 
present the essence of multicultural management in the context 
of TSL corporations. The authors tried to demonstrate the bene-
fits and difficulties connected with management in an intercultural 
work environment. In addition, the article presented multicultur-
al management practices observed among the leaders of the TSL 
area. 

Keywords: multicultural management, international logistics, TSL 
area, intercultural cooperation, human resources management.

Rynek usług logistycznych to branża, która ze względu na 
swoją podstawową działalność – transport – jest bezpośrednio 
związana ze współpracą międzykulturową. Umiejętność pracy 
w środowisku wielokulturowym staje się nie tylko wyzwaniem dla 
przedsiębiorców z punktu widzenia organizacji i zarządzania, ale 
także dla samych pracowników areny transportu-spedycji-logistyki 
(TSL). Celem pracy jest przedstawienie istoty zarządzania między-
kulturowego w kontekście przedsiębiorstw TSL. Autorzy starali się 
zobrazować korzyści i trudności związane z zarządzaniem w mię-
dzykulturowym środowisku pracy. Ponadto, w artykule zaprezento-
wane zostały praktyki zarządzania multikulturowością w wiodących 
na rynku organizacjach TSL. 

Słowa kluczowe: zarządzanie międzykulturowe, logistyka między-
narodowa, branża TSL, współpraca międzykulturowa, zarządzanie 
zasobami ludzkimi.
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Zarządzanie współczesną organizacją niesie za sobą wiele 
wyzwań. Nieustannie rosnące wymagania klientów czy światowe 
megatrendy, wyegzekwowały od przedsiębiorców standaryzację 
jakości produktów i usług, bez których konkurowanie na arenie biz-
nesowej nie byłoby możliwe. O ile, w przypadku przedsiębiorstw 
funkcjonujących na rynkach krajowych, wyścig konkurencyjny jest 
ułatwiony przez drugorzędną wartość aspektów interkulturowych, 
o tyle w przypadku firm o charakterze globalnym czynniki kultu-
rowe i integracja światowej gospodarki nabierają priorytetowego 
znaczenia (Bartosik-Purgat 2006; Misiak 2009). Obecnie, w dobie 
międzynarodowych korporacji, umiejętność pracy w środowisku 
multikulturowym stała się jedną z dziesięciu najbardziej pożą-
danych kompetencji na rynku pracy w 2016 roku (http://kariera.
forbes.pl/praca-w-2016-najbardziej-pozadane-kompetencje,arty-
kuly,201538,1,1,11.html 2016).

W skład organizacji, których działalność ściśle związana jest ze 
współpracą wielokulturową doskonale wpisują się przedsiębiorstwa 
branży transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL). To właśnie dzięki 
ich podstawowym profilom aktywności opartym o procesy transpor-
towe (zwłaszcza na arenie międzynarodowej), pracownikom i praco-
dawcom znana jest wartość otoczenia kulturowego w biznesie global-
nym (Kisperska-Moroń 2012). Umiejętność funkcjonowania w wielo-
kulturowym środowisku staje się kolejnym wyzwaniem zarówno ze 
strony aspektów pracowniczych (dodatkowa kompetencja zawodo-
wa), menadżerskich (zarządzanie zasobami ludzkimi), jak i z punktu 
widzenia samej jakości wykonywanych usług transportowych. 

Celem pracy jest przedstawienie znaczenia pojęcia zarządzania 
międzykulturowego w odniesieniu do organizacji branży TSL. Auto-
rzy skupili się na przedstawieniu korzyści i trudności, które wiążą 
się z zarządzaniem w wielokulturowym środowisku pracy. Ponadto, 
starali się przedstawić aktualne rozwiązania praktycznego zasto-
sowania zarządzania międzykulturowością w wiodących na rynku 
podmiotach reprezentujących arenę TSL.

Zarządzanie międzykulturowe 

Kontekst kulturowy jest jednym z podstawowych czynników 
mających wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem (Schneider, 
Barsoux 2003). To właśnie on w dużej mierze przyczynia się do po-
wodzenia lub porażki podczas konkurowania i współpracy z organi-
zacjami reprezentującymi różne obszary kulturowe. Za zarządzanie 
międzykulturowe uznaje się odpowiednie sprawowanie kontroli 
nad interakcjami zachodzącymi w społeczeństwie oraz specyfiką 
postępowania ludzkiego (wywodzącą się z odmienności kulturowej), 
w wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu danego przedsiębiorstwa 
(Rozkwitalska 2011). Ideą zarządzania międzykulturowego jest pro-
gnozowanie, diagnozowanie oraz pokonywanie barier stwarzanych 
przez różnice kulturowe, w celu osiągnięcia wyznaczonych przez or-
ganizację strategicznych celów (Rozkwitalska 2011). 

W skład zarządzania międzykulturowego wchodzą aspekty do-
tyczące wewnętrznego oraz wewnętrznego i zewnętrznego otocze-
nia organizacji (Rozkwitalska 2009). Z punktu widzenia wewnętrz-
nego środowiska przedsiębiorstwa wyróżnia zagadnienia takie jak 
(Rozkwitalska 2009):
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• tworzenie i działanie zespołów, których członkowie są re-
prezentantami różnych kultur (tzw. zespoły wielokulturowe);

• koordynowanie zespołów wielokulturowych;
• rozwój koncepcji globalnego lidera;
• intensyfikacja pojęcia kultury organizacyjnej w przedsiębior-

stwie. 

Natomiast ze strony wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia 
organizacji można wymienić aspekty, w których skład wchodzą (Roz-
kwitalska 2009):

• międzynarodowe strategie rozwoju przedsiębiorstwa;
• struktura organizacji;
• podejście do zarządzania wiedzą i zmianą;
• komunikacja wewnątrz i na zewnątrz organizacji;
• podejście do rozwiązywania problemów, nieporozumień 

i niezgodności poglądowych wynikających z relacji między-
kulturowych;

• negocjacje biznesowe;
• strategia społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Aby jednak dobrze zrozumieć istotę zarządzania międzykulturo-
wego należy wyjaśnić podstawowe orientacje kulturowe, które mają 
bezpośredni wpływ na sposób podejmowania decyzji biznesowych. 
Do głównych kryteriów rozpatrywanych w kontekście pracy we-
wnątrz danej organizacji należą stosunki pracowników do: jednostki 
i grupy, czasu, hierarchii, obcych, nowych sytuacji, a także sposoby 
zachowania, jak i poziom zorientowania na cele strategiczne firmy 
(Bartosik-Purgat 2006). Zgodnie z nimi możemy wyróżnić charakte-
rystyczne dla pracowników orientacje kulturowe. Wybrane z nich, 
w zależności od kryteriów kompetencji pracowniczych, zostały za-
prezentowane w tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane orientacje kulturowe istotne z punktu widzenia za-
rządzania międzykulturowego

Kompetencja pracownika Orientacja kulturowa

Stosunek pracownika do grupy Indywidualizm
Kolektywizm

Stosunek pracownika do czasu

Zorientowanie na przyszłość
Zorientowanie na teraźniejszość

Zorientowanie na przeszłość
Monochroniczność

Polichroniczność

Stosunek pracownika do 
hierarchii organizacji Dystans do kierownictwa

Stosunek pracownika do obcych Postawa protransakcyjna
Postawa propartnerska

Stosunek pracownika do nowych 
sytuacji Ranga unikania niepewności

Sposoby zachowania pracownika Emocjonalność
Powściągliwość

Orientacja pracownika na cele 
organizacji

Skupienie na celach 
krótkoterminowych
Skupienie na celach 
długoterminowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bartosik-Purgat 2006.

Zarządzanie międzykulturowe stanowi zatem łączący ele-
ment pomiędzy zarządzaniem międzynarodowym (strategie, 
struktury), a międzynarodowymi zachowaniami organizacyjny-
mi (kultura organizacyjna, komunikacja, zarządzanie różnorodno-
ścią, CSR itd.) oraz orientacjami kulturowymi (Rozkwitalska 2007; 
Rozwitalska 2009; Bartosik-Purgat 2006). 

Korzyści zarządzania międzykulturowego

Wdrożenie odpowiedniego zarządzania międzykulturowego 
w organizacji może przynieść wiele korzyści zarówno dla we-
wnętrznej kultury organizacyjnej danej jednostki, jak i dla ugrun-
towania jej pozycji wśród otoczenia konkurentów rynkowych. 
Pierwszą z zalet zarządzania międzykulturowego jest posiadanie 
zróżnicowanego zespołu pracowników. Według raportu Econo-
mist Intelligence Unit, dla 83% dyrektorów działów HR zespoły, 
w których występują różnice międzykulturowe efektywniej przy-
czyniają się do pozyskiwania oraz utrzymywania klientów (http://
www.pracujwlogistyce.pl/18-okiem-rekrutera/3364-firmy-mu-
sza-inwestowac-w-roznorodnosc 2016). Dzieje się tak z uwagi 
na to, że pracownicy wielokulturowej organizacji charakteryzują 
się nie tylko różnorodnością wiedzy, ale także innym sposobem 
myślenia. Dzięki temu przełamywane są schematy, możliwe jest 
odejście od tradycyjnych wzorców, a pomysły stają się o wiele 
bardziej kreatywne i innowacyjne. W efekcie tego, kapitał inte-
lektualny organizacji ulega zwiększeniu (Walczak 2011). 

Posiadanie przez organizację zwiększonych zasobów inte-
lektualnych, to kolejna z zalet wielokulturowości. Odpowiednie 
ich wykorzystanie pozwala na podejmowanie bardziej optymal-
nych dla organizacji decyzji. Ponadto, poprzez pracowników po-
chodzących z różnych kultur nieustannie zwiększana jest baza 
wiedzy oraz umiejętności jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. 
Dzięki temu firma bazować może na doświadczeniach uprzed-
nio zdobytych przez nich na globalnych rynkach, czy znajomości 
specyfiki i preferencji konkretnych grup klientów, aby ostatecznie 
efektywniej zarządzać własną instytucją (Pasieczny 2010; Dźwi-
goł-Barosz 2010; http://nf.pl/manager/roznice-kulturowe-w-za-
rzadzaniu,,10286,44 2016). Kolejną z zalet wielokulturowości 
jest budowanie wartości organizacji, które jest możliwe dzięki 
etycznym praktykom stosowanym w kulturze wewnętrznej przed-
siębiorstwa. 

Wzrost znaczenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu 
doprowadził do skupiania większej uwagi na problemach dostrze-
gania odrębności występujących pomiędzy pracownikami danej 
instytucji. Obecnie mamy do czynienia z nowym typem pracow-
ników, dla których poza aspektami finansowymi istotne są także 
wartości oraz stopień poszanowania praw człowieka i różno-
rodności w zatrudniającej ich organizacji (Rok 2004). Warto jest 
zwrócić uwagę na kulturę odpowiedzialności, czyli partnerskie 
stosunki ze współpracownikami, poszanowanie ich pracy i po-
glądów (Kisil 2013). 

Skupienie się na aspektach równości szans, czy zapobiega-
nie dyskryminacji na stanowiskach kierowniczych, to elementy 
składowe odpowiedzialnej organizacji, która w środowisku wie-
lokulturowym ma szansę na zyskanie przewagi konkurencyjnej 
(Golba, Turoń, Czech 2016). 
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Trudności w zarządzaniu międzykulturowym

Pomimo wielu zalet związanych ze współpracą międzykulturo-
wą, odpowiednie i odpowiedzialne zarządzanie międzykulturowe 
niesie za sobą także trudności organizacyjne. Uznaje się, że współ-
praca w środowisku międzynarodowym charakteryzuje się wysokim 
wskaźnikiem niepowodzeń (Jeszka 2009). Podstawowym problemem 
pojawiającym się podczas współpracy jest brak wiedzy dotyczący 
cech charakterystycznych środowiska, w jakim funkcjonuje dane 
przedsiębiorstwo (Witkowski 2004). Występują wówczas różnice 
w orientacji kulturowej pomiędzy partnerami, a ich niedostateczna 
znajomość wpływa na występowanie tzw. kulturowej niekompatybil-
ności (Axelrod 1984). Kulturowa niekompatybilność często jest także 
wiązana ze stereotypowym podejściem do pracowników reprezentu-
jących konkretną narodowość, co znacznie utrudnia negocjacje bizne-
sowe. Kolejną trudnością wywodzącą się z idei wielokulturowości jest 
bariera językowa. Pomimo przyjętego odgórnie języka angielskiego 
jako międzynarodowej podstawy komunikacji, jego specyficzne uży-
wanie (wyrażenia, odrębny akcent, neologizmy) przez pracowników 
różnych krajów stanowi utrudnienie z punktu widzenia zarządzania 
organizacją i relacjami z klientami (http://nf.pl/manager/roznice-kul-
turowe-w-zarzadzaniu,,10286,44 2016). Następnym z problemów 
występujących w globalnym biznesie są konflikty społeczne, które 
generowane są przez osoby reprezentujące różne kultury. Są to głów-
nie kwestie związane z narodowością, rasą, płcią, tożsamością, klasą 
społeczną, religią, uprzedzeniami oraz wszelkimi innymi orientacjami 
kulturowymi (Przytuła 2011). Aspekty te pomimo tworzenia się spo-
łeczeństwa globalnego pozostają jednak odrębne i to właśnie brak ich 
zrozumienia może powodować rozbieżności pomiędzy upodobaniami, 
czy trudności z motywacją pracowników (Tubielewicz 2015). Nieporo-
zumienia te mogą dotyczyć także zwyczajów i terminów handlowych. 

Zarządzanie międzykulturowe 
w transporcie i logistyce

Podejścia do zarządzania różnicami kulturowymi są bezpośred-
nio zależne od branży, jakiej dotyczą (Kostera, Śliwa 2010). Międzykul-
turowość w przypadku przedsiębiorstw sektora TSL może być rozpa-
trywana pod kątem wielu aspektów. Z punktu widzenia systemowego, 
jest ona elementem funkcjonowania firmy w internacjonalnym oto-
czeniu (Gajdzik, Wieszała 2011). Ze strony logistyki międzynarodowej, 
stanowi część globalnego łańcucha dostaw (Płaczek 2006). Natomiast 
pod kątem zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, staje 
się częścią procesu budowania interakcji pomiędzy przewoźnikiem, 
usługodawcą oraz konkurentem rynkowym, jak również i czynni-
kiem kształtującym kulturę organizacyjną wewnątrz danej jednostki 
(Rydzkowski, Wojewódzka-Król 2008; Bartosik-Purgat 2006). Ponad-
to, aspekty zarządzania międzykulturowego można również zestawić 
z prawem handlowym stosowanym w transporcie, czy kwestiami spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. 

W przypadku organizacji TSL działających na arenie globalnej, 
wielokulturowość stała się częścią strategii firm. Zgodnie z nimi, 
przedsiębiorstwa już w trakcie rekrutacji stawiają na pozyskanie pra-
cowników, którzy będą gotowi przystosować się do pracy w środowi-
sku wielokulturowym lub będą osobami posiadającymi kompetencję, 
jaką jest umiejętność pracy w multikulturowym otoczeniu. Potwier-

dzają to ogłoszenia o pracę w logistyce, gdzie kwestie kulturowe stają 
się wymaganiami stawianymi na równi z wyższym wykształceniem, 
doświadczeniem czy znajomością terminologii charakterystycznej dla 
branży logistycznej. Przykładowe ogłoszenia o pracę dla specjalisty do 
spraw logistyki oraz specjalisty do spraw logistyki i planowania zostały 
zaprezentowane na rysunkach 1 i 2. 

Rysunek 1. Przykład ogłoszenia o pracę z uwzględnieniem gotowości do 
pracy w środowisku wielokulturowym - dla specjalisty do spraw logistyki

 

Źródło: https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-logistyki-biskupice-
-podgorne-pow-wroclawski,oferta,4568024 2016 [06.11.2016].

Rysunek 2. Przykład ogłoszenia o pracę z uwzględnieniem umiejętno-
ści pracy w środowisku wielokulturowym - dla specjalisty do spraw logistyki 
i planowania

Źródło: https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-logistyki-i-planowa-
nia-katowice,oferta,4616163 2016 [06.11.2016].

Wśród rozwiązań zarządzania międzykulturowego w branży TSL 
dużą wartość stanowi stopniowo wdrażana koncepcja społecznej od-
powiedzialności biznesu. To dzięki jej podstawowym obszarom dzia-
łania takim jak (http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/
iso-26-000/ 2016).: 

• prawa człowieka;
• ład organizacyjny;
• praktyki z zakresu pracy;
• praktyki operacyjne;

zwiększone zostało zainteresowanie aspektami związanymi z działa-
niami stosowanymi na rzecz poprawy komfortu pracowników podczas 
wykonywania swojej pracy. Jednym z rozwiązań zarządzania społecz-
ną odpowiedzialnością, a zarazem i międzykulturowością jest two-
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rzenie kodeksów etycznych (Turoń, Cieśla, Czech 2015). Przykładem 
organizacji, która opracowała i wdrożyła Kodeks postępowania i etyki 
jest FedEx. W kodeksie znaleźć można informacje dotyczące polityki 
równości szans, poszanowania różnorodności pracowników, sposo-
bów zgłaszania występujących w przedsiębiorstwie nadużyć itp. (Tu-
roń, Cieśla, Czech 2015). Inną z możliwości stosowanych w branży lo-
gistycznej w celu uniknięcia różnic międzykulturowych jest odpowied-
nie zarządzanie różnorodnością. Tego rodzaju polityka jest sprawnie 
realizowana np. przez przedsiębiorstwo DB Schenker. Firma m.in. suk-
cesywnie minimalizuje dysproporcje pomiędzy zatrudnieniem kobiet 
i mężczyzn. Ponadto wdrożyła także strategię Poszanowania Godno-
ści, w której dużą wagę przykłada do poważania wszelkich aspektów 
związanych z orientacją kulturową (Golba, Turoń, Czech 2016). 

Organizacje rynku TSL zauważają także potencjał wielokultu-
rowych zespołów. Firma KUEHNE+NAGEL stawia na praktyczną 
współpracę zespołową. Przedsiębiorstwo podkreśla, że dzięki jego 
międzynarodowemu zasięgowi i współpracy osób pochodzących 
z różnych kultur możliwe jest wzajemne uczenie się od siebie, co 
pozwala na zdobywanie często unikatowych na rynku umiejętności 
pracowniczych. W celach integracji wielokulturowej organizowane 
są różnorodne działania szkoleniowe, które w efekcie pozwalają na 
tworzenie sieci sprawnie współpracujących zespołów w różnych 
krajach a nawet na różnych kontynentach, na których firma funk-
cjonuje (http://www.kn-portal.com/about_us/careers/working_kn/
connect/ 2016). 

Podsumowanie

Odpowiedzialne zarządzanie międzykulturowe stanowi wy-
zwanie dla współczesnych, globalnych przedsiębiorstw. Głównym 
problemem jego wdrożenia jest mnogość aspektów z jakimi związa-
na jest wielokulturowość w kontekście pracowniczym. W przypad-
ku organizacji działających na rynku transportu-spedycji i logistyki 
odpowiednia współpraca międzykulturowa jest szczególnie istotna 
z punktu widzenia podstawowych cech charakterystycznych logisty-
ki, czyli dostarczenia właściwego towaru w zaplanowanym terminie. 
Dzisiejsze łańcuchy dostaw swoim zasięgiem nie tylko wykraczają 
poza granice regionu czy państwa, ale także i kultury (Kisperska-
-Moroń, Krzyżaniak 2009). W takich przypadkach wszelkie ułatwie-
nia poprawiające jakość komunikacji czy partnerstwa w biznesie 
stają się aspektem kluczowym, aby oczekiwania klientów zostały 
spełnione. Aby jednak w prawidłowy sposób móc zarządzać wie-
lokulturowością we współczesnej organizacji należy skupić się na 
kwestiach, takich jak (Kisil 2013, http://www.blog.wsl.com.pl/oko-
lologistycznie/items/wspolny-jezyk-w-wielokulturowej-organizacji 
2016, Pietruszewski 2013):

• zmniejszanie dystansu pomiędzy pracownikami a pracodaw-
cami (szkolenia);

• otwartość na nowe kultury i łamanie stereotypów;
• poprawa umiejętności komunikacyjnych (opisy zamiast 

nadinterpretacji);
• tolerancyjne podejście do przedstawicieli innych kultur (em-

patia);
• gotowość do podejmowania ryzyka;
• dążenie do standaryzacji najlepszych praktyk partnerstwa 

międzykulturowego. 

Przytoczone w tekście przykłady wskazują, że wprowadzenie od-
powiedniej polityki zarządzania międzykulturowością może zwiększyć 
efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest zatem jednym ze 
sposobów na poprawę notowań organizacji, zwłaszcza w przypadku 
globalnego, konkurencyjnego i wielokulturowego rynku usług trans-
portu, spedycji i logistyki. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorów.
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Problemy z tożsamością 
w świecie ponowoczesnym

Identity problems 
in postmodern world 

Artykuł ma za zadanie przyjrzenie się najważniejszym nurtom 
myślowym zajmującym się problemem tożsamości ponowoczesnej. 
Autorka omawia pojęcie tożsamości, następnie przechodzi do scha-
rakteryzowania tożsamości ponowoczesnej, wraz z wymienieniem 
najważniejszych cech. W dalszej części następuje opis wybranych 
koncepcji. Pierwszą z nich jest refleksyjny projekt Ja Anthony’ego 
Giddensa, skupiający się na motywie refleksyjności oraz postrzega-
niu tożsamości jednostkowej jako projektu. W dalszej kolejności au-
torka poświęca uwagę rozważaniom polskiego socjologia, Zygmun-
ta Baumana, twórcy koncepcji płynnej nowoczesności, który dużą 
wagę przywiązywał do globalizacji i jej wpływu na funkcjonowanie 
człowieka. Ostatnim ujęciem jest spojrzenie na przemiany jednostki 
przez pryzmat panującej narracji neoliberalnej.

Słowa kluczowe: tożsamość ponowoczesna, jednostka, postmo-
dernizm, ponowoczesność.

Article aims to look at the most important currents of thought 
dealing with the problem of postmodern identity. The author dis-
cusses the concept of identity, then proceeds to characterize the 
posmodern identity, with indication of the most important features. 
In the following part we can find description of the selected con-
cepts. The first of them is reflexive project of the self by Anthony 
Giddens, which is focusing on the theme of reflexivity and percep-
tion of individual identity as a project. Subsequently, the author con-
centrates on deliberations of polish sociologist, Zygmunt Bauman, 
the creator of the concept of liquid modernity, who pays attention 
to globalization and its impact on human activity. The last part de-
scribes the transformation of the individual through the prism of 
the neoliberal narrative.

Keywords: postmodern identity, individual, postmodernism, post-
modernity.
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Podczas rozważań nad funkcjonowaniem współczesnych jed-
nostek nasuwają się kwestie związane z następującymi obecnie 
przemianami tożsamości. Nie sposób nie zadać sobie pytania, czy 
szereg problemów, jakie w ostatnich dekadach wkroczyły na stałe 
do naszej rzeczywistości, w tym cały katalog chorób cywilizacyjnych, 
nie jest związany z trudnościami, jakie rzekomo dręczą jednostki 
żyjące w zglobalizowanym, usieciowionym społeczeństwie. W arty-
kule postaram się zarysować myśl badaczy postulujących znaczące 
przekształcenie modernistycznej tożsamości w byt pokawałkowany, 
płynny i podlegający ciągłej negocjacji. 

Czym jest tożsamość?

Nie podlega wątpliwości, że w ostatnim czasie nastąpił 
znaczny wzrost zainteresowania sprawami tożsamości – wielu 
upatruje przyczyny właśnie w pojawieniu się kwestii proble-
matycznych, w myśl zasady, że nie myślimy o powietrzu, dopó-
ki w pokoju nie zrobi się duszno. Postuluje się zrewidowanie 
ustalonego rozumienia tożsamości, argumentując, że klasyczne 
spojrzenie nie ma prawa bytu w świecie gwałtownych przemian 
i zanikania granic. Nie chcąc zagłębiać się tutaj w zawiłości róż-
nych definicji, przypomnę jedynie, że termin ten ma odległą ety-
mologię – wywodzi się z łacińskiego idem oznaczającego iden-
tyczność i ciągłość. Rozważania nad tożsamością również mają 
długą tradycję, sięgającą do starożytności i kontynuowaną przez 
całą historię ludzkości przez badaczy i myślicieli o różnorakiej 

proweniencji. Dobrze oddał subtelność i pewną nieuchwytność 
pojęcia Erik H. Erikson, zauważając wielorakie jego konotacje: 
jako świadome poczucie samego siebie, jako dążenie do ciągłości 
osobistego charakteru, jako milczące realizowanie syntezy ego 
oraz wewnętrzną solidarność z ideałami i właściwościami grupy 
(Golka 2006 za: Erikson 2004). Anothony Giddens (2001) nato-
miast celnie zauważył, że tożsamość jest jednym z podstawowych 
problemów egzystencjalnych człowieka – jej brak wyrażałby się 
biologicznym trwaniem, bez poczucia przeszłości i przyszłości. 
Mówiąc krótko, odnosi się ona do relacji z samym sobą oraz 
światem zewnętrznym i stanowi swego rodzaju samookreślenie. 
Oczywiście odpowiedź na pytanie „Kim jestem?” nastręcza wie-
lu trudności, nie wiemy, czy jest ona zawsze gotowa, czy może 
konstruowana doraźnie. Giddens, wraz z wieloma badaczami 
podkreśla, że tożsamość ma charakter procesualny, „nie jest po 
prostu czymś danym jako wynik ciągłości jej (jednostki) działania, 
ale czymś, co musi być (…) wytwarzane i podtrzymywane przez 
refleksyjnie działającą jednostkę” (Giddens 2001). Wedle tego 
spojrzenia charakteryzuje się ona wahaniami, przypływami, na-
stępującą na przemian pewnością i niepewnością, ciągłym poszu-
kiwaniem i próbami redefinicji. Co ważne, na co dzień jednostki 
mogą sądzić, że mają tożsamość, jednak nie potrafią określić, na 
czym ona polega. 

Jako że termin ten funkcjonuje na przecięciu struktur spo-
łecznych, w refleksji teoretycznej funkcjonuje podział na toż-
samość jednostkową i społeczną, który chciałabym przybliżyć. 
Wspomnę też o tożsamości zbiorowej, która również funkcjonuje 
na tym poziomie, choć odrzucana przez niektórych badaczy:
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Cechy tożsamości ponowoczesnej

W poprzednich akapitach wspomniałam o konstruowaniu czy 
negocjowaniu tożsamości. W kontekście rozważań nad współcze-
snym spojrzeniem na ten element jednostki warto zauważyć, że 
pogląd wyrażony przez Zygmunta Baumana (1994) „tożsamości nie 
dostaje się ani w prezencie, ani z wyroku bezapelacyjnego; jest ona 
czymś, co się konstruuje, i co można (przynajmniej w zasadzie) kon-
struować na różne sposoby, i nie zaistnieje w ogóle, jeśli się jej na 
któryś ze sposobów nie skonstruuje” jest relatywnie nowy. Wcze-
śniejsze spojrzenie, utworzone w Oświeceniu mówi raczej o odkry-
waniu tożsamości. Ma być uniwersalna dla wszystkich i podlegać 
rozumowemu badaniu, a jej posiadanie stanowi operację o tyle 
poznawczą, co etyczną. Jej rozpoznanie i zrozumienie prowadziło 
do podjęcia odpowiedzialności moralnej i wytyczenia celu życia wy-
magającego poświęcenia. Obecnie to sama tożsamość stała się ce-
lem do zrealizowania. Bauman, tworząc swoją klasyfikację wzorów 
osobowych dominujących we współczesnych społeczeństwach (Spa-
cerowicz, Włóczęga, Turysta, Gracz) posuwa się nawet do stwier-
dzenia, że ich wspólną cechą jest brak tożsamości (Bauman 1994). 
Wielu badaczy podjęło się trudu zdefiniowania tego nieuchwytnego 
bytu. Użyteczna może być lista cech charakterystycznych dla tożsa-
mości ponowoczesnej, stworzona przez Andrzeja Słabonia (2003):

• obserwujemy wzrost egotyzmu i egocentryzmu, wycofanie 
się lub upadek autorytetów, zanik systemu wartości opar-
tego na tradycji i transmisji pokoleniowej i przyzwolenie na 
ich indywidualną interpretację; w miejsce „kapłana ascety” 
pojawia się „filozof-błazen”, który zamiast stanowić wzór 
może jedynie poprzez rozśmieszanie przynosić ulgę w ciągłej 
niepewności i „męce wyboru”; wycofali się strażnicy prawa, 
ustępując miejsca ekspertom specjalizującym się w doradza-
niu, jakie wybrać środki do osiągnięcia arbitralnych celów; 
proponuje się schematy myślenia zamiast samodzielnej oce-
ny i analizy rzeczywistości;

• ludzie stają się profesjonalistami w wybranych dziedzinach 
i dążą w nich do doskonałości, ten profesjonalizm zastępu-
je honor, a skutkiem powszechnego pędu do perfekcji jest 
oczywistość, banalność efektów, które nic nie znaczą (Bełkot 
2006 za: Jaworowska 2003);

• normą staje się instrumentalizm w działaniu – to cel wyzna-
czony przez jednostkę reguluje jej stosunki z otoczeniem, 
w relacjach posługuje się ona cielesnością służącą maksy-
malizacji zysków w postaci kapitału: stara się manipulować 
swoim wizerunkiem dla zwiększenia własnej atrakcyjności 
w oczach innych lub pozyskania ich życzliwości, niegdyś ta-
kie zachowania, związane z brakiem poczucia empatii, były 
postrzegane jako naganne, ale dziś wyznacznikiem działań 
jest skuteczność, mierzona skalą aprobaty i poparcia oto-
czenia;

• bardziej przychylnym okiem patrzy się na praktykę magicz-
ną, w tym przesąd i zabobon; ze względu na rozrost mecha-
nizmów wykorzeniających w postaci środków symbolicznych 
i systemów eksperckich rośnie złożoność systemu społecznego, 
wskutek czego jednostki nie mają dostępu do wiedzy o funkcjo-
nowaniu poszczególnych praktyk, budzi to lęk i frustrację oraz 
rodzi potrzebę odzyskania bezpieczeństwa ontologicznego;

• kilka uwag na temat tożsamości jednostkowej padło już 
w poprzednim akapicie. Chcąc określić jej zakres, możemy 
wymienić takie składniki jak samowiedza jednostki zawiera-
jąca cechy biologiczne, biograficzne i społeczne, samooce-
na, przekonania o używanych kryteriach oceny otoczenia 
i siebie, wiedza o cechach osobowości w postaci charakteru, 
temperamentu, obrazu świata, przekonań i innych, system 
wartości, wiedza o własnych potrzebach i reakcjach, czy po 
prostu „bycie sobą” rozumiane jako postępowanie zgodne 
z własnymi pragnieniami (Golka 2006). Dochodzi do sytuacji, 
kiedy jeden z aspektów dominuje całe poczucie tożsamości 
i „zagłusza” pozostałe. Możemy mówić również o kolejnych 
warstwach czy kręgach – nadawanych wraz z przyjściem 
na świat, nabywanych w toku socjalizacji i wreszcie dobie-
ranych świadomie przez jednostkę. Tożsamość jednostko-
wą rozumiemy jako poczucie samego siebie wykształcane 
w trakcie życia, które jest konstytuowane przez poczucie 
odrębności od innych, spójności i ciągłości. Pierwsza z tych 
cech jest przejawem niepowtarzalności jednostki, druga 
oznacza łączność i harmonię między składnikami osobowo-
ści, ostatnia zaś oznacza pozostawanie sobą mimo zmienia-
jących się okoliczności. Kluczową rolę odgrywa pamięć prze-
szłości, która nadaje poczucie ciągłości, ale bierze również 
udział w odtwarzaniu sytuacji i ról społecznych. Oczywiście 
zależność ta jest obustronna, gdyż poczucie tożsamości ma 
znaczący wpływ na treść i konstrukcję wspomnień;

• na tożsamość społeczną składają się cechy przypisywane 
jednostce przez innych – te aspekty, które otoczenie pragnie 
dostrzegać w jednostce. Jest konstruowana, przekształcana 
i narzucana w toku interakcji, a także przywoływana i pro-
pagowana w różnych sytuacjach. Zawiera nie tylko aspekty 
społeczne (przynależność do grup, pełnione role itp.), ale 
również cechy jednostki, ze względu na ich wpływ na ży-
cie społeczne. Na ten typ tożsamości silnie oddziałuje cha-
rakter funkcjonującej struktury, co sprawia, że zmienia się 
ona historycznie. Należy podkreślić silny związek i pewną 
zwrotność między tymi typami postrzegania jednostki. Co 
zmienne, w zależności od czasu i okoliczności, to proporcje 
między aspektem subiektywnym i obiektywnym w okre-
ślaniu siebie. Ta współzależność rodzi problemy w sytuacji 
niezgodności między tożsamością jednostkową i społeczną, 
pojawiają się pytania, która z nich jest bardziej istotna;

• warto wspomnieć o odrębnym typie tożsamości – zbioro-
wej – która odnosi się głównie do zbiorowości. Dotyczy grup 
społecznych i ich powiązań, stanowi poczucie „my”, zarów-
no wobec siebie, jak i na tle innych grup. Jak wspomniałam 
wcześniej, jest to pojęcie mocno kontrowersyjne, wielu bada-
czy postrzega ten typ raczej jako metaforę, jako że tożsamość 
związana jest ze świadomością, która może być tylko cechą 
osoby. Nie sposób jednak nie dostrzec pewnych przejawów 
istnienia świadomości zbiorowej. Wspólne wierzenia, trady-
cja, język, zwyczaje, dzieła literatury, a także wzory zachowań 
wchodzą w zakres tożsamości zbiorowych i, o ile są silne, po-
magają grupie funkcjonować, podejmować wspólne przed-
sięwzięcia itd. Zastosowanie tego pojęcia pomaga uchwycić 
pewne istotne socjologiczne cechy zbiorowości. 
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tralne znaczenie ma jednostkowe działanie i dokonywanie wybo-
rów” (Giddens 2004). Każdy moment życia postrzega się jako dobrą 
okazję do namysłu nad sobą i kształtem własnego życia, a przez pro-
wadzenie nieustannego dialogu z samym sobą dokonujemy swego 
rodzaju autoterapii. „Podwyższon[a] świadomość własnych myśli, 
uczuć i wrażeń zmysłowych” prowadzi do faktycznych zmian w po-
strzeganiu świata i postępowaniu (Giddens 2001). Najważniejsze 
pytania wyznaczające egzystencję jednostki i pozwalające określić 
jej zadania to: „co robić?”, „jak działać?” oraz „kim być?”. Co waż-
ne, refleksja nad teraźniejszością nie ogranicza jej do aktualnego 
doświadczenia, ale raczej inspiruje do przyszłego działania i daje 
poczucie panowania nad nadchodzącymi wydarzeniami, przez co 
pozwala na oswojenie wszechobecnego ryzyka. Nie daje to oczy-
wiście kontroli nad przyszłością, ale pozwala na więcej niż bierne 
oczekiwanie na nieuniknione. 

Należy zwrócić uwagę na zastosowane przez Giddensa przeciw-
stawienie pojęć jaźni i tożsamości – ta druga łączy się silnie z reflek-
syjnością, która może pierwszej nadać dodatkowy akcent „w przeci-
wieństwie do jaźni w ogóle, ‘tożsamość’ jaźni zakłada świadomość 
refleksyjną” (Giddens 2001). Stanowi to wyjście poza ujęcie interak-
cjonistyczne, wedle którego kluczowe są procesy socjalizacyjne i inte-
rakcje społeczne. Te czynniki nie są negowane, ale postrzegane jako 
niewystarczające w późnej nowoczesności i potrzebujące wsparcia 
w postaci nasilonej refleksyjności. Istotą tożsamości wydaje się być 
jednostkowy projekt życia, w którym duże znaczenie odgrywa bio-
grafia. Zatem Ja podtrzymywane jest w toku ciągłej refleksji nad jego 
kształtem. Ma ona również duże znaczenie w przypadku „tożsamości 
idealnej” stanowiącej czynnik motywacyjny w budowaniu tożsamości, 
pomagający w wypracowywaniu narracji. Konieczne jest zachowanie 
autentyczności wobec samego siebie, ale także w relacjach z pozosta-
łymi członkami społeczeństwa. Jest to o tyle ważne, że mamy wręcz 
niezmierzone możliwości budowy tożsamości i silną autonomię, nie-
ograniczoną warunkami strukturalnymi „W nas samych leży odpo-
wiedź na pytanie, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy. 
Kiedy tradycyjne drogowskazy straciły na znaczeniu, świat społeczny 
daje nam oszałamiający wybór możliwości, (…) nie dając jednak wska-
zówek, na co powinniśmy się zdecydować” (Giddens 2004). Dotych-
czasowy opis może wydawać się dość mglisty i mało precyzyjny. Tezy 
Giddensa może pomóc zrozumieć skondensowana lista dziesięciu 
cech, jakimi ma charakteryzować się tożsamość jednostkowa rozu-
miana jako refleksyjny projekt, utworzona przez autora (Karnat-Na-
pieracz 2014 za: Giddens 2001):

• kluczowe dla wytwarzania i odtwarzania zintegrowanego 
poczucia tożsamości jest samorozumienie i samopoznanie, 
za które jednostka ponosi pełną odpowiedzialność;

• zakres projektu Ja obejmuje zarówno przeszłość, jak i prze-
widywaną przyszłość, stanowiące przebieg życia;

• refleksyjność jest ciągła i wszechogarniająca, poddaje prze-
myśleniom każdy moment życia;

• rdzeniem tożsamości jest autobiografia jednostki, a jej twór-
czy wkład w samorozwój, określany mianem narracji, umoż-
liwia utrzymanie spójności Ja;

• kontrola życia ma odbywać się poprzez panowanie nad cza-
sem, które określane jest „dialogiem z czasem”;

• dokonuje się włączenia ciała do układu działania – przykuwa 
ono uwagę do procesów, jakie go dotyczą;

• dominują zachowania spontaniczne, naturalne, nieformalne 
i nawet niezgodne z oficjalnymi wzorcami, kładzie się nacisk 
na autentyczność i „luz” – stale poszukiwane są środki do 
ich wyrażenia w drodze nieustannych eksperymentów oraz 
poprzez manipulację.

Z tego szkicu wyłania się dość ponury obraz człowieka współ-
czesnego. Nie jest on jednak tak krytycznie postrzegany przez 
wszystkich autorów tworzących w tym nurcie, chociaż zauważają 
oni pewne negatywne, czy nawet destrukcyjne trendy.

Refleksyjny projekt Ja Anthony’ego Giddensa

Socjolog ten odcisnął silne piętno na dzisiejszej socjologii, jego 
prace przywoływane są w wielu tematach dotyczących współcze-
snego życia. Jego wpływ na tę naukę porównuje się do tego, jaki 
wywarł Erving Goffman – obaj badacze zajmowali się tematyką 
jaźni, jednak w zupełnie odmienny sposób. W odróżnieniu od Gof-
fmana, który swoje tezy stawiał w oparciu o obserwacje interakcji 
międzyludzkich, Giddens skupił się na aspekcie globalnym i insty-
tucjonalnym. Okres jego największego zainteresowania tematyką 
tożsamości przypada na lata dziewięćdziesiąte – to wtedy powstały 
Nowoczesność i tożsamość (1991) czy Przemiany intymności (1992).

W jego teorii kluczowym pojęciem jest „refleksyjność”, pozwa-
lająca na zrozumienie takich procesów jak badanie życia osobistego 
i społecznego. Jest ona rozumiana jako proces samodefiniowania 
oparty na obserwacji, kontroli i refleksji psychologiczno-społecznej 
nad informacjami na temat możliwych ścieżek i wyborów życiowych. 
Ten typ danych stanowi niezwykle istotny element naszego działa-
nia. Autor tłumaczy to w ten sposób, że praktyki społeczne podlega-
ją ustawicznemu badaniu i zmianom w obliczu stale napływających 
informacji. Zatem podkreśla bogactwo procesów sensotwórczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem specyficznego połączenia odczuwa-
nia pewności i lęków. Mają one pozwolić na odczytywanie i inter-
pretowanie znaków kulturowych. Istniejący nakaz przeprowadzania 
tych czynności ma stanowić wyróżnik epoki ponowoczesnej, która 
nastawiona jest na prędkość informacji. Na refleksyjność można też 
spojrzeć inaczej – jako wykraczającą poza sferę kulturową i głęboko 
zakorzenioną w instytucjonalnym życiu społecznym. 

Znamienny jest tu fakt wkraczania refleksyjnych systemów 
eksperckich do kolejnych dziedzin życia codziennego. Jedną z nich 
jest rodzina i małżeństwo, które silnie oddziałują na tożsamość, sta-
nowiąc kluczowy obszar jej psychicznego rozwoju, a także mając 
ogromne znaczenie dla poszukiwania osobistego spełnienia. Do 
przemian tych instytucji Giddens przykłada swoje rozumienie reflek-
syjności. Rozwód, będący destrukcyjnym wydarzeniem dla jednostki 
i tożsamości, postrzega jako szansę odnowy i możliwość zaangażo-
wania się w pewien otwarty projekt. Pokazuje to, że relacja między 
tożsamością a społeczeństwem charakteryzuje się płynnością, wy-
maga ciągłych zmian i negocjacji wzorców działania.

Refleksyjny projekt tożsamości traktowany jest jako doświad-
czenie jednostkowe, co znamienne dla najnowszych czasów, które 
tak bardzo cenią indywidualność. Tożsamość ma oznaczać samo-
określenie jednostki i, mimo znaczącej roli socjalizacji, być oparta 
na jej aktywności. Sięgając po słowa autora: „Środowisko kulturowe 
i społeczne jest czynnikiem kształtującym naszą tożsamość, ale cen-
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Tożsamość w świecie podlegającym globalizacji 
według Zygmunta Baumana

Zygmunt Bauman, polski socjolog specjalizujący się w teorii kul-
tury jest jednym z twórców koncepcji płynnej nowoczesności. Twier-
dzi, że tożsamość można nazwać pryzmatem, przez który postrzega 
się i bada inne aspekty współczesnej egzystencji. Zauważa ponadto, 
że wiele zagadnień analizy społecznej „odświeża” się w taki sposób, 
by pasowały do dyskursu, którego oś stanowi właśnie tożsamość. 
Jednak mimo wprowadzenia do niego pojęcia płynności nie zgadza 
się, by uznać Ja ponowoczesne za wyraz wykroczenia poza stadium 
kulturowe modernizmu. Z jego dzieł poruszających te zagadnienia, 
takich jak Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznacz-
na (1990) czy Etyka ponowoczesna (1993) wyłania się raczej obraz 
kultury stosującej zarówno strategie nowoczesne, jak i ponowocze-
sne, choć nie odbywa się to oczywiście bez sprzeczności i napięć. 
Oddając głos samemu autorowi „’Po’ w słowie ‘ponowoczesny’ nie 
ma znaczenia chronologicznego: nie oznacza usunięcia i zastąpie-
nia nowoczesności, nie sugeruje, że ‘ponowoczesność’ przyszła na 
świat w momencie zgonu ‘nowoczesności’, a nawet nie suponuje, że 
nie można już trzymać się nowoczesnej perspektywy z chwilą, gdy 
obok pojawi się ponowoczesna” (Karnat-Napieracz 2014 za: Bauman 
1997). Ponowoczesność wiąże się z przelotnością związków, zarów-
no z ludźmi, jak i miejscami, nietrwałością relacji, które do tej pory 
postrzegane były jako niezmienne, ryzykiem i niepewnością wpi-
sanymi w codzienną egzystencję, wycofywaniem się z działalności 
społecznej i zaangażowania w relacjach z innymi, pokawałkowaniem 
więzi międzyludzkich, relatywną łatwością ruchliwości społecznej 
i związaną z każdym osiągniętym statusem niepewnością… W ta-
kich warunkach niezwykle ważne staje się pytanie o podmiotowość 
jednostki i aspekt jej świadomości – tożsamość to dla Baumana cen-
tralne pojęcie służące do opisu współczesnego człowieka.

W przypadku jaźni nowoczesnej główną motywacją ma być 
chęć panowania i dominacji, które umiejscawia się w podlegającym 
kontroli świecie racjonalności. To tutaj u Baumana pojawia się poję-
cie projektu – tożsamości jako przedmiotu systematycznej i skrupu-
latnej pracy, z ważną rolą długofalowego planowania i realizowania 
powziętych celów. Skutkuje to jednak obsesją na punkcie trwało-
ści, konsekwencji, niezawodności i przewidywalności. Pragnienie 
utworzenia idealnego, kompletnego i spójnego Ja skłania ludzi do 
wiary w nieustanną możliwość ulepszania wszystkiego i w życie 
mogące przebiegać bez przeszkód. Prowadzi to do rozczarowania 
rzeczywistością, ograniczenia możliwości autoekspresji i wyobco-
wania z relacji społecznych. Natomiast jaźń ponowoczesna stale 
dryfuje, jest rozproszona, pozbawiona solidnych podstaw i spójnej 
struktury. Dominacja środków masowego przekazu daje możliwość 
przybierania i odrzucania w dowolnym momencie najróżniejszych 
tożsamości. Nowoczesna chęć skrupulatnego konstruowania siebie 
zastąpiona jest przez obojętność i sceptycyzm. Autor twierdzi, że 
cechą charakterystyczną jest w tym przypadku pragnienie wymknię-
cia się wszelkim uporządkowanym strukturom i trwałym tożsamo-
ściom „(…) by wystrzegać się zaciągania długofalowych zobowiązań. 
Sprzeciwiać się wszelkiemu uwiązaniu – do idei, ludzi czy miejsc. 
Nie zatrzaskiwać żadnych drzwi, (…) każde miejsce traktować jako 
teren chwilowego postoju. Nie uzależniać losów życia od wykonywa-
nia jednego zawodu. Nie zaprzysięgać dozgonnej wierności nikomu 

• samorealizacja związana jest z utrzymaniem harmonii między 
szansą a ryzykiem. Wiąże się z podejmowaniem nowych wy-
zwań oraz ryzyka i otwarciem na pojawiające się możliwości;

• moralną osią tejże samorealizacji jest autentyczność, która 
pozwala na szczerość wobec siebie samego, a jej celem – 
osiągnięcie spełnienia;

• istnieje zależność między ryzykiem a szansą – wyznaczają 
ją „przejścia”, których seria stanowi przebieg życia. Każda 
chwila życia daje jednostce możliwość świadomego podjęcia 
ryzyka w celu pozyskania nowych szans;

• sposobem przebiegu Ja ma być samozwrotność oznaczająca, 
że wszelkie punkty odniesienia jednostki ustalane są właśnie 
przez nią. 

Warto zauważyć, że niemal wszystkie wymienione cechy mają 
silny związek ze szczególnymi procesami myślowymi: samozwrot-
ność, samoświadomość itd. Wynika to z przyjętego punktu widzenia 
dotyczącego relacji między strukturami i działaniami podejmowany-
mi w toku praktyki społecznej. 

Nie ma wątpliwości, że w tym ujęciu refleksyjność to najważ-
niejsza cecha ludzi funkcjonujących w czasach ponowoczesnych 
– służy im do konstruowania Ja. Ma też znaczenie w kontekście 
„pluralizacji stylów życia” – ma charakter ośrodka decyzyjnego przy 
wyborze danego stylu życia. Dobrze wiemy, że wybór jednego z nich 
może być równoznaczny z rezygnacją wkraczania w inne rejony życia 
społecznego. Mówimy tu więc o poruszaniu się nie tylko w obrę-
bie stylów życia, ale również całych ich „sektorów”, co pozwala na 
uniknięcie dysonansu wynikającego z rozbieżności w pełnionych 
rolach czy przyjętych zachowaniach. Widać zatem doniosłą rolę 
refleksyjności, która bierze udział w wykształcaniu tożsamości na 
jej wszystkich poziomach: od codziennych, drobnych wyborów, po 
obranie sektorów pozwalające zachować spójność biografii. War-
to w tym miejscu wspomnieć także o „planach życiowych”, które 
według Giddensa są „treścią refleksyjnie zorganizowanej trajektorii 
tożsamości. Planowanie życia to sposób, w jaki jednostka uczynnia, 
w kategoriach ciągłości swojej biografii, przebieg przyszłych działań. 
Można tu także mówić o kalendarzach osobistych lub kalendarzach 
planów życiowych, zgodnie z którymi jednostka wykorzystuje czas 
swojego życia” (Giddens 2001). Powraca w tym kontekście termin 
„dialogu z czasem”, który jest konieczny w rzeczonym procesie, jako 
że implikuje on specyficzny sposób organizacji czasu – nie polega 
wyłącznie na przewidywaniu przyszłych zdarzeń, ale również na in-
terpretowaniu przeszłości. 

Ostatnim wątkiem, o jakim chciałabym wspomnieć, jest rola 
refleksyjności w pokonywaniu barier ruchliwości społecznej, które 
powstają w wyniku nierówności szans życiowych. Co prawda style 
życia zasadniczo przyczyniają się do utrzymania status quo, jed-
nak współcześnie mamy do czynienia z sytuacją, w której dostęp 
do wiedzy na temat istniejących stylów może stanowić motywację 
do poszerzania katalogu dostępnych dla jednostki. Refleksyjność 
w tym przypadku nabiera „wyzwalającego” charakteru – pomaga 
pokonywać nierówności i tym samym pomaga w samookreśleniu 
zgodnie z osobistymi dążeniami. Nie jest to oczywiście twierdzenie 
prawdziwe we wszystkich przypadkach, gdyż dużą przeszkodą mogą 
być ograniczenia ekonomiczne. W tym aspekcie Giddens prezentuje 
spojrzenie bardziej optymistyczne niż Zygmunt Bauman.
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Pojawia się tu dość zasadna wątpliwość zawarta w pytaniu: Toż-
samość czy tożsamości? Narzuca je charakter nowej rzeczywistości, 
która faworyzuje „brak ściśle określonej tożsamości, im mniej do-
kładnie tożsamość zdefiniowana, tym lepiej dla jej posiadacza. (…) 
Osobowość iście ponowoczesna wyróżnia się brakiem tożsamości. 
Jej kolejne wcielenia zmieniają się równie szybko i gruntownie, co 
obrazy w kalejdoskopie” (Bauman 1994). Kluczowa różnica między 
współczesnymi a historycznymi projektami tożsamości to kontekst, 
w jakich miały one miejsce – niegdyś jednostka funkcjonowała 
w stabilnych strukturach i przewidywalnych zbiorowościach. Przewi-
dywalność stanowiła ważną cechę życia, która pozwalała na wyzna-
czenie planu i konsekwentne podążanie obraną ścieżką. W epoce 
nowoczesnej projekt tożsamości był uświadamiany i mógł zawrzeć 
się w planie na całe życie. Obecnie ulegają rozpadowi ramy cza-
sowo-przestrzenne, które wyznaczały rozpoznawalny i bezpieczny 
świat. Bauman przedstawia główną cechę przejścia między epokami 
w postaci metafory pielgrzyma i turysty. Ponowoczesny człowiek nie 
jest w stanie już jednoznacznie wskazać celu, jak miało to miejsce 
w przypadku pielgrzymki, ponadto długoterminowe planowanie nie 
jest dobrym sposobem na realizowanie wyzwań stawianych stale 
przez rzeczywistość. Życie przestaje być postrzegane jako ciąg połą-
czonych ze sobą zdarzeń, a raczej mozaika epizodów niezwiązanych 
ze sobą w żaden logiczny sposób i trudnych do przewidzenia. Spra-
wia to, że za szczęśliwe uważane jest życie, które można stale zaczy-
nać na nowo, a takie przeżywanie go „po kawałku” daje namiastkę 
bezpieczeństwa. Przybiera ono kształt konglomeratu wykonywa-
nych dotychczas przedsięwzięć, o różnej skali i wartości. Niesie to 
zagrożenie rozwarstwieniem jaźni, gdyż człowiek zdaje sobie sprawę 
ze swojego rozdrobnienia, co potęguje poczucie płynności. Żadna 
z obieranych ról nie odpowiada temu, kim naprawdę jesteśmy. 

Jeszcze jedną ważną kwestią poruszaną przez polskiego socjo-
loga jest urynkowienie tożsamości. Kultura konsumpcyjna oferuje 
nam mnogość gotowych produktów nie tylko o charakterze mate-
rialnym, ale również przyjmujących postać stylów życia i wzorów 
zachowań, a nawet gotowych scenariuszy życia. Jednostka wtłacza-
na jest w rolę klienta, a nabywanie dóbr różnego rodzaju staje się 
ważnym elementem kształtowania tożsamości. Co prawda udział 
w tej kulturze traktowany jest jako wybór, ale zazwyczaj ma cha-
rakter nieświadomy lub wymuszony jest przez presję otoczenia. 
Bezrefleksyjne przyjęcie tych mechanizmów skutkuje postrzega-
niem konsumpcji jako remedium na wszelkie współczesne bolączki. 
Dobrą stroną jest fakt, że rynek oferuje niemalże nieograniczone 
i łatwo dostępne metody kreacji tożsamości, co pozwala na zaspo-
kojenie różnych potrzeb ekspresji. Nie należy jednak zapominać, 
że w gruncie rzeczy dochodzi do sytuacji, kiedy jesteśmy określani 
przez swoją konsumpcję, a nie dla wszystkich oferta jest równie do-
stępna. Ci, którzy nie dysponują odpowiednimi zasobami, zostają 
odsunięci od prawa dokonywania wyboru. Stanowi to zagrożenie 
dla poczucia godności, a także indywidualizmu. Następuje też zanik 
etosu pracownika, w którego miejsce pojawia się konsumencki styl 
życia, mający zapewnić potrzeby samorealizacji. A jeśli dostęp do 
dóbr konsumpcyjnych będziemy rozumieć jako zakres wolności do 
samostanowienia, to okazuje się, że nawet sama tożsamość może 
być postrzegana jako towar luksusowy.

Bauman podkreśla, że tożsamość nie jest ani „prywatną spra-
wą”, ani „prywatnym zmartwieniem”, a produktem społecznym, któ-

i żadnej sprawie. (…) Dbać o to, by następstwa żadnej rozgrywki nie 
trwały dłużej niż rozgrywka sama. (…) Nie o to już idzie, by odkryć 
w sobie raz na zawsze dane powołanie, lub cierpliwie i wytrwale (…) 
budować swe jestestwo, swą tożsamość – ale o to, by ‘nie dać się 
zdefiniować’, by każda przybrana tożsamość była szatą, a nie skórą” 
(Eliott 2007 za: Bauman 2000). 

Wyznacznikiem, a zarazem „naturalnym” tworem płynnej no-
woczesności jest tożsamość jednostkowa. W dyskutowanym ujęciu 
jest swego rodzaju koniecznością, przed którą nie ma ucieczki, i im-
manentną cechą rozwoju społecznego. Każda jednostka otrzymu-
je nakaz jej budowania jako zadanie do wykonania w toku życia: 
„proces życiowy jest właśnie pasem owych poszukiwań, procesem, 
w toku którego do tożsamości się w ten lub inny sposób dochodzi” 
(Bauman 1994). Ma również pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na 
chwiejność i nieokreśloność rzeczywistości, być punktem odniesie-
nia i oparcia w coraz trudniej definiowalnych sytuacjach. Niezwykle 
ważnym elementem w tej konstrukcji jest wolność, wprowadzająca 
charakterystyczną dla epoki ambiwalencję. Objawia się to w tym, że 
ludzie z jednej strony są wolni w swoich wyborach, ale jednocześnie 
skazani na ciągłe konstruowanie tożsamości w stale zmieniającej się 
rzeczywistości – zmuszeni do podejmowania kolejnych wyborów. 
Paradoksem jest fakt, że stajemy się niewolnikami korzystania z tej 
wolności – jej porzucenie skazuje nas na swoisty niebyt. Należy pa-
miętać, że współcześnie coraz większy staje się katalog elementów 
do wyboru w postaci zachowań i zasad postępowania, a nadmierna 
wolność może mieć działanie destrukcyjne.

Ważnym wątkiem jest coraz większe zacieranie się granicy mię-
dzy sferą prywatną a publiczną, co może okazać się zagrożeniem dla 
jednostkowej autonomii oraz poczucia wolności. Bauman przywo-
łuje pojęcie społeczeństwa konfesyjnego, które pozornie wyzwala 
jednostkę i przyznaje jej ogromny zakres swobodny, ale w rzeczy-
wistości rozbija poczucie jednostkowości i wyjątkowości. Głównym 
narzędziem są tu nadmiernie wylewne media. Obserwujemy proces 
„uzewnętrznienia wnętrza”, w toku którego dochodzi do przenosze-
nia prywatnych aspektów życia do sfery publicznej, co powoduje 
zakłócenia w funkcjonowaniu obu tych dziedzin.

Bauman nie zgadza się ze zwiastowanym zmierzchem jaźni, 
mającym nastąpić w momencie nastania ponowoczesności. Trak-
tuje tę epokę jako jednoczesną szansę i przekleństwo. Twierdzi, że 
immanentną cechą kultury jest jej wieloznaczność, którą staramy 
się przezwyciężyć odmiennymi strategiami – w przypadku moder-
nizmu za odpowiedni sposób uznano panowanie i kontrolę, nowa 
epoka nie wypracowała jeszcze takich rozwiązań, przez co jesteśmy 
stale zmuszeni do stawiania czoła ambiwalencji. Nie można jednak 
stwierdzić, że ponowoczesne formy tożsamości można konstru-
ować lub przybierać bez problemu – dochodzi tu fakt, że moralne 
dylematy podlegają nieustannemu urynkowieniu. Bauman określa 
to zjawisko „prywatyzacją jaźni” – ciągłym handlem eksperckich 
porad dotyczących każdej dziedziny życia. W jej skutek wszelkie 
oceny moralne przybierają formę zadań do rozwiązania, za pomocą 
technicznych form racjonalności. Nie pozwala to na refleksję nad 
długoterminowymi skutkami naszych działań i ich wpływem na nas 
samych i otoczenie. Globalizacja i dynamiczny rozwój technologii 
stawia ludzkość przed nowymi dylematami moralnymi. Autor upa-
truje w rodzących się formach podmiotowości szansę na udoskona-
lenie świata, w czym pomóc może redefinicja tożsamości i kultury.
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konsumpcyjnym lub opartym na karierze osobisto-zawodowej, co 
ma kompletnie pozbawić jednostkę wątpliwości o charakterze eg-
zystencjalnym. Zostają one zastąpione przez frustrację wynikającą 
z niepowodzeń w wymienionych sferach. Philip Cushman ukuł po-
jęcie „pustej jaźni”, która związana jest z indywidualizmem nakie-
rowanym na samowystarczalność oraz ciągłe poszukiwania siebie. 
Brakuje jej stabilnych źródeł i punktów odniesienia, w miejsce któ-
rych jednostka rzuca się w wir nowych doświadczeń i chaotycznej 
konsumpcji, które niosą jedynie chwilowe zaspokojenie. Pusta jaźń 
musi być stale napełniana, a odbywa się to w toku „chroniczne-
go konsumeryzmu” lub poszukiwań przewodników duchowych                  
(Melosik 2013). 

W społeczeństwie neoliberalnym istnieją dwa zasadnicze spo-
soby stratyfikacji oparte głównie na wykształceniu, zawodzie oraz 
statusie materialnym. Pierwszy z nich można opisać za pomocą kon-
cepcji regulowania aspiracji Earla Hoppera, drugi zaś opiera się na 
rozróżnieniu typów ruchliwości społecznej na sponsorowaną i kon-
kurencyjną, przy czym ta druga ma właśnie odpowiadać współcze-
snej stratyfikacji. Zasadza się ona na wierze w otwartą rywalizację, 
w której uczestniczą wszyscy chcący uzyskać miejsce w elicie. By 
współzawodnictwo było możliwie sprawiedliwe, dąży się do opóź-
nienia momentu „rozdania nagród”, co relatywizuje sukces – nie ist-
nieje bowiem moment „ostatecznego rozstrzygnięcia”. Dodatkowo 
elity nie mają możliwości kontroli procesu, co wzmaga ich poczucie 
zagrożenia z racji na świadomość, że w każdej chwili mogą być za-
stąpieni kimś nowym (Melosik 2013 za: Turner 1960). By jednak 
uniknąć buntu, zaciera się możliwość oglądu sytuacji, a także nie 
ustanawia punktów nieodwracalnej selekcji. Taki system faworyzuje 
szczególnie jednostki ambitne, a sens biografii zawiera się w rywa-
lizacji o sukces. Tworzy to podział na zwycięzców i nieudaczników, 
którzy potwierdzają znaczenie starań. Towarzyszy nam nieustanny 
lęk przed porażką (a ich katalog jest ogromny) i niepokój wynikający 
z obowiązywania zasady, że zwycięzca bierze wszystko. Nieosiągal-
ny jest ostateczny sukces, gdyż zawsze stanowi on punkt wyjścia 
do kolejnego wyścigu. Co więcej, nie istnieją jasne kryteria sukcesu 
życiowego, co powoduje, że frustracja staje się immanentną cechą 
tożsamości. Żyjemy więc w rzeczywistości zdominowanej przez sza-
leńczą, kompulsywną aktywność, pozbawiającą satysfakcji z życia.

Zebrane obserwacje z pewnością nie napawają optymizmem, 
jednak należy pamiętać, że świadomość oraz znajomość problemów, 
z jakimi musimy się mierzyć, są krokiem ku ich przezwyciężeniu. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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rego kształt (a zatem i kondycja społeczeństwa) zależy od sposobu 
sformułowania zadania „indywidualizacji” i późniejszych reakcji na 
nie (Bauman 2008). Ma ona polegać na nadaniu jednostce auto-
nomii poprzez zmianę tożsamości z danej raz na zawsze w zadanie 
do wykonania. Dawniejsza indywidualizacja znacznie różniła się jed-
nak od tej współczesnej – szybko „topnieją” jednostkowe lokalizacje 
i miejsca, do których jednostki chciałaby się dostać. „Przemieszczają 
się nie tylko jednostki, lecz również linia mety, do której zmierzają, 
oraz sama bieżnia” (Bauman 2008 za: Cohen 1997). Powstaje nowy 
rodzaj niepokoju wynikający z kruchości celów i dotyczący wszyst-
kich na drabinie społecznej. Powszechnym doświadczeniem jest 
„odkotwiczanie”, zdarzające się po wielokroć w trakcie życia i na-
rzucające bycie w podróży jako chroniczny stan, a w miejsce pytania 
o sposób dotarcia do celu pojawia się „Dokąd powinienem pójść?”. 
Nie wystarczy już uzyskać tożsamość zgodną z własnym wyborem 
i doprowadzić do jej akceptacji przez otoczenie, należy zachować 
stałą czujność i dokonywać ciągłych zmian – wolność manewru sta-
je się najwyższą wartością. Rozsądnym jest utrzymanie dostępu do 
jak największego katalogu Ja, zdecydowanie się na jedno zamyka 
nam inne ścieżki. Pada zatem pytanie, czy w miejscu tożsamości nie 
powinniśmy mówić o identyfikacji, wiecznie nieukończonym i nie-
pełnym działaniu, które zmuszeni jesteśmy podejmować.

Neoliberalna jednostka

Jak wiadomo (i o czym wspominałam już wcześniej), niegdyś 
na kształt tożsamości człowieka miały wpływ głównie skonkretyzo-
wane formy socjalizacyjne i reguły – można stwierdzić, że niejako 
należała ona do społeczeństwa. Obecnie, kiedy traci ono integral-
ność, staje się sfragmentaryzowane, rozluźnia się jego związek z in-
dywidualnymi tożsamościami. Niegdyś socjalizacja nie pozostawiała 
wątpliwości, zasady były proste i jednoznaczne, zarówno w zakresie 
praw, jak i obowiązków. Dzisiaj możemy zostać każdym i zrobić to 
na swój sposób, jednak wiąże się to z całkowitym obarczeniem za 
decyzje podejmowane w tym zakresie. Wiąże się to także z forsowa-
niem przekonania, że sukces osobisty czy zawodowy leży wyłącznie 
w naszych rękach, a strukturalne determinanty nie mają znaczenia. 
Biografię pisze się poprzez mikronarracje, a dawne układy odnie-
sienia jak ojczyzna czy ideologia tracą na znaczeniu – obecnie iden-
tyfikujemy się głównie z sobą samym i naszym życiem. Wiąże się to 
z przekształcaniem problemów społecznych w psychologiczne, co 
skutkuje przypisywaniem odpowiedzialności za problemy głównie 
sobie, a nie czynnikom społecznym. Żyjąc w społeczeństwie neoli-
beralnym, jesteśmy zmuszeni podporządkować się regułom „krót-
koterminowości”, „natychmiastowej zmiany” i „obsesji reinwencji” 
(Melosik 2013). Celem ustawicznego rekonstruowania tożsamości 
jest zwiększenie efektywności i kolejne sukcesy w zakresie spo-
łecznego funkcjonowania. Tej logice podporządkowane są również 
relacje międzyludzkie, które mają być bezproblemowe. Współcze-
śnie jednostki wchodzą w coraz więcej związków, jednak mają one 
charakter powierzchowny i instrumentalny. Ceniony jest szybki czas 
reakcji na nowe okoliczności, objawiający się również w zdolności 
błyskawicznego migrowania między relacjami i układami społecz-
nymi. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę przymus stałego negocjowa-
nia tożsamości – stałe związki mogłyby stanowić przeszkodę w tym 
procesie. Sens życia natomiast oferowany jest w dwóch wariantach: 
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Ja Kujawiak. 
Budowanie tożsamości regionalnej poprzez 
kultywowanie zwyczaju kozy i przywołówek

I Kujawiak. Building a regional identity 
by cultivating the habit of koza and przywołówki

This article is an attempt to describe folk customs cultivated 
in Kujawy. Particular attention is focused on the author of the koza 
– the habit of saying goodbye carnival and przywołówki, which are 
associated with mating pairs. These popular in and around Inow-
roclaw habits are part of the culture that contributes to building 
a regional identity. This is due, among other things with numer-
ous participation of residents and identify with these rites. Very 
important is the fact that passed down from generation to gener-
ation the traditions are a factor of socialization and upbringing of 
children and youth.

Keywords: przywołówki szymborskie, koza, a local identity, up-
bringing by tradition.

Niniejszy artykuł jest próbą opisu zwyczajów ludowych kulty-
wowanych na Kujawach. Szczególną uwagę autor skupił na kozie 
– zwyczaju żegnania karnawału oraz przywołówkach, które związa-
ne są z kojarzeniem par. Te popularne w Inowrocławiu i okolicach 
zwyczaje są elementem kultury, która przyczynia się do budowania 
tożsamości regionalnej. Wynika to między innymi z licznego udzia-
łu mieszkańców i identyfikacji z tymi obrzędami. Bardzo ważny jest 
również fakt, że przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje 
stają się czynnikiem socjalizacyjnym oraz wychowawczym dzieci 
i młodzieży. 

Słowa kluczowe: przywołówki szymborskie, koza, tożsamość lokal-
na, wychowanie przez tradycję.
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Społeczeństwo to skomplikowana struktura, składająca się 
z wielu mniejszych części jakimi są grupy społeczne. Jego podzbio-
ry możemy klasyfikować według różnych zmiennych. Pochodzenie, 
wzrost, płeć, wiek czy wykształcenie to tylko niektóre z możliwości. 
W niniejszym artykule autor swoje zainteresowania zorientował na 
mieszkańców Kujaw Zachodnich i kultywowane przez nich tradycje 
– kozę i przywołówki – jako element budowania tożsamości regio-
nalnej. Celem, który przyświecał autorowi była chęć promowania 
tradycyjnych obrzędów z Inowrocławia i okolic, ponieważ w obec-
nych, dynamicznie zmieniających się czasach mogą być one przy-
kładem elementu spajającego społeczności lokalne. Badania zostały 
przeprowadzone w oparciu o obserwację oraz analizę tekstów. 

Tradycja – ujęcie teoretyczne

„Tradycja jest jak lustro, w którym odbijają się wieki. Tradycja 
jest jak drzewo, które swoimi korzeniami sięga głęboko w grunt” 
(Seweryn 1661: 1). Tymi słowami Tadeusz Seweryn określił, czym dla 
niego jest tradycja. Z punktu widzenia autora pracy bardzo ważne 
jest określenie jaki wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, socja-
lizację oraz przywiązanie do regionu mają zwyczaje przekazywane 
z pokolenia na pokolenie, zwłaszcza te kultywowane na Kujawach 
Zachodnich. 

W czasach cywilizacji postindustrialnej możemy odnieść wra-
żenie, że nie ma miejsca na tradycję, która pozwoliła zachować 
narodowi polskiemu swoją tożsamość w trudnych czasach zabo-
rów, a także odegrała nieocenioną rolę w procesie państwotwór-

czym oraz kulturotwórczym po odzyskaniu niepodległości. Obecnie 
w dobie wielkiej ruchliwości społecznej, zmian ludnościowych czy 
kulturowych mamy do czynienia z powolnym zanikiem tradycji. 
Współcześnie często wypierane są stare i dobre obyczaje, dlatego 
ważne jest ich kultywowanie w zgodzie z nowoczesnością. Wyjątko-
wo istotne w tym procesie są lokalne społeczności czy małe grupy 
społeczne, do których możemy zaliczyć rodziny, grupy koleżeńskie. 
To właśnie one stanowią przekaźnik kulturowy (Kowalska 2008). 

Kultywowanie tradycji kształtuje tożsamość oraz historię życia 
danej jednostki. Związane jest to z procesem socjalizacji, który dzieci 
i młodzież przechodzą właśnie w małych grupach społecznych, do 
których należą. Symbolami tradycji mogą być stare fotografie, kro-
niki czy też przedmioty. Równie ważne są jednak obyczaje, obrzędy, 
zwyczaje czy przesady funkcjonujące w określonych grupach spo-
łecznych. Wszystko to odgrywa dużą rolę podczas procesu wycho-
wawczego tworząc więzi oraz kształtując postawy życiowe. Rozpa-
trując rolę tradycji w życiu człowieka na podkreślenie zasługuje fakt, 
że obchodzone święta są, według Leona Dyczewskiego, wyrazem 
przemienności i cykliczności życia społecznego, jednocześnie speł-
niając istotną funkcję, dzięki której życiu jednostek i społeczności 
nadawany jest sens (Dyczewski 2003). Obchodząc święta koncen-
trujemy się na wyznawanych wartościach, związanych z nimi wyda-
rzeniach czy osobach. Również podczas świąt tworzą się i umacniają 
wspólnoty wyznające tożsame wartości. Rola tradycji jest bardzo 
istotna, ponieważ jest ona łącznikiem między tym, co było i jest 
przeżywane obecnie, a tym jaka postawa zostanie wykształcona 
w przyszłości. 

Przekazywanie tradycji oraz obrzędowość mają ważne funkcje 
społeczne, do których należą (Łuszczyńska 1977):



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 4(25)/2017                                                                                                    

28

Rola tradycji w budowaniu tożsamości regionalnej jest niebaga-
telna. Dobrym przykładem są tradycje wyjątkowe dla obszaru Kujaw, 
zwłaszcza w okolicach Inowrocławia. Właśnie to miasto, rywalizu-
jące od wieków z Włocławkiem o miano stolicy Kujaw, było przez 
wiele lat jednym z niewielu miejsc, gdzie kultywowano zwyczaje nie 
spotykane w innych regionach Polski, jakimi są koza i przywołówki. 
Oba te zwyczaje związane są z Wielkanocą. 

Koza – kujawskie zapusty

Koza jest to orszak żegnający karnawał. Zwyczaj ten wywodzi 
się jeszcze z czasów pogańskich, a huczne obchodzenie zapustów, 
czyli końca karnawału, miało zwiastować szybkie nadejście wiosny 
(Krysiak 2001). Koza ma przypominać również o przemijaniu i o tym, 
że nasze życie podzielone jest na etapy. Jest czas na zabawę i ra-
dość, który właśnie ustępuje oraz czas postu i zastanowienia się 
nad własnym życiem, który ma przygotowywać do obchodów świąt 
Wielkiejnocy. Orszak składa się z kilkunastu mężczyzn przebranych 
za różne postacie. Główną postacią korowodu jest koza, która miała 
symbolizować witalność i płodność w związku z nadchodzącą wio-
sną. Jest ona również symbolem sytości, a złapanie kozy za rogi ma 
zwiastować szczęście w nadchodzącym roku. Orszak składa się rów-
nież z innych postaci i maszkarad. Na czele orszaku idzie przodow-
nik, który prowadzi cały korowód niosąc ze sobą skarbonę, do której 
spotkani mieszkańcy wrzucają datki na sianko dla kozy. W pochodzie 
uczestniczy również para młoda widoczna na zdjęciu 1, która jest 
symbolem nowego życia i rodziny. Wynika to również z tego, że koza,  
podobnie jak i wiele innych zwyczajów ludowych, miała za zadanie 
przynieść szczęście i męża pannom na wydaniu. 

Zdjęcie 1. Wesoła para młoda niosąca szczęście mieszkańcom

Źródło: archiwum prywatne autora.

Kolejną postacią w orszaku jest kominiarz, który symbolizu-
je szczęście. Mieszkańcy i przechodnie, którzy zostaną wysmaro-
wani przez kominiarza sadzą mają mieć zapewnione powodzenie 
i pomyślność. Dziad i baba to także uczestnicy orszaku kozy. Są to 
charakterystyczne postacie z dużym wiklinowym koszem. Ich zada-
niem jest zbieranie darów w zamian za zabawianie mieszkańców. 
Najczęściej były to różnego rodzaju wypieki – pączki bądź faworki, 
ale także alkohol, które były przeznaczane na wieczorną zabawę, 
zwaną podkoziołkiem. Wokół kozy krążą również pastuchowie, któ-

• regulowanie postępowania ludzi, utrwalanie panujących 
warunków społecznych;

• tradycja oraz obrzędy będące wzorami zachowań związa-
nych z wartościami wyznawanymi przez grupę, zachowań 
mających istotne znaczenie dla przebiegu życia grupy, zwią-
zanych z sytuacjami ważnymi dla całej grupy;

• integracja grup społecznych, wyznaczanie ich spoistości. 
Współtworzenie zasady odrębności, która stanowi niezbęd-
ny warunek utrzymania wewnętrznej spójności grupy;

• zaspokajanie indywidualnych potrzeb takich jak potrzeba 
uznania, więzi z grupą, bezpieczeństwa i solidarności, a tak-
że aktywności, życzliwości, przeżyć estetycznych czy współ-
działania oraz przynależności.

Przekazywanie tradycji oraz znaczenia symboli ma istotne zna-
czenie, jeśli chodzi o kształtowanie postaw obywatelskich oraz wy-
chowanie patriotyczne.

Przedstawiciele władzy, jak również nauczyciele, są odpowie-
dzialni za wychowanie społeczeństwa do odpowiedzialności za 
państwo. Podstawy takiego wychowania przekazywane są w szkole, 
a w interesie rządzących leży ukierunkowanie tego procesu zgodnie 
z interesem narodu dla dobra całej ludzkości (Mojsiewicz 1981). Od-
powiedzialność ta jednak nie powinna spoczywać jedynie na wymie-
nionych grupach społecznych. Kształtowanie odpowiednich postaw 
powinno być zadaniem dla wszystkich, zaczynając od rodziców. Po-
stawy obywatelskie i patriotyczne mogą być również kształtowane 
we wszelkiego rodzaju organizacjach zrzeszających dzieci, młodzież 
oraz dorosłych. Również w nieformalnych grupach społecznych ta-
kich jak żeglarze, działkowcy, wędkarze, miłośnicy militariów, ale 
również wśród mieszkańców Kujaw może być prowadzony proces 
wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Człowiek dzięki oby-
watelskiej postawie, w której został wychowany, zna rzeczywistość 
i umie pełnić swoją rolę społeczną. Zasadniczym celem takiego wy-
chowania jest to, aby człowiek był obywatelem zdolnym do działa-
nia skierowanego na kształtowanie wspólnoty, a także to, aby znał 
swoje prawa, jak i obowiązki wobec państwa, narodu, lokalnej spo-
łeczności i innych ludzi oraz potrafił samodzielnie wybrać kierunek, 
który chce obrać w swoim życiu (Stradowski 2013). Bardzo ważne 
w procesie wychowania patriotycznego oraz obywatelskiego dzieci 
i młodzieży jest eksponowanie wartości takich jak dyscyplina, umi-
łowanie ładu i porządku, pracowitość, sumienność, a także poczucie 
własnej godności, zaufania do innych, dostrzeganie sensu własne-
go działania oraz wolności i poczucie sprawiedliwości (Drzeżdżon 
2008). Równie istotne jest przekazywanie młodszym pokoleniom 
tradycji kultywowanych na danym terenie. 

Znaczącą pomocą w procesie wychowania obywatelskiego są 
symbole. To one, będąc znakiem umownym, pełnią funkcję zastęp-
czą wobec szerokiego pojęcia. Często reprezentują one coś, co może 
być określane jako sens życia. Przykładami takich symboli mogą być 
krzyż jako symbol religijny, obrączka symbolizująca miłość bez wy-
rzeczeń czy flaga narodowa, która jest symbolem więzi z narodem 
(Jasińska-Kania, Maroda 2002). Człowiek uczy się zapamiętując ob-
razy, które kojarzy z symbolami niosącymi treść ważną dla niego. 
Obok znaczenia dosłownego symbol posiada wiele znaczeń ukry-
tych, dlatego ważna jest tutaj rola wychowawców, aby pozwolili 
odkryć najważniejsze znaczenia (Stradowski 2013).
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Kujaw. Zwyczaj reaktywowany przez grupy sołeckie, stowarzysze-
nia wiejskie czy szkoły stał się przyczynkiem do większej integra-
cji podczas wspólnej zabawy w związku z kultywowaniem trady-
cji ludowej. Ważną rolę orszaków kozy w życiu „małej ojczyzny” 
może potwierdzać również fakt, że w Inowrocławiu początkiem 
obchodów jest spotkanie w ratuszu z przedstawicielami władz. 
Podkreśla to wyjątkowość obrzędu, który kultywowany jest na 
terenie miasta i z którym utożsamiają się mieszkańcy. Koza Mą-
tewska przemierzająca miasto odwiedza instytucje oświatowe 
takie jak przedszkola i szkoły podstawowe, dzięki czemu dzie-
ci od najmłodszych lat mają okazję poznać obrzędy kujawskie. 
Również mieszkańcy domów czy bloków zlokalizowanych na 
trasie przemarszu bardzo chętnie wychodzą na ulice, aby razem 
z kozą pożegnać karnawał. Niewątpliwie jest to przejaw integracji 
i utożsamiania się z lokalnymi tradycjami, które są charaktery-
styczne dla Inowrocławia i okolic. Warty podkreślenia jest rów-
nież fakt, że zwyczaj kozy kultywowany w Inowrocławiu znalazł 
się w obszarze zainteresowań naukowych etnografów. W 2011 
roku orszak obserwowali etnografowie z Warszawy, Rumunii 
oraz Włoch w ramach unijnego projektu Carnival King of Europe 
(http://inowroclaw.naszemiasto.pl 2016).

Przywołówki – rywalizacja o panny

 Drugim z obrzędów, które przetrwały w Inowrocławiu, są 
przywołówki. Ten zwyczaj również praktykowany jest w Szym-
borzu, które było wsią rodzinną Jana Kasprowicza. Zwyczaj ten 
jest kultywowany przez założony w Szymborzu Klub Kawalerów. 
Tradycja początkowo obejmowała większy obszar Kujaw, jednak 
z czasem ograniczyła się do dzisiejszej dzielnicy Inowrocławia. 
Zwyczaj ten ma na celu kojarzenie ze sobą par. Jeden z wybra-
nych kawalerów wspinał się na drzewo lub dach i stamtąd wy-
krzykiwał charakterystyczne wierszyki o pannach, które miały 
zostać wykupione przez swojego wybranka dzięki czemu unikały 
obfitego dyngusa w lany poniedziałek (Sikorska 1997). Od same-
go początku, czyli 1832 roku, organizatorem przywołówek jest 
Klub Kawalerów. Jego powstanie wiąże się z okresem zaborów 
i rywalizacji o względy szymborskich panien, które bardzo często 
wiązały się z niemieckimi gospodarzami zamieszkującymi sąsied-
nią wieś – Miechowice. Miejscowi kawalerowie nie mogąc pogo-
dzić się z tym, że panny wybierają zaborców, w najważniejsze dla 
katolików święto – Wielkanoc – wchodzili na drzewa i wykrzyki-
wali krytyczne uwagi pod adresami dziewcząt. Tak rozpoczęła się 
tradycja przywołówek szymborskich. Krytyka dosięgała również 
innych kawalerów, którzy nie popierali przywoływania panien. 
Obecnie forma przywołówek uległa nieznacznej zmianie. Panny 
przywoływane są ze specjalnie wybudowanej ambony zwanej 
trybuną. Same przygotowania do przywołówek trwają cały rok. 
Członkowie Stowarzyszenia Klubu Kawalerów obserwują wszyst-
kie panny powyżej 16 roku życia zamieszkałe na terenie Szym-
borza oraz ich partnerów czyniąc zapiski w specjalnym zeszycie. 
Przez dwa tygodnie przed Wielkanocą codziennie wieczorem 
rozbrzmiewa dźwięk zabytkowej trąbki z czasów I wojny świa-
towej widocznej na zdjęciu 3, który oznacza, że komitet Klubu 
Kawalerów czeka na wszystkich, którzy chcą wykupić swoje pan-
ny (Krysiak 2001). 

rzy „śmigają” batem po nogach głównie kobiety, co ma im zapew-
nić powodzenie wśród mężczyzn. W korowodzie idą również osoby 
przebrane za niedźwiedzie, które symbolizują wiosenne przebudze-
nie, a także za żydów, którzy skrupulatnie zbierają datki w swoje 
kapelusze. Wszystkiemu towarzyszy kapela grająca skoczne melodie 
do tańca (Sikorska 1997). Podsumowaniem całego dnia harców kozy, 
która odwiedza mieszkańców jest zabawa ostatkowa zwana podko-
ziołkiem. Sama nazwa wywodzi się od tego, że skarbonki z datka-
mi na zabawie pilnowała postać przebrana za kozę. Ta sama osoba 
o północy wraz z rozpoczęciem postu rozganiała rogami uczestników 
do swoich domów. Obrzęd kozy w najbardziej tradycyjnej formie za-
chował się w Szymborzu, które jest obecnie dzielnicą Inowrocławia, 
jednak zachowało swój wiejski charakter. Zwyczaj kozy kultywowany 
jest tam od początków XIX wieku i do dziś polega na odwiedzaniu 
poszczególnych domów mieszkańców. Mieszkańcy chętnie włącza-
ją się w zabawy, obdarowując przebierańców datkami, ponieważ 
wierzą, że przynosi to szczęście. Wynika to z tego, że obrzęd kozy 
zawsze uważano za swego rodzaju magiczny. Mieszkańcy dawne-
go Szymborza wierzyli, że niewpuszczenie kozy do domu przynosi 
pecha i nieurodzaj. Jednym z nieszczęść, które mogło spotkać taką 
rodzinę to fakt, że córka zostanie starą panną, co w tamtych czasach 
było tragedią (Sikorska 1997). 

W Inowrocławiu swoją siedzibę znalazły dwie grupy przebiera-
jące się za kozę i jej orszak. Wspomniana wcześniej Koza Szymborska 
– jest to najdłużej działająca grupa na Kujawach z około 200 letnią tra-
dycją. W jej strukturach działają często dwa lub trzy pokolenia rodzin 
pochodzących z Szymborza. To właśnie dzielnica, z której wywodzi 
się koza jest głównym obszarem jej działania. Drugą z grup jest Koza 
Mątewska, której orszak widoczny jest na zdjęciu 2, założona w prze-
mysłowej dzielnicy Inowrocławia. W 2016 roku Koza Mątewska po 
raz 95 uświetniła zakończenie karnawału. Wzorowana jest na Kozie 
Szymborskiej, jednak skupia się ona na promowaniu zwyczaju kozy 
w całym Inowrocławiu, dlatego jej trasa przemarszu jest bardzo roz-
budowana (Kasińska, Mikołajczak, Strachanowski 2001). 

Zdjęcie 2. Koza Mątewska na ulicach Inowrocławia

Źródło: archiwum prywatne autora.

Rolę kozy w budowaniu lokalnej tożsamości i wspólno-
ty podkreśla fakt, że barwne orszaki przebierańców powstały 
w ostatnich latach w bardzo wielu miejscowościach na terenie 
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„U pana A jest panna, 
Na imię jej Anna, 
Potrzeba na nią wiadro mydliska,
Do umycia brudnego pyska,
Taczkę żużli z kruszwickiej kuźni.
Niech tak nie choleruje,
Bo to na pannę nie pasuje.

U pani X jest tam jedna panienka, 
Na imię jej Krysieńka,
Niech śpi, niech się nie boi,
Bo za nią Stachu stoi, ten ją wykupił.
Potrzeba tam na nią buteleczkę pachnącej wody,
Dla jej pięknej urody!” (Aleksandrowicz 1982: 166)

Najstarsze przywołówki zachowane w księgach Klubu Kawale-
rów pochodzą z czasów po II wojnie światowej. Rymowanka z 1946 
roku brzmi następująco: „potrzeba tam na nią, Atlantyk wody i dwie 
grace, niech sobie tam wykołacze, ta co obcych kawalerów szanuje, 
a szymborskich chłopców krytykuje” natomiast z 1954 roku: „Szybko 
chodzi, wolno wpada, taka marynarska zasada. Miał chęci służyć 
w marynarce, tylko że miał przy nogach za duże palce, a pod sto-
pami dostał odparzenia i do cywila przeniesienia. Do pracy się nie 
chwyta, bo mówi, że to rzecz nabyta. Lepiej jest ręce w kieszeni 
schować i po Racicach sobie często spacerować. Huligan Szymbor-
ski” (Kasińska 2012: 8). Większość panien z nadzieją wyczekiwała 
słów rymowanki „ten ją wykupił”, ponieważ oznaczało to, że ma 
powodzenie wśród mężczyzn. Mimo swej humorystycznej formy, 
lokalnej atrakcji w 2006 roku odbył się proces sądowy o zniesławie-
nie, który został rozstrzygnięty na korzyść Klubu Kawalerów (http://
www.tygodnikprzeglad.pl 2016). Mimo okazjonalnej krytyki zwyczaj 
ten jest chętnie kultywowany przez mieszkańców dzielnicy, a sa-
mym przywołówkom przysłuchują się również mieszkańcy innych 
dzielnic i sąsiednich miejscowości. Jako jedyny w swoim rodzaju 
obrzęd wielkanocny przywołówki szymborskie w 2016 roku decyzją 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego zostały 
wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego (www.ki24.
info 2016). 

Podsumowanie

Człowiek zawsze tworzył zbiorowości i wspólnoty, które uła-
twiały rozwój. Więzi, które łączyły go z innymi powodują, że czło-
wiek jako istota społeczna wchodzi również w relacje z otoczeniem, 
w którym wzrasta. Jeśli w tym otoczeniu kultywowane są dawne 
obyczaje, to również one pozwalają kształtować tożsamość. Społecz-
ność lokalna, która jest najbliższym otoczeniem człowieka stanowi 
miejsce, w które człowiek wrasta. To właśnie z takich małych ojczyzn 
jak rodzinna wieś, gmina, dzielnica czy miasto składa się nasza duża 
ojczyzna – Polska. Poprzez utożsamianie się z ziemią ojców, regio-
nem dokonuje się przywiązanie do kraju (Lisica 2015). Liczny udział 
mieszkańców miasta w ludowych tradycjach wywodzących się z te-
renów wiejskich oraz dalsze ich kultywowanie stanowi o kolorycie 
miasta. Utożsamiając się z tradycjami przodków mieszkańcy jed-
nocześnie utożsamiają się z regionem, z miejscem, w którym żyją, 
a ich udział w kozie i przywołówkach pokazuje, że są oni świadomi 

Zdjęcie 3. Trąbka to znak, że można wykupić panny

Źródło: http://ino.online/n.php?wiadomosc=24052&nr=1 [22.10.2016]. 

Ostatnia szansa to wieczór w Wielką Sobotę. Tego samego 
dnia kawalerowie przez całą noc układają zgrabne rymowanki. Od 
lat 60. XX wieku większość niepochlebnych opinii kierowana jest 
ku kawalerom starającym się o rękę panny z Szymborza. Same przy-
wołówki rozpoczynają się od mszy świętej w intencji zmarłych człon-
ków Klubu Kawalerów. Następnie, kawalerowie w asyście orkiestry 
dętej Inowrocławskiej Kopani Soli udają się na plac w centralnym 
miejscu dzielnicy. Na zdjęciu 4 możemy zaobserwować trybunę, 
z której wykrzykiwane są rymowanki.

Zdjęcie 4. Trybuna, z której kawalerowie przywołują panny

Źródło: http://ki24.info/pl/14_kultura_i_edukacja/3536_szymborskie_przy-

wolowki_uznane_za_wyjatkowe_wydarzenie_w_skali_kraju.html [21.10.2016]. 

Przywołówki, bo tak również określane są wierszyki, mają swój 
określony schemat. Na początku wykrzykiwany jest numer domu, 
następnie właściciel, imię panny, wierszyk o jej chłopaku, a na 
koniec ilość zaplanowanego na lany poniedziałek dyngusa. Kawa-
lerowie lub rodziny, które sowicie opłaciły Klub Kawalerów, mogą 
liczyć na przychylność, piosenkę ludową, a panna na kropelki wody 
kolońskiej i ręczniki haftowane. Przykładową formę przywołówek 
w swoim przewodniku prezentuje regionalista Józef Aleksandrowicz:
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6. http://ki24.info/pl/14_kultura_i_edukacja/3536_szymborskie_przy-
wolowki_uznane_za_wyjatkowe_wydarzenie_w_skali_kraju.html 
[21.10.2016].

7. http://www.tygodnikprzeglad.pl/kawalerowie-opalach/ [21.10.2016].
8. Jasińska-Kania A., Maroda M., (2002) Integracja europejska a tożsa-

mość narodowa Polaków [w:] Jasińska-Kania A, Maroda M., (red.), 
Polacy wśród Europejczyków, Warszawa: Scholar.

9. Kasińska B., (2012) Przywołówki szymborskie, Inowrocław: InLOT Ino-
wrocław.

10. Kasińska B., Mikołajczak E., Strachanowski P., (2001) Po prostu Inowro-
cław, Inowrocław: Pozkal.

11. Kowalska M., (2008) Rola tradycji w wielopokoleniowych rodzinach 
wiejskich w Małopolsce, „Journal of Agribusiness and Rural Develop-
ment”, Zeszyt 2(8).

12. Krysiak A., (2001) Inowrocław i Kujawy. Przewodnik, Inowrocław: Po-
zkal.

13. Lisica J., (2015) Gdynia – moja „mała ojczyzna” w globalnym świcie, 
„Zeszyty Gdańskie” nr 10.

14. Łuszczyńska K., (1977) Obrzędowość jako forma wychowania w środo-
wisku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. 
Studia Pedagogiczne” zeszyt 3.

15. Mojsiewicz C., (1981) Kształtowanie świadomości politycznej w socja-
lizmie [w:] Filipiak T., Silski J., (red.), Polityka a świadomość społeczna, 
Warszawa: PWN.

16. Seweryn T., (1961) Tradycje i zwyczaje krakowskie, Kraków: Wydaw-
nictwo artystyczno-graficzne.

17. Sikorska J., (1997) Inowrocław. Dzieje, zabytki, okolice, legendy, Ino-
wrocła: Pozkal.

18. Skiba M., (2009) Mała ojczyzna – w poszukiwaniu wspólnoty i odręb-
ności na przykładzie gminy Świebodzin w województwie Lubuskim, 
„Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” nr 12.

19. Stradowski M.A., (2013) Znaczenie symboli w wychowaniu obywatel-
skim, „Seminare. Poszukiwanie naukowe” tom 33.

swojego pochodzenia. Promowanie obchodów wśród najmłodszych 
poprzez odwiedzanie przedszkoli i szkół przez orszak kozy wpływa 
na proces socjalizacji i wychowania. Znając swoje miasto i jego zwy-
czaje dzieci dorastają w przestrzeni, której są częścią. Sprawia to, że 
łatwiej nawiązują się więzi społeczne i podejmowane są działania 
proobywatelskie (Skiba 2009). Przekazywane z pokolenia na poko-
lenia tradycje, udział wielu pokoleń w grupach organizujących kozy 
czy w Klubie Kawalerów jedynie podkreślają jeszcze bardziej więź 
mieszkańców, a starsze osoby opowiadające o historii nie czują się 
wykluczone. 

Bez wątpienia kultywowanie tradycji lokalnych, promowanie 
ich wśród mieszkańców pozwala na zbudowanie silnej więzi z małą 
ojczyzną. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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z innymi ludźmi konstrukt o charakterystycznej tożsamości spo-
łecznej, jednocześnie stanowiąc w niej kogoś innego i niepowta-
rzalnego. 

Prezentowany artykuł stanowi próbę poszukiwania dróg roz-
woju tożsamości młodego człowieka, mających miejsce w dyna-
micznym kontekście społeczno-kulturowych przemian, w dwóch 
grupach narodowościowych: polskiej i irlandzkiej. 

Pod względem historyczno-politycznym są to państwa bardzo 
podobne, dotyczy to m.in. toczonych przez lata walk o niepodle-
głość kraju i spójność narodową. Współczesną cechą jest członko-
stwo w Unii Europejskiej i wejście do grupy państw rozwijających 
się. Zauważamy także wiele różnic, szczególnie pod względem roz-
woju ekonomicznego i konkurencyjności państwa dla pozostałych 
członków Unii (por. Przesławska 2008). Stanowi to ciekawy obszar 
porównań i pytań o rozwój tożsamości. Empiryczne poszukiwania 
zostały oparte w swych założeniach na teorii tożsamości Jame-
sa Marcii (Marcia 1966, 1980) rozwiniętej następnie przez Koena 
Luyckxa i współpracowników (Luyckx i inni 2006), i przeszczepio-
nej na grunt Polski przez zespół Anny I. Brzezińskiej z Instytutu 
Psychologii WNS UAM w Poznaniu (Brzezińska, Piotrowski 2009, 
2010, 2011). 

Ze względu na zastosowaną korelacyjno-regresyjną procedu-
rę badań oraz małą próbę badawczą liczącą 116 osób, nie można 
odnosić wniosków do całej populacji (Brzeziński 1997), jednak na 
ich podstawie można stawiać hipotezy, tworzyć teorie pod dalsze 
badania, wytyczając ich dalsze kierunki.

Anna Wieradzka-Pilarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Tożsamość młodych Polaków i Irlandczyków. 
Analiza międzykulturowa 
na podstawie badań pilotażowych1 

Identity of young Poles and Irish.
Intercultural analysis based on pilot studies

This article attempts to answer the question of the creation of 
identity as well as of factors that imply possible intercultural differ-
ences. According to research, the time of solving an identity crisis in 
both groups is delayed as compared with classic to the age of about 
35 years. We can assume that at present the majority of young 
adults is in the course of practical confusion and is not able to an-
swer himself to the fundamental question concerning the identity: 
who am I? Both young Irishmen and Poles face the difficult task 
of developmental integration of the “pressure” of free exploration 
confronted with expectations of adults and the economic perspec-
tive of their countries.

Keywords: culture, dimensions of identity, emerging adulthood, 
identity status, early adulthood.

Przedstawiony artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie 
o uniwersalność procesu tworzenia tożsamości oraz o czynniki 
implikujące ewentualne różnice międzykulturowe. Jak wskazu-
ją prezentowane badania, czas rozwiązania kryzysu tożsamości 
w badanej grupie polskiej i irlandzkiej przesuwa się w porówna-
niu z klasycznymi teoriami nawet do około 35 roku życia. Można 
powiedzieć, że większość przebadanych, młodych dorosłych jest 
obecnie w trakcie życiowego zamętu i nie potrafi odpowiedzieć 
sobie na zasadnicze pytanie dotyczące tożsamości: kim jestem? 
Zarówno młodzi Irlandczycy, jak i Polacy stają przed trudnym zada-
niem integrowania rozwojowego „nacisku” na swobodną eksplo-
rację, który muszą konfrontować z wymaganiami stawianymi im 
przez dorosłych oraz sytuacją ekonomiczną państw. 

Słowa kluczowe: kultura, status tożsamości, wczesna dorosłość, 
wyłaniająca się dorosłość, wymiary tożsamości.
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Społeczno-kulturowy charakter intensywnych przemian 
współczesnego świata, implikuje dynamiczne przeobrażenia zacho-
dzące wewnątrz społeczeństw, jak i samych jednostek. Rosnący 
indywidualizm, pluralizm wyznawanych wartości i przyjmowanych 
postaw, konieczność podejmowania decyzji na drodze ekonomicz-
nych dążeń, staje się cechą charakterystyczną współczesnego spo-
łeczeństwa, w tym szczególnie młodego pokolenia. Z tej sytuacji 
wynikają także zmiany w przestrzeni tworzenia i konstytuowania 
tożsamości osobowej. Ten historyczno-kulturowy konstrukt opisa-
ny po raz pierwszy w pracach Erika H. Eriksona (1964) w rzeczywi-
stości ponowoczesnego świata staje się „elastycznym i otwartym 
procesem poszukiwania identyfikacji” (Cybal-Michalska 2001: 
7). Jednostka, wchodząc w kontekst czasu i przestrzeni własnej 
egzystencji oraz adaptując się do warunków tworzonych przez 
kulturę, próbuje sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: 
„kim jestem? Jakie są moje życiowe cele? W którym kierunku po-
winienem kształtować i rozwijać moje zdolności, predyspozycje 
i zainteresowania?” (por. Brzezińska i inni 2011). W ten sposób, 
jako istota reaktywna, tworzy definicję siebie jako bytu osobnego, 
niezależnego i wyjątkowego (Gasiul 2012). Wyrastając i wrastając 
w określony system kulturowy, buduje swoją tożsamość tworząc 

1 Artykuł stanowi fragment niepublikowanego maszynopisu pracy magister-
skiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. A. I. Brzezińskiej i obronionej 
w Instytucie Psychologii WNS UAM w Poznaniu.
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wejście w dorosłość, pełne usamodzielnienie oraz uzyskanie stabi-
lizacji. Prowadzić to może do dezorientacji i zagubienia przedstawi-
cieli młodego pokolenia. Konsekwencją takiego zjawiska u wcho-
dzących w dorosłość osób, mogą być trudności w podejmowaniu 
wiążących decyzji, a nawet po przekroczeniu pewnego granicznego 
punktu, nieumiejętności ich podjęcia w dalszym życiu. Współczesna 
rzeczywistość może więc być dla młodych dorosłych twórcza i roz-
wojowa, ale może także implikować sytuacje prowadzące do dezin-
tegracji i rozproszenia tożsamości (Arnett 2000; Luyckx, Schwartz 
i inni 2008). 

Opisane moratorium, jako element społeczno-kulturowych 
przemian, implikuje wyłonienie się specyficznego, post-adolescen-
cyjnego okresu przypadającego na trzecią dekadę życia, między 
późną adolescencją (około 18 roku życia), a wczesną dorosłością 
(około 35/40 rokiem życia), określaną jako wyłaniająca się doro-
słość. Stanowi ona kulturowy konstrukt, który nie posiada uniwer-
salnego i niezmiennego charakteru, a jej zakończenie związane jest 
z podjęciem trwałych zobowiązań dotyczących związków intym-
nych, kwestii zawodowych i uzyskaniu względnej stabilizacji. Jest to 
czas pierwszych, poważnych, długotrwałych związków miłosnych, 
gdzie szczególną cechą staje się intymność. W tym czasie dominu-
ją spotkania w parach, współzamieszkiwanie i pożycie seksualne. 
Nie towarzyszą jeszcze temu takie cechy jak trwałość i pewność, 
które będą już charakterystycznym wyznacznikiem okresu wczesnej 
dorosłości (Arnett 2000). Moment rozpoczęcia wczesnej dorosłości 
nie jest ściśle związany z wiekiem osoby, lecz jej predyspozycjami 
do dojrzałego i odpowiedzialnego życia. Ta faza rozwoju charaktery-
zowana jest przez trzy nowe zmiany, są to: trwały związek intymny, 
posiadanie dziecka/dzieci oraz podjęcie stałej aktywności zawodo-
wej. Można tu mówić o dwóch sferach funkcjonowania: rodzinnej 
i zawodowej, którym powinny towarzyszyć dwie cechy: miłość i pra-
ca (Ziółkowska 2013; Wieradzka-Pilarczyk 2015). 

Ważną cechą wypracowaną na drodze dochodzenia do dorosło-
ści jest wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów, umiejętność 
uczenia się na błędach i niepoddawanie się w przypadku porażek. 
Kolejną cechą, którą E. Erikson (1997) określa mianem wierności, 
jest odpowiedzialność za podejmowane decyzje, tak wobec osób, 
jak i codziennych zawodowych czy rodzinnych obowiązków. W ten 
sposób osoba zyskuje większą świadomość siebie, staje się silniejsza 
psychicznie, a jej struktury adaptacji są bardziej elastyczne i dosto-
sowane do aktualnych potrzeb (por. Ziółkowska 2013). To uczenie 
się na błędach powoduje większą aktywizację osobistego potencja-
łu. Jest to możliwe dzięki posiadanemu systemowi wartości, tworzą-
cemu piramidę priorytetów, które nie są wyłącznie konsekwencją 
społecznie i kulturowo narzuconych przekonań, lecz przemyślanych 
i wypracowanych na fundamencie wiedzy, potrzeb i tradycji oso-
bistych decyzji. Istotne znaczenie dla trwałości podejmowanych 
zobowiązań, ma odkrycie osobistych deficytów oraz zasobów oraz 
podążanie za wyznaczonymi celami zgodnie z obranym światopo-
glądem. Sprzyja to trwałości podejmowanych zobowiązań i silniej-
szej identyfikacji z nimi. Można stwierdzić, że wczesna dorosłość 
jest postrzegana jako czas o potencjalnie największych szansach na 
uzyskanie statusu osoby dorosłej. Jest to okres pierwszych wielkich 
sukcesów w różnych dziedzinach życia jak: kariera, rodzina, zaanga-
żowania społeczne, ale także pierwszych porażek i zmagania z ich 
konsekwencjami. Nakładające się na siebie możliwości osoby oraz 

Kształtowanie tożsamości 
w okresie wkraczania w dorosłość

Kształtowanie tożsamości ściśle związane jest z pojęciem do-
rosłości, którą można opisać, według definicji Piotra Olesia, na 
dwóch płaszczyznach: społecznej i osobowej. Pierwsza uwidacznia 
się w podejmowanych i realizowanych zadaniach życiowych, druga 
w określonych cechach, takich jak: samodzielność, zdolność do po-
dejmowania decyzji, konsekwencja w działaniu, odpowiedzialność 
(por. Oleś 2011). Jak można zobaczyć na rysunku 1 indywidualny 
charakter przemian osób wchodzących w dorosłość obejmuje trzy 
sfery funkcjonowania człowieka: poznawczą, emocjonalną i beha-
wioralną. 

Rysunek 1. Elementy dorosłości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zagórska W., Jelińska M., 
Surma M., Lipska A., 2012.

Przyzwolenie ze strony społeczeństwa na dłuższe dorastanie 
do ról charakterystycznych dla dorosłości, pozwoliło na wyłonienie 
współcześnie nowego okresu rozwojowego, którą Jeffrey J. Arnett 
(2000) nazywa „wyłaniającą się dorosłością” (18-25 lat). Dopiero 
w ostatnim etapie, nazwanym przez Daniela L. Levinsona (1986 za: 
Brzezińska 2010) wczesną dorosłością (26-35/40 lat), tożsamość za-
czyna posiadać swój wyraźny kształt. Kluczem do opisu tych etapów 
rozwoju jest obiektywna zdolność do podejmowania określonych 
ról społecznych oraz subiektywne poczucie bycia dorosłym (Arnett, 
Taber 1994; Arnett 2000, 2001; Brzezińska i inni 2012; Piotrowski 
2013). Pomiędzy okresem wczesnej adolescencji, a pełnej dorosło-
ści, następuje zmiana ról z podporządkowanego dziecka do nieza-
leżnego, samodzielnego członka danego społeczeństwa. Proces ten 
w dzisiejszym świecie jest coraz bardziej nieprzewidywalny, a jego 
częstą cechą staje się odwracalność. Istnieje bowiem możliwość 
powrotu do ról wcześniejszych, mimo uzyskanego już obiektywnie 
statusu osoby dorosłej. Powodem takiej sytuacji może być podjęcie 
na nowo studiów bądź innych form kształcenia, powrotu do domu 
rodzinnego w przypadku rozpadu związku czy wejściu w zależność 
finansową na skutek utraty pracy (Reitzle 2007 za: Zagórska i inni 
2012). 

Opisywane powyżej procesy zachodzą we współczesnej kultu-
rze nazywanej szeroką, gdzie nacisk kładzie się na indywidualizm 
i samowystarczalność, a głównym wskaźnikiem wejścia w opisywaną 
dorosłość jest uzyskanie niezależności mieszkaniowej i finansowej 
(Arnet 2003). Stanowi to dla młodych dorosłych prawdziwe wy-
zwanie. Z jednej strony istnieje przyzwolenie ze strony dorosłych 
na poszerzanie horyzontów życiowych, bez wyraźnych normatyw-
nych nacisków na konieczność szybkiego podjęcia ról społecznych, 
z drugiej specyfika społeczno-ekonomiczna państwa często utrudnia 

ELEMENTY DOROSŁOŚCI

Sfera poznawcza

- Przewidywanie konsekwencji 
   swoich działań
- Umiejętność planowania
- Osobisty wybór światopoglądu
- Niezależność od innych 
  dorosłych

Sfera emocjonalna

- Umiejętność kontroli własnej 
   emocji
- Uniezależnienie poczucia
  szczęścia od działania                        
  i pomocy innych

Sfera behawioralna

- Kontrola nad zachowaniami
  (szczególnie ryzykownymi)
- Branie odpowiedzialności
  za konsekwencje swoich
  działań
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człowiek może znaleźć się w jednej chwili na drugim końcu świata. 
Owa mobilność i przekraczanie granic mają także wymiar społecz-
ny ujawniający się w możliwościach podejmowania niedostępnych 
do tej pory, albo ograniczonych społecznym czy kulturowym tabu 
tematów, nieograniczonej wymianie poglądów, tworzeniu nowych 
grup i zajmowania w nich różnych pozycji (za: Ziółkowska 2013). 
Pojawiający się na tym fundamencie proces unifikacji nie zmienia 
jednak faktu, że dążenie do niezależności narodowo-kulturowej 
jest w poszczególnych społeczeństwach bardzo silne (Boski, Jary-
mowicz, Malewska-Peyrne 1992).

Współcześnie zachodzące zmiany społeczno-kulturowe mają 
zarówno implikacje pozytywne, jak i negatywne. Można zauważyć, 
że wśród młodych, dorastających ludzi, nastąpił w ostatnim cza-
sie nagły wzrost wysokich aspiracji edukacyjnych i statusowych. 
Ujawniły się przy tym postawy hedonistyczne, nastawione na kult 
przyjemności, pragmatyzm, konsumpcjonizm, ukierunkowanie na 
karierę, ambiwalentne podejście do spraw małżeńskich i rodziciel-
skich. Nastąpiło odchodzenie od tradycyjnych hierarchicznych ukła-
dów rodzinnych, tworząc nowy model rodziny z bardziej liberalnym 
podejściem do wychowania i tworzenia związków (Boni 2011). Czas 
kształtowania tożsamości staje się często polem walki o zaistnienie 
w społeczeństwie i w danej kulturze, w sposób dojrzale ukształto-
wany, z bagażem zwycięstw, ale i porażek. Kult człowieka sukcesu, 
obywatela świata, przy jednoczesnym braku jasno określonych 
norm, wsparcia ze strony rodziny, kryzysie autorytetów, przy nie-
stabilnej sytuacji ekonomicznej państwa sprawia, że wielu młodych 
nie radzi sobie ze stawianymi przed nimi wymaganiami. Kształto-
wanie tożsamości i rozwiązanie kryzysu tożsamościowego w sytu-
acji ponowoczesnego świata potrzebuje aktualnie odpowiedniego 
fundamentu, a następnie wsparcia.

Problemy badawcze

Główny problem badawczy prezentowanego artykułu został 
zawarty w trzech pytaniach: 

• Czy istnieją różnice pomiędzy wymiarami tożsamości 
w grupie Polaków i Irlandczyków w okresie wyłaniającej się 
i wczesnej dorosłości? Jaki jest rozkład statusów tożsamości 
w grupie polskiej i irlandzkiej?

• Jaki jest związek pomiędzy zmiennymi: grupa wiekowa a wy-
miarami tożsamości oraz płcią, statusem zawodowym, sta-
tusem zamieszkania a statusami tożsamości w obu krajach? 

W badaniach wykorzystano dwie wersje tego samego narzę-
dzia, Skalę Wymiarów Rozwoju Tożsamości – DIDS, oryginalną wer-
sję angielską w grupie Irlandczyków oraz opracowaną jej wersję 
polską, DIDS/PL, dla grupy Polaków (Piotrowski 2012). Porównanie 
dotyczyło dwóch grup, polskiej i irlandzkiej, o równej liczebności, 
każda po 58 osób. Charakterystykę badanej grupy przedstawia ta-
bela 1.

Charakterystyczną cechą dla obu grup był wiek od 19 do 40 
roku życia. Osoby te znajdowały się więc w okresie wyłaniającej się 
(19-25) i wczesnej (26-40) dorosłości. Dobór próby nie miał charak-
teru losowego. Do przebadanej grupy irlandzkiej zostały dobrane 
osoby narodowości polskiej, spełniające te same kryteria, które po-
siadała grupa wcześniejsza. 

wymagania stawiane przez znaczących dorosłych, istotnie wpływają 
na ukształtowanie się postaw życiowych przyjętych i propagowa-
nych przez dalsze etapy życia (Wieradzka-Pilarczyk 2015). Powinien 
to być czas rozwiązania kryzysu tożsamości z przyjęciem określo-
nego statusu tożsamościowego i uzyskaniem odpowiedzi na fun-
damentalne pytania dotyczące swojej osoby w wymiarze swojego 
Ja i jego cech, a także planów, światopoglądów i wizji przyszłości.

Tożsamość a doświadczenia kulturowe

Międzykulturowy charakteru czynionych analiz implikuje 
zwrócenie uwagi na pojęcie „psychologii międzykulturowej”. Jak 
wskazuje A. Pankalla (Pankalla 2014), kultura przedstawiona jest 
jako rzeczywistość dynamiczna, nie obserwowana wprost, lecz 
ujawniająca się w zachowaniu ludzi (por. Boski 2002; Matsumoto, 
Juang 2004/2007). Sposób postępowania czy reagowania na różne 
społeczno-kulturowe bodźce stanowi podstawową różnicę między-
kulturową. W określeniu własnej tożsamości kulturowej, istotne 
znaczenie mają wartości centralne, które „należą do pierwszopla-
nowych cech własnej charakterystyki” (Boski, Jarymowicz, Malew-
ska-Peyrne 1992: 20), a także doświadczenia obejmujące zarówno 
historię jednostki, jak i całych społeczeństw przekazywanych w dro-
dze międzypokoleniowych opowieści stanowiących istotny element 
tradycji. W ten sposób kultura jako wytwór czysto ludzki, wraz ze 
społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami, tworzy swoisty „ma-
krokontekst” (Gasiul 2006: 165), w którym kształtuje się tożsamość 
osoby. Obszary te, tworzące charakterystyczny dla badanych Po-
laków i Irlandczyków obszar dojrzewania, stanowią jednocześnie 
przestrzeń zasobów i deficytów, które konstytuują bądź dezinte-
grują opisywane procesy. 

Wiedza z zakresu psychologii, socjologii i antropologii kulturo-
wej potwierdza, że nie ma jednego, uniwersalnego wzoru wkracza-
nia w dorosłość obowiązującego we wszystkich społeczeństwach 
(Arnett, Taber 1994). Wiek i kryteria wchodzenia w okres dojrzały 
nie mogą być pozbawione żadnego z kontekstów społeczno-kul-
turowych danej narodowości (Zagórska i inni 2012). W procesie 
kształtowania tożsamości ważne są indywidualne sposoby ada-
ptacji, a także umiejętność wykorzystania potencjałów tkwiących 
w otoczeniu, odkrywanych i przyswajanych na drodze uczenia się 
(por. Gasiul 2006). Brzezińska podaje trzy istotne obszary transfor-
macji społeczno-kulturowej, istotne z punktu widzenia osób wcho-
dzących w okres dorosłości. Należą do nich: zwiększona mobilność, 
przekraczanie granic i poszerzone pole eksploracji (za: Ziółkowska 
2013). Przemiany zachodzące w różnych obszarach funkcjonowania 
człowieka, stanowią skutek zaistniałych w ostatnich dziesięciole-
ciach politycznych przemian związanych ze zmianami systemowy-
mi, a następnie z wchodzeniem poszczególnych państw w szere-
gi Unii Europejskiej. Świat „otwartych granic” daje współcześnie 
młodemu pokoleniu zdolność przekraczania różnych wymiarów 
ludzkiego funkcjonowania. Uwalniając od barier państwowych 
granic, umożliwia nieograniczone możliwości eksplorowanie świa-
ta. Dokonuje się to bądź w sposób namacalny, przez uczestnictwo 
w wycieczkach, ekspedycjach, często pozwalających w ekstremal-
nych warunkach doświadczać swoich możliwości i ograniczeń, ale 
także na poziomie wirtualnych podróży czy poszukiwań. Dzięki mo-
bilności zyskiwanej przez zastosowanie sieci internetowych, młody 
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przestrzeń eksploracji nie jest zbyt szeroka, ani w wymiarze wielości 
doświadczeń ani ich głębokości. Wartość eksploracji ruminacyjnej 
osiąga również umiarkowanie niską wartość. W grupie tej zauważa 
się wyraźny kryzys tożsamości. Jej cechą charakterystyczną jest lęk 
przed przyszłością, poczucie beznadziejności, brak poczucia sensu 
(Luyckx i inni 2008). Środowisko rozwoju tożsamości osób znajdu-
jących się w opisywanym statusie nie ma charakteru wspierającego 
i motywującego. Nie aktywizuje osób będących „wciąż na rozdrożu” 
do podjęcia poszukiwań w celu poradzenia sobie z istniejącą sytu-
acją. Świadczy o tym niski poziom eksploracji, który przy nieznaczą-
cym poziomie podejmowania zobowiązań pozwala osoby znajdują-
ce się w tym statusie zaliczyć do grupy ryzyka. Bez odpowiedniego 
wsparcia z zewnątrz poradzenie sobie z owym zamętem wydaje się 
być bardzo trudne. 

Kolejną grupę stanowią osoby należące do statusu tożsamości 
niezróżnicowanej z tendencją do ruminacyjnej [TN(ru)] (nTN(ru)= 47). 
Liczba osób w tym statusie stanowi 40% całej próby. Osoby te cha-
rakteryzują się przeciętnymi wynikami eksploracji wszerz i w głąb na 
skali dodatniej oraz umiarkowanie niskimi wartościami w wymiarze 
podejmowania i identyfikacji ze zobowiązaniem. Charakterystyczną 
cechą tej grupy jest umiarkowanie wysoki wynik w wymiarze eksplo-
racji ruminacyjnej. Wskazuje on na ciągłe zmaganie osób, znajdu-
jących się w tej grupie, z kryzysem tożsamości. Przewaga poziomu 
eksploracji nad podejmowaniem zobowiązań i identyfikacja z nimi 
może wskazywać, że są to osoby, które nie podjęły się jeszcze ról 
dorosłości i są wciąż na etapie moratoryjnego poszukiwania. Może 
stanowić to zasób grupy, która poszukuje swoich życiowych obsza-
rów, co do których mogłaby podjąć trwałe zobowiązanie. Jednocze-
śnie niepokojącym wydaje się fakt tak wysokiego poziomu eksplo-
racji ruminacyjnej. Może świadczyć to o dużym życiowym zamęcie 
osób, niepotrafiących podjąć wiążących decyzji odnośnie ról i zadań 
dorosłości oraz o możliwie istniejących pewnych deficytach osobo-
wościowych, które nie pozwalają na dokonanie trwałych wyborów 
(Piotrowski 2013). 

Najmniej liczną grupę stanowi 21 badanych należących do sta-
tusu tożsamości osiągniętej [TO], co stanowi zaledwie 18% próby. 
Jest to grupa osób, które można określić jako osoby dojrzałe tożsa-
mościowo. Charakteryzuje je wysoka wartość zarówno w wymia-
rach eksploracji wszerz, w głąb, jaki i podejmowania zobowiązania 
i identyfikacji z nim. Przeciętny wynik w skali ujemnej osiąga wymiar 
tożsamości ruminacyjnej. W tej grupie zauważa się skonsolidowa-

Statusy tożsamości2

W celu odkrycia relacji pomiędzy pięcioma badanymi wymiara-
mi tożsamości oraz ustalenia na tej podstawie statusów tożsamości, 
przeprowadzono na osobach analizę skupień metodą k-średnich3, 
z założoną liczbą czterech skupień (por. Marcia 1966). Wszystkie róż-
nice pomiędzy poszczególnymi wymiarami są statystycznie istotne. 
Wyniki wskazują na istotne różnice zarówno między, jak i wewnątrz 
grupowe we wszystkich wymiarach tożsamości, istotność testu osią-
gnęła wartość poniżej wyznaczonego poziomu ufności (p<0,001).

Uzyskane wyniki, pozwoliły na wyodrębnienie 3 skupień, które 
opisano za pomocą charakterystycznych statusów tożsamości, co 
przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Analiza skupień — statusy tożsamości w badanej grupie (n=116)

Źródło: badania własne. 

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby przyporządkowane do 
statusu tożsamości rozproszonej [TR]. Stanowią one 41% wszyst-
kich badanych (nTR=48). Charakteryzują się umiarkowanie niskimi 
wynikami wymiarów eksploracji wszerz, w głąb i eksploracji rumi-
nacyjnej oraz przeciętnymi wynikami podejmowania zobowiąza-
nia i identyfikacji ze zobowiązaniem. Należy jednak podkreślić, że 
2 W artykule zastosowano skróty dla określenia wymiarów i statusów tożsa-
mości: EW – eksploracja wszerz, EG – eksploracja w głąb, ER – eksploracja 
ruminacyjna, PZ – podjęcie zobowiązania, IZ – identyfikacja ze zobowiąza-
niem. Struktura wartości poszczególnych wymiarów pozwala na określenie 
odpowiedniego statusu tożsamości, które oznaczono skrótami: TR – toż-
samość rozproszona, TN(ru) – tożsamość niezróżnicowana z tendencją do 
ruminacji, TO – tożsamość osiągnięta.
3 Analizę skupień przeprowadził dr Konrad Piotrowski z Instytutu Badań 
Edukacyjnych w Warszawie.

Tabela 1. Grupy badane i płeć osób badanych w ramach projektu pracy magisterskiej

Grupa narodowa

Wiek w latach Płeć
Razem

przedział wartość SD średnia dominanta
M K

n % n % n %

Polacy
19-25 1,8 21 19 6 26,1 21 60 27 100,0

26-40 3,4 31 28 17 73,9 14 40 31 100,0

Irlandczycy
19-25 1,8 21 19 9 39,1 17 48,6 26 100,0

25-40 3,45 31 28 14 60,9 18 51,4 32 100,0

Razem 19-40 2,6 26,46 23,5 46 39,7 70 60,3 116 100,0

Źródło: badania własne. 
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(n=29), a Polaków 38% (n=18). Ta grupa wciąż zmaga się z tożsa-
mościowym zamętem, jednak aktywizacja wymiaru eksploracji oraz 
podejmowanie zobowiązań ukierunkowujących na dorosłe życie 
tworzy ważny zasób wspomagający osobiste i społeczne dojrzewa-
nie osoby. Na tej podstawie można wnioskować, że istnieją czyn-
niki zewnętrzne i/lub wewnętrzne, które implikują sposób oraz 
tempo kształtowania tożsamości, który zależy od przynależności 
narodowej.

 Wykres 3. Grupa narodowościowa a statusy tożsamości (n=116; 
nIRL=58; nPL=58)

Źródło: badania własne. 

Wykres 4. Liczba osób w statusach tożsamość w przeliczeniu na skalę 
procentową 

Źródło: badania własne. 

Grupa wiekowa

W grupie irlandzkiej, osób w wieku od 19 do 25 lat było 27, 
a w wieku od 26 do 40 lat – 31. Wśród Polaków liczba była podobna, 
w młodszej grupie było 26 osób, w starszej 32. Średnie wieku obu 
grup to odpowiednio: w pierwszej 21 lat, natomiast w drugiej 31 
lat. Istotność uzyskanych wyników jest poniżej przyjętego poziomu 
ufności (p<0,001), co świadczy o heterogeniczności grup. Osoby 
w obu grupach różnią się od siebie pod względem wieku. Istotne 
różnice wystąpiły w trzech wymiarach eksploracji, zarówno pomię-
dzy grupami, jak i etapami rozwoju. Porównując poziomy wymiarów 
w dwóch grupach wiekowych zauważamy, że przejście z okresu wy-
łaniającej się do wczesnej dorosłości, nie zmienia poziomu aktywiza-
cji procesu zobowiązania. Zmianie ulega jedynie poziom eksploracji, 
który jest wyższy na wcześniejszym etapie rozwojowym, a następnie 

ny na równoważnym poziomie wymiar eksploracji i zobowiązania. 
Niski poziom eksploracji ruminacyjnej świadczy o tym, że zasadni-
czo poradziły one już sobie z rozwiązaniem kryzysu tożsamości. Pod 
kątem rozwoju tożsamości osoby te można zaliczyć do dojrzałych 
tożsamościowo dorosłych, które podjęły się ról charakterystycznych 
dla okresu dorosłości.

Narodowość

Analizując poziom pięciu wymiarów tożsamości można zauwa-
żyć, że rozkład wymiarów tożsamości w grupie polskiej i irlandzkiej 
jest nierównomierny, co zostało zaznaczone na wykresie 2.

Wykres 2. Poziom wymiarów tożsamości w badanych grupach (wg warto-
ści średniej arytmetycznej przeliczonej na skalę 0-100%) n=116, nPL=58, nIRL=58

Źródło: badania własne.

W badanej próbie młodzi Polacy i Irlandczycy różnią się istotnie 
(p<0,05) trzema wymiarami eksploracji: wszerz, w głąb oraz pozio-
mem eksploracji ruminacyjnej. Intensywniejsze procesy eksplora-
cyjne występują w przebadanej grupie irlandzkiej. Stanowi to dla 
tej grupy istotny zasób wspomagający wyjście z tożsamościowego 
impasu. Poszukiwanie nowych obszarów poprzez zdobywanie no-
wej wiedzy, doświadczeń, a także poszerzanie i pogłębianie rela-
cji, zwiększa szansę młodych Irlandczyków na szybsze odnalezienie 
sposobu poradzenia sobie z pytaniami dotyczącymi własnej osoby, 
życiowych planów, wizji przyszłości, obranego światopoglądu. Sta-
nowi to klucz do rozwiązania kryzysu tożsamości. 

Analizując rozkład statusów tożsamości w dwóch grupach na-
rodowościowych zauważamy, że 82% ankietowanych to osoby, które 
nie rozwiązały kryzysu tożsamościowego, w tym 52% stanowią Po-
lacy, a 48% młodzi Irlandczycy. Rozkład statusów tożsamość wśród 
przebadanych osób z dwóch grup narodowościowych prezentują 
wykresy 3 i 4. Można hipotetycznie wnioskować na tej podstawie, 
że wiek rozwiązania kryzysu związanego z tożsamościowymi prze-
mianami przesuwa się u nich do 35-40 roku życia. 

Istotność testu Chi-kwadrat p<0,05 wskazuje na zróżnicowanie 
pomiędzy grupami. Większa ilość Polaków w okresie wyłaniającej 
się i wczesnej dorosłości znajduje się w statusie tożsamości rozpro-
szonej — 31 osób, co stanowi 65% całej grupy. Jest to grupa ryzy-
ka o małych zasobach, wymagająca wsparcia i pomocy z zewnątrz. 
W grupie irlandzkiej przeważa status tożsamości niezróżnicowanej, 
z najwyższym z wszystkich wymiarów poziomem eksploracji rumina-
cyjnej. Grupa Irlandczyków stanowi w tym statusie 62% całej grupy 
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Znaczne zróżnicowanie występuje w grupie o statusie tożsa-
mości niezróżnicowanej z tendencją do ruminacyjnej. W tej grupie 
występuje znacznie więcej kobiet (n = 34) niż mężczyzn (n = 13). 
Skupienie tożsamości osiągniętej stanowi liczebnie 14 kobiet oraz 
7 mężczyzn. Interpretując wyniki badań można zauważyć, że w ba-
danej próbie to kobiety podejmują szerszą eksplorację niż mężczyź-
ni. Mogą temu sprzyjać przemiany kulturowe jakie dokonały się 
w ostatnich dziesięcioleciach i trwają do dziś w postaci różnych ru-
chów i stowarzyszeń dla kobiet promujących równouprawnienie czy 
szacunek wobec płci żeńskiej. Kobiety zaczęły podejmować się ról 
społecznych, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla męż-
czyzn. Jak wskazują wyniki badań coraz większa liczba kobiet kształci 
się na uniwersytetach, a także wszelkiego rodzaju kursach dokształ-
cających. Kobiety także poza obowiązkami domowymi podejmują 
pracę, a obowiązującym stylem w rodzinie jest współcześnie układ 
partnerski z podziałem obowiązków domowych. Obszary eksploracji 
są więc szerokie, i jak można wnioskować, kobiety lepiej wykorzy-
stują je od mężczyzn. 

Status zatrudnienia

Przyglądając się zestawieniu osób dwóch narodowości, posia-
dających i nieposiadających stałego zatrudnienia (wykres 9), może-
my zauważyć istotną różnicę w przypadku wymiaru eksploracji rumi-
nacyjnej. Jest on znacznie większy u osób niezatrudnionych na stałe 
w grupie irlandzkiej nbeIRL=54% niż polskiej nbePL=40% (wykres 7). 

Wykres 7. Rozkład wymiarów tożsamości u osób nieposiadających eta-
tu w grupie polskiej i irlandzkiej (wg wartości średniej arytmetycznej przeli-
czonej na skalę 0-100%), n=70, nbeIRL=33, nbePL=37

Źródło: badania własne.

Na tej podstawie można przypuszczać, że w grupie ankietowa-
nych młodych Irlandczyków brak zatrudnienia zwiększa lęk odnośnie 
przyszłości, rodzi niepewność i poczucie zagubienia oraz utrudnia 
kształtowanie tożsamości. Pojawienie się tego wymiaru eksploracji 
wśród Polaków implikuje przypuszczenia, że jest to również dla nich 
sytuacja trudna. Wymiar ten ujawnia się u 40% ankietowanych Pola-
ków, czyli u 14% mniej niż w przypadku Irlandczyków. Świadomość 
trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, pewna przewidywalność 
dotycząca trudności w znalezieniu pracy, może aktywizować lepsze 
przygotowanie młodych dorosłych do zmagania się z jej brakiem 
i intensywnym poszukiwaniem zatrudnienia, a co za tym idzie i ży-
ciowej stabilizacji. Możliwe, że kształtują się u nich lepsze strategie 
radzenia sobie w opisanej sytuacji, posiadają większą elastyczność 

spada. Wyjątek stanowi w przypadku grupy irlandzkiej eksploracja 
wszerz. Zarówno w okresie wyłaniającej się, jak i wczesnej doro-
słości nie różni się istotnie od siebie pod względem statystycznym. 
Eksploracja ruminacyjna występuje u mniejszej liczby Irlandczyków 
w wieku 26-40 lat niż w grupie 19-25-latków. Istotny spadek za-
chodzący na poziomie eksploracji ruminacyjnej w grupie irlandz-
kiej, pomiędzy grupą młodszą (Eru=56%) i starszą (Eru=42%), może 
świadczyć o istniejących czynnikach pomagających wyjść osobom 
z życiowego zamieszania. Wśród młodych Polaków poziom tego 
wymiaru nie różni się istotnie statystycznie w dwóch grupach 
wiekowych. Może to świadczyć o braku zasobów zewnętrznych 
wspierających poradzenie sobie osób z tej grupy z rozwiązaniem 
kryzysu tożsamości, a także o istnieniu przyczyn wewnętrznych 
powodujących tę sytuację.

Płeć badanych osób

Analiza statystyczna wskazuje na istotne różnice pomiędzy 
mężczyznami i kobietami w wymiarze eksploracji wszerz i w głąb 
(p<0,05). Poziom pozostałych wymiarów jest podobny w obu gru-
pach. Analizując statusy tożsamości zauważamy, że tożsamość roz-
proszoną posiadają 22 kobiety oraz 26 mężczyzn. Rozkład liczbowy 
i procentowy dotyczący statusów tożsamości w obu grupach przed-
stawiają wykresy 5 i 6.

Wykres 5. Statusy tożsamości według płci badanych (n=116; k=70; m=46)

Źródło: badania własne. 

Wykres 6. Liczba osób w statusach tożsamości w przeliczeniu na skalę 
procentów 

Źródło: badania własne.

 

(n=29), a Polaków 38% (n=18). Ta grupa wciąż zmaga się z tożsa-
mościowym zamętem, jednak aktywizacja wymiaru eksploracji oraz 
podejmowanie zobowiązań ukierunkowujących na dorosłe życie 
tworzy ważny zasób wspomagający osobiste i społeczne dojrzewa-
nie osoby. Na tej podstawie można wnioskować, że istnieją czyn-
niki zewnętrzne i/lub wewnętrzne, które implikują sposób oraz 
tempo kształtowania tożsamości, który zależy od przynależności 
narodowej.

 Wykres 3. Grupa narodowościowa a statusy tożsamości (n=116; 
nIRL=58; nPL=58)

Źródło: badania własne. 

Wykres 4. Liczba osób w statusach tożsamość w przeliczeniu na skalę 
procentową 

Źródło: badania własne. 

Grupa wiekowa

W grupie irlandzkiej, osób w wieku od 19 do 25 lat było 27, 
a w wieku od 26 do 40 lat – 31. Wśród Polaków liczba była podobna, 
w młodszej grupie było 26 osób, w starszej 32. Średnie wieku obu 
grup to odpowiednio: w pierwszej 21 lat, natomiast w drugiej 31 
lat. Istotność uzyskanych wyników jest poniżej przyjętego poziomu 
ufności (p<0,001), co świadczy o heterogeniczności grup. Osoby 
w obu grupach różnią się od siebie pod względem wieku. Istotne 
różnice wystąpiły w trzech wymiarach eksploracji, zarówno pomię-
dzy grupami, jak i etapami rozwoju. Porównując poziomy wymiarów 
w dwóch grupach wiekowych zauważamy, że przejście z okresu wy-
łaniającej się do wczesnej dorosłości, nie zmienia poziomu aktywiza-
cji procesu zobowiązania. Zmianie ulega jedynie poziom eksploracji, 
który jest wyższy na wcześniejszym etapie rozwojowym, a następnie 
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podejmowania zobowiązania i identyfikacji z nią, grupa jest homo-
geniczna (por. wykres 10).

Wykres 10. Rozkład wymiarów tożsamości z podziałem na miejsce za-
mieszkania w grupie polskiej i irlandzkiej (wg wartości średniej arytmetycz-
nej przeliczonej na skalę 0-100%), n=114, nmzrIRL=30, nmoIRL=27, nmzrPL=26, 
nmoPL=31

Źródło: badania własne.

Zamieszkiwanie z rodzicami w przypadku grupy polskiej 
zmniejsza poziom eksploracji zarówno wszerz jak i w głąb, nato-
miast w przypadku grupy irlandzkiej sytuacja jest odwrotna. To 
właśnie osoby pozostające w domu rodzinnym mają większe moż-
liwości rozwijania nowych obszarów na różnym poziomie. Może 
to wynikać z kilku czynników. Jednym z nich jest styl wychowania 
powiązany z systemem kontroli. Polacy, którzy opuszczają dom ro-
dzinny zamieszkując osobno, zwiększają swój poziom eksploracji 
w wyniku zmiany otoczenia, zyskiwaniu nowych kontaktów, posze-
rzaniu kontekstów światopoglądowych. Kontrola rodzicielska nie 
jest już tak silna, młody człowiek podejmuje się więc eksploracji, 
ale także sam odpowiada za podejmowane decyzje. W ten spo-
sób rozwija swoją odpowiedzialność za siebie i innych. Irlandczy-
kom obecność rodziców nie przeszkadza w zdobywaniu nowych 
doświadczeń. Może to świadczyć o bardziej liberalnym systemie 
wychowania. Poza tym rodziny irlandzkie są liczniejsze i posze-
rzanie obszarów wiedzy, doświadczenia, zainteresowań dokonuje 
się w najbliższym otoczeniu. Warto przyjrzeć się także poziomo-
wi eksploracji ruminacyjnej. W grupie irlandzkiej jest on wyższy 
niż w przypadku Polaków. Irlandczycy zamieszkujący z rodzicami 
podejmują większą eksplorację, ale poziom lęku co do podjęcia 
przyszłych ról, w tym zadań dorosłości, występuje u większej liczby 
osób. Może to świadczyć o silnym związaniu z rodziną, nadopie-
kuńczym stosunku do dorastającego potomstwa, który skutkować 
może nieumiejętnością bądź lękiem przed podjęciem ról dorosłego 
człowieka i obywatela. Poziom podejmowania zobowiązań i iden-
tyfikacji z nim, z punktu widzenia analizy statystycznej, istotnie nie 
różnicuje grup. Taka sama ilość Polaków jak Irlandczyków, około 
70%, podejmuje się ról i zadań stanowiących osobiste wyzwania 
życiowe. Różnicę obserwujemy w grupie polskiej, gdzie występuje 
niższy poziom eksploracji, a wyższy poziom zobowiązania, co może 
świadczyć o tym, że młodzi Polacy podejmują się ról narzuconych 
im z zewnątrz bądź przez rodziców, ale także przez istniejącą sytu-
ację społeczno-ekonomiczną państwa. 

pozwalającą im na poszukiwanie pracy w różnych obszarach dzia-
łalności, przekwalifikowanie się na inne stanowisko czy dodatkowe 
kształcenie. Stały poziom procentowy Polaków, u których ujawnia 
się eksploracja ruminacyjna, pozwala na hipotetyczny wniosek, że 
status zawodowy nie jest wyłącznym czynnikiem wyzwalającym ten 
wymiar. Mogą być nim również czynniki osobowościowe, wymaga 
to jednak podjęcia dalszych badań.

Wartość Testu Chi-kwadrat wskazuje na istotną różnicę (p<0,05) 
pomiędzy statusami tożsamości osób zatrudnionych i bezrobotnych 
dwóch narodowości. Biorąc pod uwagę liczbowy i procentowy roz-
kład w poszczególnych statusach, co przedstawiają wykresy 8 i 9, 
zauważamy dużą różnicę w wymiarze tożsamości niezróżnicowanej 
z tendencją do ruminacyjnej. Ponad ¾ osób w tym statusie nie po-
siada stałej pracy. Z przedstawionego wykresu można hipotetycznie 
wnioskować, że dotyczy ona pierwszego opisanego statusu. W po-
zostałych statusach rozkłady są podobne, przypuszcza się, że nie są 
istotnie różne. 

Wykres 8. Liczba osób w statusach tożsamości w przeliczeniu na skalę 
procentową 

Źródło: badania własne. 

Wykres 9. Statusy tożsamości według statusu zatrudnienia (n=116; 
ne=70; nbe=45)

Źródło: badania własne. 

Status zamieszkania

Analiza statystyczna wyników badań pod kątem porównania 
osób narodowości polskiej i irlandzkiej różniących się od siebie sta-
tusem zamieszkania (z rodzicami lub osobno) wskazuje, że w pod-
grupach występuje istotna różnica w wymiarze eksploracji wszerz 
i w głąb oraz eksploracji ruminacyjnej. W przypadku wymiarów 
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zawsze powrócić i się na nim „oprzeć”. Tradycyjny model wycho-
wania związany z propagowaniem określonych wartości, wydaje 
się tu większym zasobem niż liberalne podejście nastawione na 
samowychowanie pod warunkiem, że związany będzie z dialo-
giem harmonizującym rozwojowe potrzeby. Istotnym wydaje się 
także zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie komponentów 
osobowościowych, takich jak poczucie własnej wartości, poczucie 
sprawstwa, gotowość na zmiany czy elastyczność. Dla ankietowa-
nych z grupy polskiej wydaje się to szczególnie ważne. Politycz-
ne i ekonomiczne dążenia państw powinny być ukierunkowane 
w pierwszej kolejności na stworzenie zawodowej i mieszkaniowej 
bazy, niezbędnej do podjęcia ról dojrzałego człowieka i obywa-
tela. Propagowane i wdrażane w przypadku Polski zmiany m.in. 
program Rodzina 500+ czy Mieszkanie Plus, w prezentowanej sy-
tuacji mogą mieć istotne znaczenie pomagające podjąć się młode-
mu pokoleniu ról charakterystycznych dla dorosłości. Konieczne 
jest myślenie prorozwojowe oraz perspektywiczne. Jak widać na 
przykładzie porównywanych grup to właśnie wsparcie państwa 
i socjalne dotacje pozwalają na integrowanie procesu eksploracji 
i zobowiązania. Taka sytuacja szczególnie w przypadku młodych 
Irlandczyków wydaje się być istotnym zasobem. Nie można zatrzy-
mać się jednak na wsparciu wyłącznie materialnym. Konieczne jest 
budowanie świadomości i tworzenie przestrzeni do autorefleksji, 
która daje szansę na osobiste trwałe decyzje odnośnie wizji wła-
snego życia. Stąd istotnym obszarem uczenia się dojrzałych postaw 
jest szeroko rozumiane wychowanie, tak rodzinne, jak i społeczne, 
dokonujące się na różnych szczeblach edukacji.

Podsumowanie

Podsumowując można stwierdzić, że tożsamość to dynamicz-
ny, uniwersalny pod względem rozwojowym konstrukt, mogący 
adoptować się do zaistniałych procesów społeczno-kulturowych 
oraz ulegać zmianie przez całe życie (por. Brzezińska i inni 2012). 
Dynamizm przemian zachodzących w obrębie tego konstruktu 
osobowościowego jest jednak charakterystyczny i inny dla każdej 
grupy narodowościowej i kulturowej. W przypadku odkrycia ist-
niejących deficytów, przy odpowiednim wsparciu kompetentnych 
osób, może on ulegać modyfikacjom i przemianom (por. Boski, Ja-
rymowicz, Malewska-Peyrne 1992). Tożsamość stanowi w ten spo-
sób konstrukt ukształtowany i jednocześnie na nowo kształtujący 
się, a procesy tożsamościowe i kształtowanie dojrzałej tożsamości 
stanowią prawdziwe wyzwania nie tylko dla jednostki, ale całych 
społeczeństw. Wszystkim dorosłym musi towarzyszyć świadomość, 
że dojrzały człowiek to także dojrzały obywatel, pracownik, rodzic. 
Podstawą wsparcia nie może być zapewnienie wyłącznie bytu ma-
terialnego, ale przede wszystkim dbałość o przekazywanie wzor-
ców, wartości i dziedzictwa kulturowego, które będzie stanowiło 
o tym, w jaki sposób młody człowiek odpowie sobie na pytanie 
kim jestem? w odniesieniu do osobistych potrzeb i kompetencji, 
a także w stosunku do historyczno-kulturowych osiągnięć własne-
go kraju i narodu.

Źródłem finansowania artykułu były środki własne autorki. Bada-
nia zostały przeprowadzone podczas stażu naukowego w ramach 
programu Erasmus.

Wyniki związku pomiędzy statusem tożsamości, a statusem za-
mieszkania (z rodzicami lub osobno) okazały się nieistotne dla bada-
nych grup. W każdym ze statusów znalazła się podobna ilość osób. 

Wnioski

Okres wyłaniającej się i wczesnej dorosłości jest dla młodych 
ludzi czasem gwałtownych zmian związanych z poszukiwaniem 
własnej tożsamości (m.in. Luyckx i inni 2006, 2008; Berzonsky, 
Luyckx 2008; Schwartz 2001; Brzezińska i inni 2008, 2009, 2010; 
Piotrowski 2013; Wieradzka-Pilarczyk 2015). Jak wynika z prze-
prowadzonych badań, ankietowani Irlandczycy i Polacy wciąż sto-
ją przed odpowiedzią na te zasadnicze dla kształtowania osoby 
pytanie: kim jestem? Kierują je nie tylko do siebie, ale także do 
osób, wśród których dorastają do życiowych ról. To normatywne 
dla opisywanych okresów rozwojowych zadanie, nie dotyczy więc 
tylko jednostki, ale także otaczającego go środowiska, począwszy 
od rodziny po instytucje państwowe.

Dokonane na rzecz publikacji analizy podważają wcześniejsze 
rozważania E. H. Eriksona (1964, 1997) i J. Marcii (1966, 1980) 
dotyczące wieku dorastania (18/20 lat) jako czasu rozwiązania 
kryzysu tożsamości implikując tym samym przyjęcie teorii J. Ar-
netta dotyczącej wydłużonego dojrzewania do dorosłości (Arnett 
2000, 2001, 2003). Intensywny rozwój dokonuje się także po tym 
okresie, a jego przebieg może być nadal bardzo dynamiczny i nie-
przewidywalny (Waterman 1999; Brzezińska, Piotrowski 2010). 
Idąc dalej za wynikami badań można wysunąć hipotezę, że pod 
wpływem intensywnych przemian kulturowo-społecznych i niesta-
bilnej sytuacji społeczno-politycznej, czas tworzenia tożsamości, 
a co z tym związane wchodzenie w dorosłe role, przekracza wiek 
nawet 35 lat (Wieradzka-Pilarczyk 2015).

Uzyskane wyniki implikują pytania o przyczyny zaistniałych 
deficytów oraz o źródła możliwego wsparcia. Jak łatwo można 
zobaczyć, większość młodych ludzi nie poradzi sobie w tożsamo-
ściowym zamieszaniu bez pomocy z zewnątrz. Człowiek nie może 
kształtować siebie poza systemem kulturowym, wplątanym w ce-
chy współczesnego świata uwikłanego w globalizacyjne przemiany. 
Do głównych przemian panującej wciąż ponowoczesności, wyzna-
czającej nowe przestrzenie konstytuowania tożsamości, można 
zaliczyć: indywidualizm, pluralizm wyznawanych wartości, wysoki 
poziom ryzyka w podejmowaniu decyzji zawodowych i ekono-
micznych, niedobory wsparcia społecznego, medialną socjalizację, 
chwiejność, zmienność oraz wielokontekstowość (por. Baumann 
2006; Brzezińska i inni 2012). Wyrastając i wrastając w ten specy-
ficzny kulturowy klimat, młody człowiek buduje swoją tożsamość, 
z jej niepowtarzalnością i wyjątkowością, która stanowi dla niego 
poważne życiowe zadanie, ale także niemałe wyzwanie dla otacza-
jącego środowiska. 

Pierwsze źródło wsparcia młodych dorosłych musi tworzyć ro-
dzina oraz osoby znaczące, szczególnie poprzez tworzenie silnych 
i trwałych więzi opartych na osobistej, bezpośredniej relacji. Ten 
pierwszy i fundamentalny zasób konieczny jest w sytuacjach, gdy 
młody człowiek popada w światopoglądowy zamęt, gdy jest mu 
trudno odnaleźć się w wielości ofert propagujących różne warto-
ści, idee i pomysły na życie. W momentach szczególnych kryzysów, 
rodzina może stanowić swoiste rusztowanie, do którego można 
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dla bezpieczeństwa na świecie stanowią napięcia na linii Zachód – 
świat muzułmański, a także istnienie szerokiej strefy niestabilności 
obejmującej Bliski i Środkowy Wschód, jak i z uwagi na wydarzenia 
w Afryce Północnej (Mazer 2000: 52). 

Kompleksowe przedstawienie powyższego zagadnienia wyma-
ga wieloaspektowego podejścia do problemu badawczego, jakim 
jest określenie zagrożeń cywilizacyjno-kulturowych dla siły militar-
nej. Przedmiot badań został oparty na analizie zagrożeń, wynikają-
cej z dwóch cywilizacji: europejskiej i arabskiej, które zostały uznane 
za najistotniejsze w kontekście założeń metodologicznych niniejszej 
pracy naukowo-badawczej. Rozważania dotyczące metodologicznych 
podstaw badanego obszaru w niniejszym artykule autorka zawęża do 
badań w dziedzinie bezpieczeństwa, ponieważ nauka ta umożliwia 
szerokie postrzeganie problematyki bezpieczeństwa kulturowego, 
a stosowane w nich metody i techniki badawcze posiadają zastosowa-
nie w pozostałych naukach społecznych. Głównym celem niniejszych 
rozważań jest identyfikacja konfliktów kulturowych, ukazanie zjawisk 
społecznych oraz ich istoty w narodowym i międzynarodowym podej-
ściu do bezpieczeństwa kulturowego. Celem pośrednim jest również 
wskazanie wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć zarówno sami Polacy, 
jak i globalna społeczność międzynarodowa. Biorąc pod uwagę roz-
wiązywany problem, cel badań oraz konieczność weryfikacji hipotezy 
w prowadzonych badaniach autorka zastosuje metodę monograficz-
ną, metodę analizy oraz krytyki literatury przedmiotu badań.

Magdalena El Ghamari, Collegium Civitas, Pracownia Bezpieczeństwa Kulturowego 

Identyfikowanie konfliktów
kulturowych 

Identification 
of the cultural conflicts 

The main problem associated with the issues of civilization 
and culture, is the perception, understanding each other and un-
derstanding of diversity. Therefore, the study of potential threats 
to civilization-culture should be conducted in order to identify 
and counteract these threats, and not limit the coexistence of dif-
ferences. The thesis of this article is to say that in the current fast-
paced world, conflicts on cultural background are extremely com-
mon. They require identification of processes and understanding 
of the socio-cultural. Moreover, the European continent is highly 
diverse in terms of ethnicity and religious. This is confirmed by re-
ports states on the international arena and their diplomatic skir-
mishes related to the multiplicity of cultures and religions. Any 
State that is representative of some of the nation cares a greater 
or lesser extent of their citizens. The challenge for each country to 
adopt and assimilate the immigrant population, so that the public 
lived in a stable environment.

Keywords: civilization, multiculturalism, interculturalism, the threat 
of civilization, cultural conflict.

Głównym problemem związanym z kwestiami cywilizacyjnymi 
i kulturowymi jest postrzeganie, poznanie siebie wzajemnie i zrozu-
mienie odmienności. Dlatego też badania potencjalnych zagrożeń 
cywilizacyjno-kulturowych powinny być prowadzone w celu iden-
tyfikacji oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom, a nie ograniczania 
współwystępowania odmienności. Tezą niniejszego artykułu jest 
stwierdzenie, iż w obecnym dynamicznym świecie, konflikty na tle 
kulturowym są niezwykle powszechne. Wymagają one identyfikacji 
procesów cywilizacyjnych oraz zrozumienia różnic społeczno-kultu-
rowych. Co więcej, kontynent europejski jest silnie zróżnicowany 
pod względem narodowościowym oraz wyznaniowym. Potwierdza-
ją to relacje państw na arenie międzynarodowej oraz ich potyczki 
dyplomatyczne, związane z mnogością kultur oraz religii. Każde pań-
stwo będące przedstawicielem pewnego narodu dba w mniejszym 
lub większym stopniu o swych obywateli. Wyzwaniem dla każdego 
państwa jest przyjęcie oraz zasymilowanie ludności napływowej, tak 
by społeczeństwa żyły w stabilnym środowisku. 

Słowa kluczowe: cywilizacja, wielokulturowość, międzykulturo-
wość, zagrożenia cywilizacyjne, konflikt kulturowy.
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W sytuacji coraz większej unifikacji działalności politycznej, 
gospodarczej i kulturowej, jak również wzmożonej aktywności mi-
litarnej, kontakty międzykulturowe pomiędzy przedstawicielami 
poszczególnych państw są koniecznością wynikającą ze wspólnie 
prowadzonych interesów, konferencji, negocjacji gospodarczych 
i politycznych, czy też wspólnych działań wojskowych. W wielu 
przypadkach wzajemnych kontaktów udowodniono, że idea dialogu 
oraz kontakty między kulturami, czy cywilizacjami potrafią zawieść. 
Okazało się, że nasza świadomość kulturowa oraz komunikacja 
nie jest na tyle zdeterminowana, by poradzić sobie ze wszystkim 
aspektami życia w wielokulturowym społeczeństwie. Na kanwie 
tych doświadczeń wyłaniają się zagrożenia społeczne oraz cywiliza-
cyjno-kulturowe. Środowisko działania sił zbrojnych charakteryzuje 
się współwystępowaniem i wzajemnym przenikaniem się zagrożeń 
militarnych i pozamilitarnych, często o charakterze asymetrycznym. 
Ryzyko konfliktu zbrojnego na dużą skalę zmniejszyło się radykalnie, 
natomiast nie zniknęła groźba konfliktów o charakterze regionalnym 
i lokalnym. Konflikt na Ukrainie oraz wcześniej w Gruzji potwierdził 
aktualność tradycyjnych zagrożeń militarnych i znaczenie siły zbroj-
nej, także w bliskim otoczeniu Europy. Nie można wykluczyć dalsze-
go wystąpienia zjawisk konfliktogennych na obszarze postradziec-
kim, a także nasilenia się sporów na Bałkanach. Poważne zagrożenie 
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ropejskie oparte na pluralizmie, swobodach oraz wolności wyraża-
nia swoich przekonań. Na kanwie europejskich doświadczeń można 
wyróżnić następujące zagrożenia cywilizacyjno-kulturowe:

• naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności;
• uprzedzenia kulturowe i religijne;
• dyskryminacja mniejszości narodowych, etnicznych, kultu-

rowych, religijnych i językowych;
• dyskryminacja etniczna;
• manipulacja świadomością i psychiką za pośrednictwem 

środków masowego przekazu;
• ograniczanie wolności mediów;
• nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia, fundamentalizm reli-

gijny;
• patologie społeczne wśród mniejszości narodowych oraz 

etnicznych (przestępczość, terror, struktury mafijne, narko-
mania, epidemie społeczne, prostytucja, alkoholizm, anal-
fabetyzm, masowe bezrobocie, rodziny dysfunkcjonalne);

• masowe migracje grup etnicznych i mniejszości narodo-
wych;

• alienacja społeczna (konsumeryzm, sekciarstwo religijne);
• kult przemocy; 
• brutalizacja stosunków międzyludzkich.

Znamiennym wydaje się być pytanie, jakie jest miejsce sił zbroj-
nych w kontekście przedstawionych zagrożeń? Przede wszystkim siły 
zbrojne stoją w obliczu zagrożenia dla pokoju oraz stabilności naro-
dowej i międzynarodowej, będącymi podstawą szeroko rozumiane-
go bezpieczeństwa. Należą do nich konflikty etniczne, kryzysy eko-
nomiczne, zachwianie stabilności politycznej, zorganizowana prze-
moc i łamanie praw człowieka, rozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia, terroryzm i zorganizowana przestępczość transnarodowa. 
Lista zagrożeń oraz układ priorytetów z nimi związanych zmienia 
się z czasem i różni w zależności od położenia, kultury i ludności. 
W różnym okresie czasu niektóre zagrożenia zanikają, ujawniają się, 
inne trwają nadal, a jeszcze inne wyłaniają się ponownie ze zwięk-
szoną siłą (Lebaron 2003: 6). Dlatego charakter zagrożeń i wyzwań 
dla bezpieczeństwa państw europejskich uległ zmianie. Obecnie 
zdecydowanie zmniejszyła się groźba wojny globalnej, jednak nie 
można wykluczyć pojawienia się takiej ewentualności w odleglej-
szej perspektywie czasowej. Współczesne siły zbrojne nie są przy-
gotowywane do zagrożenia wojennego na skalę światową lub kon-
tynentalną. Wzrasta liczba kryzysów lokalnych, przeradzających się 
niejednokrotnie w lokalne lub regionalne konflikty. Większość z nich 
posiada asymetryczny charakter. Ich źródła są różnorodne: waśnie 
etniczne, konflikty religijne, spory graniczne, naruszenia praw czło-
wieka, katastrofy naturalne i wywołane działalnością człowieka, 
niedobór podstawowych środków do egzystencji, zapaść gospodar-
czo-cywilizacyjna oraz osłabienie lub rozpad struktur państwowych, 
destabilizacja polityczna i gospodarcza poza granicami. 

W zasadzie trudno określić, czy istnieją w pełni stabilne i bez-
pieczne państwa w Europie, które nie potrzebowałyby sił zbrojnych. 
Codzienność pokazuje nam, że tak nie jest. Co jakiś czas można usły-
szeć o aktach przemocy oraz przestępstwach na tle rasistowskim 
nasilających się w Danii, Holandii, Belgii, Niemczech, Francji czy 
Wielkiej Brytanii. Mimo proklamowanych idei pokojowych napięcia 
społeczne zamiast obniżać się, rosną. Największe zagrożenia dotyczą 

Zagrożenia cywilizacyjno-kulturowe Europy 

Podział zagrożeń kulturowych w świecie europejskim wynika 
z perspektywy określania potencjalnych obszarów zagrożeń, nie tyl-
ko dla samych sił zbrojnych, ale i całego społeczeństwa europejskie-
go. Szczegółowa analiza problemu oraz przeprowadzone badania 
potwierdzają fakt, że z punktu widzenia inżynierii bezpieczeństwa 
sił, zagrożenia cywilizacyjno-kulturowe wobec sił militarnych mogą 
być rozpatrywane całościowo w kontekście krajów Europy Zachod-
niej, krajów skandynawskich, bałtyckich oraz krajów obszaru MENA 
(kraje basenu Morza Śródziemnego). Głównym problemem związa-
nym z kwestiami cywilizacyjnymi i kulturowymi jest postrzeganie, 
poznanie siebie wzajemnie i zrozumienie odmienności. Dlatego też 
badania potencjalnych zagrożeń cywilizacyjno-kulturowych powin-
ny być prowadzone w celu identyfikacji oraz przeciwdziałania tym 
zagrożeniom, a nie ograniczania współwystępowania odmienności. 

Kontynent europejski jest silnie zróżnicowany pod względem 
narodowościowym oraz wyznaniowym. Potwierdzają to relacje 
państw na arenie międzynarodowej oraz ich potyczki dyplomatycz-
ne związane z mnogością kultur oraz religii. Każde państwo będące 
przedstawicielem pewnego narodu dba w mniejszym lub większym 
stopniu o swych obywateli. Wyzwaniem dla każdego państwa jest 
przyjęcie oraz zasymilowanie ludności napływowej, tak by społe-
czeństwa żyły w stabilnym środowisku. W Europie można wyróżnić 
dwa rodzaje państw: wielokulturowe oraz monokulturowe (tabela 
1). Przykładem krajów monokulturowych jest Polska, Czechy, Au-
stria, Słowacja, Portugalia. Cechują się wysokim współczynnikiem 
rodzimego narodu w strukturze społeczeństwa – około 90%. Ponad-
to o ich jednorodności świadczy wyznawana religia — katolicka. Do 
krajów wielokulturowych można zaliczyć Wielką Brytanię, Francję, 
Holandię, Szwajcarię, Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Belgię oraz kraje 
bałtyckie i skandynawskie, które coraz silniej stają się punktem do-
celowym imigrantów z rożnych stron świata. 

Tabela 1. Typologia podziału państw europejskich pod względem kul-
turowym

Typologia Kraj

Monokulturowe
Polska, Czechy, Austria, Portugalia, Bułgaria, Grecja, 
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Łotwa, Estonia, 
Islandia

Wielokulturowe Wielka Brytania, Francja, Holandia, Niemcy, Hisz-
pania, Belgia, Cypr, Malta, Norwegia, Węgry, Szwecja

Źródło: opracowanie własne.

Zasadnym jest postawienie tezy, iż wielokulturowa Europa co-
raz częściej nie potrafi sobie poradzić z problemami społecznymi 
oraz narastającym nacjonalizmem. Wnioski z analizy udowadniają, 
że jednym z najpoważniejszych zagrożeń zarówno dla społeczeństwa 
europejskiego, jak i siły militarnej są „niezasymilowane” mniejszości 
narodowe i etniczne, które mobilizują narody rdzenne do zachowa-
nia swoich wartości, tradycji oraz kultury. Działa przez to mechanizm 
obronny narodu oraz państwowości, jakim jest nasilenie poczucia 
patriotyzmu oraz wartości narodowych, które w skrajnych przypad-
kach prowadzą do nacjonalizmu i wrogości wobec innych nacji oraz 
kultur. Jest to trudna postawa wobec zinternacjonalizowanej Unii 
Europejskiej, która stara się zbudować jednolite społeczeństwo eu-
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Rysunek 1. Kraje muzułmańskie

 

Źródło: http://www.google.pl/search?q=kraje+muzu%C5%82ma%C5%-

84skie+mapa&hl=pl&client [dostęp: 12.06.2017].

Działania w Syrii, Libanie, Czadzie, Kongo, Iraku oraz Afganista-
nie potwierdzają, że siły militarne uczestniczyły i prawdopodobnie 
będą dalej uczestniczyć w operacjach reagowania kryzysowego. 
Ich zaangażowanie jest warunkowane polityką geostrategiczną 
graczy międzynarodowych. Operacje reagowania kryzysowego są 
prowadzone głównie w rejonach, w których siły zbrojne napoty-
kają odmienności kulturowo-cywilizacyjne. Różnice te warunkują 
potencjalne zagrożenia, które są jednym z głównych czynników 
warunkujących postępujący proces instytucjonalizacji stosunków 
międzynarodowych (Williams 2009: 4). 

Zasadnym jest postawienie pytania badawczego, czym są od-
mienności kulturowo-cywilizacyjne i jakie są powody utożsamiana 
ich z zagrożeniami? Komunikacja interpersonalna uczestników ope-
racji polega na stałym przygotowaniu do zmienności sytuacji oraz 
nierozpatrywaniu problemów w kategoriach granic oraz nietrakto-
waniu różnicy jako cechy wykluczającej. Różnorodność kultur spra-
wia, iż jesteśmy konfrontowani z odmiennymi systemami wartości, 
co może powodować dylematy i nieporozumienia. W większości lu-
dzie oceniają innych przez pryzmat swojego katalogu wartości oraz 
zasad wychowania. Tym zasadniejsze jest określanie różnic kulturo-
wo-cywilizacyjnych jako zagrożeń, gdy wzajemne interakcje nie są 
formą dobrowolnych kontaktów (Bar-Tal 2000: 42). Siły militarne 
mają określone zadania do wykonania, które nie mogą być wypeł-
nione bez poznania drugiego człowieka. W operacjach reagowania 
kryzysowego to ten drugi człowiek jest z innego obszaru kulturowe-
go, włada innym językiem i wyznaje inną religię. Zaś każda z religii 
ma wiele odłamów i sekt, których dogmaty bardzo różnią się od 
podstawowych założeń. Formy i mechanizmy zachowań społecz-
nych powodowane są różnicami i mnogością kultur – to co w jednej 
kulturze jest oczywiste, w innej – nawet jak się okazuje w kulturze 
sąsiedzkiej, nie jest już tak oczywiste i zrozumiałe. Odmienności 
mogą dotyczyć najdrobniejszych gestów, zachowań, gestykulacji czy 
rozmowy. Do zagrożeń dla sił militarnych w muzułmańskim obszarze 
cywilizacyjnym i kulturowym można zaliczyć:

• konflikty na tle religijnym:
- Chrześcijanie – Muzułmanie; 
- Sunnici – Szyici;
- Koptowie – Muzułmanie (Egipt);
- Arabowie – Żydzi (Autonomia Palestyńska);

• konflikty na tle etnicznym:
- Arabowie – Kurdowie (Irak);

sfery religijności imigrantów oraz wolności i swobód europejskich. 
Społeczeństwa zamiast się jednoczyć, zamykają się wzajemnie na 
jakiekolwiek próby dialogu i uzyskania kompromisu międzykulturo-
wego. Czołowi politycy Europy Zachodniej przyznawali wielokrotnie 
w ostatnich miesiącach upadek polityki multikulturalizmu. Wynika 
to z faktu, iż rzeczywiście, Niemcy, Francuzi i Anglicy otwarcie przy-
znawali się do tego, że nie są w stanie poradzić sobie z integracją 
imigrantów i tak zwanych gastarbeiterów. Zaś napięcia społeczne, 
mimo postępu, globalizacji oraz proklamowanych idei pokojowych 
zamiast obniżać się, rosną.

Trwająca debata wśród społeczeństw europejskich jest niejed-
noznaczna. Na podstawie prowadzonych obserwacji można posta-
wić tezę, że ludzie wpadli w naiwny zachwyt nad różnorodnym i ko-
lorowym światem, jednak nie ma to nic wspólnego ze świadomym 
przeciwdziałaniem zagrożeniom cywilizacyjno-kulturowym. W Euro-
pie Zachodniej mimo proklamowania wielokulturowości, funkcjonu-
je jedynie polityka asymilacji, która akcentując różnice, spowodowa-
ła wzrost dezintegracji społecznej, nienawiść religijną oraz brak dia-
logu. Zapomniano o istocie „multikulti”, będącej przejawem uznania 
dla pluralizmu jako wartości samej w sobie oraz wielokulturowości, 
która zakłada harmonijny i uporządkowany pluralizm. Dlatego też 
siły zbrojne muszą być przygotowane na wszelkie rodzaje zagrożeń. 
Europa staje w obliczu coraz większej ilości konfliktów społecznych, 
kulturowych i cywilizacyjnych, gdzie różnorodności jest ciężko się 
pojednać i wypracować wspólny obszar współpracy. 

  
Zagrożenia cywilizacyjno-kulturowe

 krajów muzułmańskich

Z uwagi na zaangażowanie sił zbrojnych w operacje reagowa-
nia kryzysowego istotne jest podkreślenie obszarów zagrożeń, jakie 
wynikają z działania w odmiennych kręgach cywilizacyjny i kulturo-
wych. W porównaniu z zagrożeniami europejskimi, kraje muzułmań-
skie charakteryzują się monokulturowością (tabela 2). 

Tabela 2. Typologia podziału państw muzułmańskich pod względem 
kulturowym

Typologia Kraje

Monokulturowe

Algieria, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Jemen, Jorda-
nia, Katar, Kuwejt, Libia, Maroko, Sahara Zachod-
nia, Oman, Palestyna (Zachodni Brzeg i Strefa 
Gazy), Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wielokulturowe

• muzułmańskie kraje w Indonezji

• Egipt (ludność chrześcijańska - Koptowie)

• Irak (mniejszość Kurdyjska)

• Mauretania (ludność murzyńska) 

• Sudan (ludność murzyńska)

• Syria (ludność kurdyjska)

Źródło: opracowanie własne.

Z jednej strony mogłoby się wydawać, że ułatwia to pracę 
w warunkach, w których ludzie wyznają tę samą kulturę, lecz oka-
zuje się, że występuje szereg innych zagrożeń, które często warunku-
ją powodzenie operacji reagowania kryzysowego. Są one związane 
z odłamami religijnym, systemami politycznymi oraz interwencjami 
międzynarodowymi na terenie krajów muzułmańskich (rysunek 1). 
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kulturowe. Tylko wtedy możemy dążyć do prawdziwego zrozumie-
nia i docenienia różnorodności kultur oraz ich unikalności. Źródłem 
konfliktów jest skomplikowana sieć układów pomiędzy zagrożeniami 
politycznymi, zbrojnymi, we współczesnych konfliktach zbrojnych, 
psychologicznymi, klimatycznymi oraz cywilizacyjno-kulturowymi. 
Czynniki te są osadzone w konkretnych kontekstach historycznych, 
politycznych i społecznych. Zrozumienie motywacji każdej z nich wy-
maga gruntownego badania oraz zastosowania określonych metod 
badawczych. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza, gdy jest widziane 
z zewnątrz w szczególnym kontekście kulturowym.

Konflikty kulturowe

Kulturowy konflikt w swojej istocie posiada trzy wymiary: tre-
ści, relacji oraz kolizji wartości kulturowych. Ten ostatni jest nadto 
istotny, gdyż stanowi podstawę konfliktu i jednocześnie decyduje 
o osobistej tożsamości każdego człowieka. Ze względu na kryterium 
podmiotowe wyróżniamy:

• konflikty jednostkowe (relacja aktor – aktor) i konflikty 
zbiorowe (relacje aktor – zbiorowość i między zbiorowością 
a zbiorowością);

• konflikty grupowe – czyli między grupami, państwami, kla-
sami, kastami i religiami;

• konflikty między osobami, między grupami, między orga-
nizacjami, osobami a grupami, osobami a organizacjami, 
grupami a organizacjami;

• konflikty między grupami w małych grupach, między małymi 
grupami, między dużymi grupami.

We wszystkich wspomnianych rodzajach konfliktów może dojść 
do niezrozumienia kulturowego. Zasadnym jest podkreślenie, że 
konflikt to taki proces, w którym można wyodrębnić trzy podsta-
wowe stadia: powstanie sprzeczności i ich uświadomienie, dążenie 
do ich rozwiązania poprzez walkę, rozwiązanie konfliktu. Kulturowy 
konflikt może być zidentyfikowany poprzez swoją dynamikę, charak-
ter oraz wytworzone relacje. Różnice kulturowe posiadają tenden-
cję do tworzenia skomplikowanych kombinacji oczekiwań na temat 
zachowań własnych i innych. Do tego posiadają skomplikowaną dy-
namikę oraz są zbiorem wartości historycznych, społecznych oraz 
często politycznych. Ponadto, jeżeli zajęcie treści i relacyjne proble-
my kulturowe nie rozwiążą konfliktów, mogą być one zakorzenione 
w rodzących się różnicach kulturowych i negatywnym podejściu to 
danej grupy społecznej. Wówczas konflikt powraca i wywołuje silne 
emocje, które pogłębione elementem religijnym jawi się jako swo-
iste „zderzenie cywilizacji, kultury oraz wyobrażeń o danej społecz-
ności, czy też miejscu. 

Zasadnym jest postawienie pytania badawczego, w jaki sposób 
można rozwiązywać konflikty kulturowe i jakie są powody utożsa-
miana ich z zagrożeniami? Rozwiązywanie konfliktów międzykultu-
rowych zaczyna się od określenia, czy kwestie kulturowe są zaanga-
żowane. Istnieją trzy podstawowe sposoby międzykulturowego roz-
wiązywania konfliktów. Pierwszym z nich jest wykrywanie wymiaru 
kulturowego. Kolejno następują fazy ich identyfikacji:

1. Uczestnicy konfliktu powinni określić, jakie zachowania są 
dla nich obraźliwe; 

2. Należy uzyskać zrozumienie kulturowe drugiej strony;

• demografia; 
• ekstremizm religijny; 
• fanatyzm religijny;
• zwyczaje plemienne np. Jemen – zabójstwa honorowe;
• definiowanie Koranu;
• bezrobocie;
• warunki bytowe; 
• grupy terrorystyczne;
• fundamentalizm.
 
Zagrożenia cywilizacyjno-kulturowe, z którymi zmagają się 

poszczególne kraje, wpływają na stosunki uczestników operacji 
wielonarodowych w obszarach prowadzonych działań. Zagrożenia 
te są związane ze stereotypami oraz uprzedzeniami społecznymi, 
kulturowymi czy religijnymi, jakie funkcjonują w każdym środowi-
sku. Między uczestnikami wielonarodowej operacji pojawiają się 
zagrożenia związane głównie z nieumiejętnością komunikowania 
się, niezrozumieniem, innym systemem wartości, zasad i tradycji. 
Sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, gdy mamy do czynienia 
ze wzajemnymi interakcjami na styku różnych cywilizacji (Lebaron 
2003: 15). Wówczas zagrożenia cywilizacyjno-kulturowe mogą do-
tyczyć następujących aspektów:

• wzajemnego niezrozumienia;
• nieposzanowania wzajemnych wartości;
• braku akceptacji tradycji, miejsc kultu;
• odmiennych zachowań; 
• działań społecznych; 
• ludzkich postaw; 
• nawyków i wychowania;
• stosunku do czasu, pieniędzy, relacji międzyludzkich, wojny 

i pokoju;
• praw człowieka.

Intensywność procesu globalizacji w międzynarodowych sto-
sunkach wojskowych umożliwia współpracę państw i regionów 
leżących w znacznej od siebie odległości oraz sprawia, że siły zbroj-
ne są bardziej zintegrowane. Działanie sił zbrojnych staje się wy-
padkową skomplikowanych powiązań militarnych, politycznych, 
gospodarczych, kulturowych i społecznych (Williams 2009: 2-6). 
Zagrożenia cywilizacyjno-kulturowe wywołują negatywne zmiany 
w środowisku wyrażające się prognozowanym wzrostem zagrożeń, 
będących konsekwencją rozwoju społecznego oraz coraz bardziej 
skomplikowanych systemów „cywilizacyjnych”. Cywilizacje, kultury 
oraz zagrożenia są nierozerwalnymi terminami. Jednak nie oznacza 
to, że różnice kulturowe nieuchronnie prowadzą do konfliktu. Po-
jawiające się problemy między, czy też w samych kulturach, często 
są skutkiem trudności we wzajemnych kontaktach oraz brakiem 
umiejętności w komunikacji międzykulturowej. Bez względu na to 
czy kontakty te będą na tle rasowym, religijnym, politycznym, spo-
łecznym lub gospodarczym to zazwyczaj ich źródłem jest strach oraz 
niezrozumienie. 

Zagrożenia są normalną częścią funkcjonowania człowieka 
w społeczeństwie (Hofstede 1984: 57). Jednak nie zawsze muszą 
zakładać konflikt oraz użycie siły militarnej. W rozwiązywaniu kon-
fliktów kluczowymi czynnikami są chęć zrozumienia odmienności 
oraz tolerancja. Poznawanie siebie wymaga otwarcia się na różnice 
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3. Edukacja – uczestnicy konfliktu powinni uczyć się siebie wza-
jemnie i starać się rozwiązywać swoje problemy, a przede 
wszystkich starać się zrozumieć odmienności kulturowe, ich 
mechanizmy i ich przyczyny;

4. Wspólne rozwiązania konfliktu.

Podsumowanie

Wymiar kulturowy jest o tyle skomplikowany, o ile występuje 
brak wiedzy o danej grupie, kulturze oraz religii. Zrozumienie po-
winno nastąpić ze wszystkich stron, zaś praca nad wzajemnym zro-
zumieniem powinna być systematyczna oraz nie charakteryzować 
się tymczasowością. Niestety, różnice kulturowe mogą utrudniać 
procesy mobilizacji społecznej, zmniejszając prawdopodobieństwo 
wybuchu otwartego konfliktu nawet w warunkach silnego poczucia 
deprywacji. Starano się rozpoznać ukształtowane w organizacjach 
praktyki niedopuszczania do powstawania konfliktów społecznych 
z powodu różnic etnicznych, narodowościowych i religijnych. Istotną 
rolę odgrywa w tym kontekście ukształtowana kultura organizacyj-
na, a także kod „politycznej poprawności”. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż uświadomienie sprzeczno-
ści współistniejących w społeczeństwie kultur może prowadzić do 
poczucia zagrożenia, chęci podkreślenia swojej odmienności i ochro-
ny własnej kultury. Jeśli ochrona własnej kultury zachodzi w ramach 
struktur i procedur demokratycznych, zjawisko to dostarcza społe-
czeństwu wielu korzyści. Zwolennicy teorii multikulturowego społe-
czeństwa twierdzą nawet, że zróżnicowane społeczności są bardziej 
energiczne, twórcze i aktywne, a różnice kulturowe stają się moto-
rem ich rozwoju. Analizując konflikty kulturowe oraz ich dynamikę, 
należy również skonkludować, że konflikt jako zjawisko charaktery-
zuje wszelkie stosunki społeczne, a nie tylko stosunki klasowe. Do 
konfliktu i przemocy dochodzi najczęściej w sferze dyskursu, a język 
staje się równie „wydajnym” narzędziem przemocy i konfliktu jak 
przemoc materialna. Zaś konflikt w równym stopniu rozgrywa się na 
płaszczyźnie świadomości społecznej, kultury co społecznej struktu-
ry. We współczesnym świecie konflikt traci na swojej wyrazistości, 
przez co w coraz większym stopniu przybiera formy subtelne i ukry-
te. Posiada charakter bardziej rozproszony i pośredni, natomiast 
w skali często staje się powszechny i totalny. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

R E K L A M A
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Rodzina w migracji – migracja w rodzinie. 
Wyzwania współczesności

Family in Migration – Migration in Family. 
Contemporary Challenges 

Economic migration is nowadays often undertaken a strat-
egy of life. It is determined by economic factors, mainly fami-
ly-centered. The purpose of this article is to show how the fam-
ily functions in the context of labour migration. In the first part, 
the characteristics of the transnational family are presented, in 
the second – the consequences of migration in relation to three 
planes: marital relationships, the role of the parent and the child’s 
situation. Finally, it shows the opinion of the young generation in 
the issue’s support transnational families (based on own research 
among students of selected universities of Lublin and Vilnius).

Keywords: economic migration, transnational family, supporting 
transnational family.

Migracja zarobkowa jest współcześnie często podejmowaną 
strategią życiową. Przesądzają o niej czynniki ekonomiczne, głów-
nie o charakterze rodzino-centrycznym. Celem artykułu jest wska-
zanie, jak funkcjonuje rodzina w kontekście migracji. W pierwszej 
części zaprezentowano cechy rodziny transnarodowej, w drugiej – 
konsekwencje migracji w odniesieniu do trzech płaszczyzn – relacji 
małżeńskich, roli rodzica i sytuacji dziecka, zaś w trzeciej – opinię 
młodego pokolenia w kwestii wparcia rodzin transnarodowych 
(w oparciu o badania własne wśród studentów wybranych uczelni 
Lublina i Wilna). 

Słowa kluczowe: migracja zarobkowa, rodzina transnarodowa, 
pomoc rodzinie w rozłące migracyjnej.
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Wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwiło Polakom swobodę 
przemieszczania się, a otwarcie zachodnich rynków pracy spowo-
dowało znaczący wzrost wyjazdów mieszkańców Polski za granicę. 
Chęć podjęcia lepiej płatnej pracy, a więc perspektywa wyższych 
zarobków, wyższy standard życia, większe perspektywy rozwoju za-
wodowego i samorealizacji, czy też brak pracy w kraju lub trudna 
sytuacja materialno-bytowa to najczęściej wskazywane przyczyny 
podejmowania zagranicznych wyjazdów zarobkowych (Kozielska 
2014; Gizicka, Gorbaniuk, Szyszka 2010; Kaczmarczyk 2006; Migra-
cje zarobkowe Polaków 2014). Czynniki ekonomiczne „wymuszają” 
decyzje o wyjeździe, z kolei migracja warunkuje funkcjonowanie pol-
skich rodzin oraz jej członków rozłączonych czasowo i przestrzennie. 

Celem artykułu jest wskazanie, jak funkcjonuje rodzina w kon-
tekście migracji. Z jednej więc strony istotne są pytania: kto po-
dejmuje migrację? Jak długo trwa wyjazd? Jak wygląda struktura 
i skład gospodarstw domowych migrantów zarobkowych? Z drugiej 
zaś – jakie konsekwencje i problemy wynikają z rozłąki migracyjnej? 
Odpowiedzi na te pytania prowadzą do kolejnej kwestii – jak po-
magać rodzinie „uwikłanej” w migrację? Jest to niewątpliwie jedno 
z ważniejszych wyzwań stojących przed rządem i społeczeństwem. 
Powyższym zagadnieniom przyporządkowane są poszczególne części 
artykułu, w których wykorzystując dane statystyczne i wyniki badań 
własnych, zaprezentowana będzie problematyka migracji zarobko-
wych w kontekście życia rodzinnego.

Rodzina w migracji – statystyki

Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny, w końcu 2014 roku 
poza granicami Polski przebywało czasowo około 2 320 tysięcy Po-

laków, z których większość przebywała w krajach członkowskich Unii 
Europejskiej. Migrują głównie ludzie młodzi – osoby w przedziale 
wiekowym 25-29 lat (54% stanowiły kobiety) i 30-34 lata. Kolejne 
grupy wiekowe to 35-39 lat (przewaga mężczyzn) oraz 20-24 lata 
(przewaga kobiet) (Informacja o kierunkach... 2015: 1). Prawie 45% 
polskich emigrantów stanowią osoby pozostające w związku mał-
żeńskim. Liczną grupę tworzą kawalerowie i panny (ponad 34%), 
zaś osoby rozwiedzione tylko 7%. Kawalerów było więcej niż panien, 
w pozostałych kategoriach przeważały kobiety (Migracje zagranicz-
ne ludności 2013: 59). 

Rośnie liczba rodzin, które w swoim składzie mają osobę lub 
osoby przebywające za granicą. Porównanie liczby rodzin z emigran-
tami w 2002 i 2011 roku wskazuje na wyraźny (ponad dwukrotny) 
jej wzrost. W 2002 roku było ponad 3% takich rodzin, w 2011 – 
blisko 6,7%. W 2011 roku odnotowano ponad 734 tysiące rodzin 
z emigrantami oraz całych rodzin przebywających za granicą. Zatem 
prawie co dziesiąte gospodarstwo domowe miało w swoim składzie 
emigranta. Najczęściej wyjeżdża jedna osoba (92% gospodarstw) 
i jest to ojciec (74% przypadków). W 10% rodzin to matka przeby-
wa za granicą, a ojciec z dziećmi pozostaje w kraju. Są też rodziny, 
w których samotni rodzice wychowują dzieci i ten rodzic przebywa 
za granicą. Jest również znaczna liczba dzieci, które pozostały w kra-
ju, a których rodzice lub jedno z rodziców przebywają za granicą 
(wykres 1). Według wyniku spisu w 2011 roku takich dzieci było 
blisko 100 tysięcy, w tym prawie 20 tysięcy dzieci w wieku 0-6 lat, 
a ponad połowa była w wieku do 16 lat (Gospodarstwa domowe 
i rodziny… 2015: 4-7).

Choć wyjazdy Polaków to najczęściej wyjazdy długoterminowe 
(12 miesięcy i dłużej – 78%) (Migracje zagraniczne ludności 2013: 
49), wyjazdy osób posiadających dzieci mają inny charakter. Ogól-
nopolskie badania B. Walczaka wśród uczniów pokazują, że dominu-
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jącą strategią rodziców są krótkotrwałe wyjazdy, nieprzekraczające 
łącznie dwóch miesięcy (54% wyjeżdżających matek i 42,4% ojców). 
Ponad jedna trzecia rodziców pracujących za granicą (34,3% matek 
i 37,8% ojców) spędziła poza domem w ciągu trzech lat poprzedza-
jących badanie od 2 do 12 miesięcy. Natomiast wyjazdy długotrwałe 
(ponad 12 miesięcy) były udziałem co ósmej matki pracującej za 
granicą (11,7%) i niemal co piątego ojca (19,7%). „Jeśli przyjąć dwa 
miesiące (stosowane np. w statystykach GUS) jako punkt graniczny, 
możemy mówić, że migracji rodzicielskich doświadczył niemal co 
dziesiąty uczeń” (Walczak 2014: 18). 

Wykres 1. Dzieci do 24 lat przebywające w kraju, których rodzice/rodzic 
przebywa czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy w 2011 roku

Źródło: Gospodarstwa domowe i rodziny z osobami przebywającymi 
czasowo za granicą 2015: 7.

Okazjonalną cechą wyjazdów rodzicielskich, zaobserwowaną 
przez B. Walczaka, są wyjazdy obydwojga rodziców. Doświadczy-
ło ich 3,5% badanych uczniów. W większości (ponad dwie trzecie 
przypadków) mają one charakter naprzemienny, zaś jednoczesna 
nieobecność obydwojga rodziców była zdecydowanie rzadszym 
doświadczeniem. Ojcowie wyjeżdżają częściej i na dłużej. Średnia 
długość wyjazdu ojców była blisko dwukrotnie dłuższa (7,6 miesiąca) 
niż matek (3,9 miesiąca) (Walczak 2014: 20). 

Istotnymi determinantami decyzji migracyjnych rodziców 
są rodzaj aktywności zawodowej oraz przynależność do kategorii 
zawodowej. Najczęściej wyjeżdżają pracownicy fizyczni i wykwali-
fikowani oraz osoby samozatrudnione (zarówno ojcowie, jak i mat-
ki). Stosunkowo rzadziej wyjeżdżają natomiast rodzice bezrobotni 
(Walczak 2014: 33-35). Zagraniczna migracja zarobkowa jest zatem 
częstą strategią życiową podejmowaną przez rodziny (gospodarstwa 
domowe), będące zwłaszcza w trudnej sytuacji materialno-bytowej. 
Motywy wyjazdów zagranicznych wskazują zresztą na ich rodzino-
centryczny charakter (w obszarze czynników ekonomicznych). Mi-
gracja podejmowana jest dla dobra rodziny, dla lepszej przyszłości 
dzieci, zapewnienia możliwość nauki i rozwoju dla dzieci czy dla 
osiągnięcia stabilizacji finansowej rodziny poprzez lepsze warun-
ki materialne dla rodziny (Gizicka 2014; Szyszka 2016; Danilewicz 
2010, Urbańska 2008; Kawczyńska-Butrym 2007). Wzrastająca licz-
ba rodzin z co najmniej jednym migrantem wskazuje na wyodręb-
nienie się tej kategorii rodzin jako „rodzin migracyjnych”. Już samo 
określenie wskazuje na szczególny typ struktury rodzinnej – rodziny 
czasowo niepełnej, rozłączonej z powodu migracji czy w rozłące 
migracyjnej (Mituła 2009; Gizicka, Gorbaniuk, Szyszka 2010; Kaw-
czyńska-Butrym 2007), a coraz częściej określanej terminem rodzi-
na transnarodowa (Danilewicz 2010; Urbańska 2008; Pawlak 2012). 
Autorzy badający transnational family wskazują na dwie cechy ją 

charakteryzujące: przestrzenne oddzielenie członków rodziny oraz 
poczucie wspólnoty (Parreñas 2005; Goulbourne 2002; Chee 2005; 
Bryceson, Vuorela 2002). Analiza rodzin transnarodowych, odzwier-
ciedlających euroamerykański konstrukt kulturowy (Walczak 2014: 
9) przebiega najczęściej w odniesieniu do dwóch typów – rodzin roz-
dzielonych migracją, których większość członków zostaje w ojczyźnie 
(podejście częściej stosowane w Polsce) oraz rodzin rozłączonych 
migracją, których większość członków przebywa w kraju migracji 
(badania amerykańskie i europejskie dotyczące rodzin migrantów). 
Niezależnie od podejścia, rodzina transnarodowa definiowana jest 
jako „rodzina, która żyje przez część lub większość czasu oddzielona 
od siebie wzajemnie, ale w poczuciu więzi tworząc coś, co można 
nazwać wspólnym interesem i jednością, dosłownie ‘rodzinnością’, 
nawet ponad granicami państw” (Bryceson, Vuorela 2002: 3). Ową 
wspólnotowość podkreśla również W. Danilewicz, zdaniem której 
rodziny te utrzymują wspólnotowe cechy w warunkach rozłąki, 
a geograficzne oddalenie nie stanowi bariery w utrzymaniu jej spój-
ności. Tym samym migracja współmałżonków/rodziców nie musi 
stanowić czynnika dezorganizującego życie rodzinne. W. Danilewicz 
wyodrębniła cechy takiej rodziny (Danilewicz 2010: 388-389):

1. Wyjazd podejmowany w celu zaspokojenia ekonomicznych 
potrzeb rodziny;

2. Sprawowanie opieki nad dziećmi przez drugiego z rodziców;
3. Silny związek rodzica migranta z członkami rodziny pozosta-

jącymi w kraju;
4. Wpisanie migracji w życiorys rodziny (jako stałego elementu 

strategii funkcjonowania rodziny);
5. Funkcjonowanie rodziny w obrębie sieci migracyjnych;
6. Organizacja życia rodziny zgodnie z „nieobecnym” rodzicem 

(elastyczność form życia rodzinnego);
7. Rozwój indywidualnych strategii służących utrzymywaniu 

więzi z migrantem;
8. Pojawianie się silnej orientacji emigracyjnej – najpierw roz-

łąka, potem przygotowywanie się do wyjazdu całej rodziny 
i wyjazd.

Rodzina więc niejako adaptuje się do wymogów wyjazdów 
migracyjnych, przyjmując różne strategie zapobiegające emocjo-
nalnemu rozdzieleniu członków rodziny, nie będąc jednocześnie 
wolną od negatywnych konsekwencji rozłąki. Niemniej jednak ro-
dziny rozproszone terytorialnie stanowią jedną z tzw. alternatyw-
nych form rodziny (Kwak 2005), a ich liczba skłania do refleksji nad 
odczuwanymi skutkami migracji z jednej strony oraz nad formami 
ich wsparcia z drugiej. 

Migracja w rodzinie

Zagraniczny wyjazd zarobkowy i związana z nim czasowa roz-
łąka oraz nieobecność rodzica/współmałżonka jest istotnym czyn-
nikiem warunkującym jakość życia rodziny migracyjnej. Kategoria 
rodzin migracyjnych nie jest jednorodna ze względu na czynniki je 
warunkujące: czas trwania migracji (krótko- czy długotrwała), osobę 
migrującą (matka czy ojciec), ilość i wiek dzieci w rodzinie, rodzaj 
opieki sprawowanej nad dzieckiem (Danilewicz 2006). Jednakże 
konsekwencje wyjazdów mają zbliżony charakter. Odnoszą się za-
równo do relacji mąż-żona, jak i relacji rodzic-dziecko, niejednokrot-
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nie rozszerzając zasięg o relacje dziadkowie-rodzice-dzieci. Analiza 
literatury i badań dotyczących konsekwencji migracji zarobkowej dla 
funkcjonowania rodziny w powyższych obszarach relacji wskazuje 
na dwie perspektywy badawcze – strukturalno-funkcjonalną i inter-
pretatywną. W eksplikacji konsekwencji migracji dominuje pierwsze 
podejście strukturalno-funkcjonalne zakładające, że migracja po-
woduje zawieszenie wypełniania niektórych funkcji rodzicielskich, 
zaburzając tym samym strukturę rodziny. W tym modelu wskazuje 
się głównie na negatywny charakter skutków migracji na wszystkie 
aspekty życia rodzinnego (Wojaczek 2007; Walczak 2008; Młyński, 
Szewczyk 2012; Danilewicz 2006). Druga perspektywa odnosi się 
do koncepcji transnarodowości i przyjmuje, że migracja powoduje 
przeobrażenia w pełnieniu funkcji rodziny, ale nie ich zanik. W tym 
podejściu podkreśla się kontynuację roli rodzica (mimo przestrzen-
nego oddalenia) poprzez podejmowanie różnych strategii w celu 
utrzymania kontaktów i posiadania aktualnej wiedzy o sytuacji 
w domu (Danilewicz 2010; Pawlak 2012; Urbańska 2008). W mo-
delu tym dominuje perspektywa genderowa, koncentrująca się na 
pokazaniu przemian ról płciowych i ról rodzicielskich (Szczygielska 
2013; Urbańska 2010). 

Całościowe ujęcie zjawiska migracji wymaga ukazania zarówno 
negatywnych, jak i pozytywnych skutków migracji, a także perspek-
tywy wszystkich „uczestników” wyjazdu. Podejmowane w Polsce 
analizy, po początkowym pejoratywnym postrzeganiu skutków 
migracji, analizują różne płaszczyzny następstw wyjazdów zarobko-
wych. Są to zarówno badania ilościowe, jakościowe, jak i badania 
opinii społecznej (postrzegania migracji i jej skutków). Najczęściej 
analizy owych skutków odnoszą się do relacji między małżonka-
mi, pełnienia funkcji rodzica oraz do doświadczeń dzieci. Wyjazd 
zagraniczny ma niewątpliwie wpływ na jakość relacji małżeńskich. 
Nieobecność jednego z małżonków zmienia ową relację, począwszy 
od emocjonalnego zaangażowania na zmianie postaw i wzajemnych 
zachowań skończywszy. Z badań K. Wojaczka wynika, że uczucie mi-
łości do współmałżonka nie zanika, ale się zmienia. Zmiana wyra-
ża się w odczuwaniu tęsknoty, żalu, osamotnienia czy wręcz złości 
i spadku fascynacji współmałżonkiem oraz czułości wobec niego. 
Pojawia się ambiwalencja w aspekcie bycia docenianym, w szcze-
rości rozmowy i poczuciu własnej wartości. Brak bliskości fizycznej, 
„odzwyczajenie się” od niej, wirtualność relacji wynikająca z zaniku 
komunikacji bezpośredniej sprawiają, że więź między małżonkami 
ulega przeobrażeniu (Wojaczek 2007). Małżonkowie wypracowują 
różne strategie radzenia sobie z potrzebami (głównie emocjonalny-
mi czy seksualnymi). W. Danilewicz pisze o mechanizmie wyciszenia, 
oczekiwania. Małżonkowie „nie mówią, nie udają, że ‘jest dobrze’, 
ale starają się nie dopuszczać do rozwoju myśli i potrzeb szczegól-
nie uciążliwych. Charakteryzuje ich umiejętność dostosowywania 
potrzeb adekwatnie do sytuacji” (Danilewicz 2010: 227). Zwykle 
rodziny doświadczają rozłąki etapami. W pierwszym, obejmującym 
okres bezpośrednio po wyjeździe, dominuje uczucie tęsknoty, żalu, 
płacz i brak partnera. W drugim następuje adaptacja do życia w roz-
łące bądź też pojawienie się niezadowolenia z postawy migrantów. 
Ostatni etap to oczekiwanie na powrót migrantów lub adaptacja do 
życia w rozłące z powodu braku możliwości zmiany w postępowaniu 
migrantów i w sytuacji rodzinnej (Danilewicz 2010: 216-224). 

Niestety części par małżeńskich nie udaje się „przetrwać” roz-
łąki. W. Danilewicz określa je mianem rodzin w rozpadzie struktural-

nym i jest to zarówno rozpad formalny (rozwód), jak i nieformalny 
(porzucenie, zanik kontaktów, związki pozamałżeńskie). Do powo-
dów rozpadu związków autorka zalicza: złe relacje między małżon-
kami przed rozłąką (ten aspekt szczególnie podkreśla), związek poza-
małżeński, pogłębianie się niekorzystnych relacji podczas migracji na 
skutek sytuacji konfliktowych, związanych z postępowaniem migran-
tów, ucieczkę od obowiązków rodzinnych, inne priorytety życiowe 
migrantów oraz porzucenie rodziny (Danilewicz 2010: 201, 238). 
Rozłąka przestrzenna (zwłaszcza przedłużająca się) niekorzystnie od-
działuje na relacje małżeńskie. Choć w analizach częściej zwraca się 
uwagę na sytuację i uczucia małżonka zostającego w kraju, należy 
podkreślić, że tęsknota i poczucie osamotnienia jest także udziałem 
osoby migranta. Poczucie braku wpływu na codzienne życie rodzi-
ny, rozluźniające się relacje mimo kontaktów (telefonicznych, przez 
Internet, odwiedzin), trudności z oswojeniem się z nowymi (obcymi 
kulturowo) warunkami nie ułatwiają rozłąki. Tym samym nakładają-
ce się wzajemne oczekiwania małżonków mogą skutkować preten-
sjami, rozgoryczeniem i oddaleniem. Decyzja o dalszym pozostaniu 
za granicą może nieść konsekwencje w postaci rozpadu związku. 
Z analiz W. Danilewicz wynika, że im krótszy czas rozłąki, tym więk-
sze prawdopodobieństwo trwania rodziny. Z kolei im dłuższy, ale 
w rodzinach o charakterze wspólnoty emocjonalnej, tym częstsze 
przyzwyczajenie do organizacji życia z migrantem „pomiędzy grani-
cami” (Danilewicz 2010: 237-238). W drugim przypadku następuje 
modyfikacja funkcjonowania rodziny. To rodzina czasowo niepełna, 
elastyczna pod względem organizacji życia codziennego, traktująca 
migrację jako element życia, niekoniecznie destabilizujący. Niestety, 
rozpad więzi w małżeństwie może nastąpić także „po powrocie mi-
granta na stałe i próbie ponownego podjęcia wspólnego życia. Nie-
raz, dopiero wtedy małżonkowie doświadczają rozkładu ich relacji 
i nieumiejętności powrotu do tego, co ich łączyło przed wyjazdem” 
(Wyżlic 2010: 134-135).

Migracja dla małżonków jest trudnym doświadczeniem, 
wpływającym na jakość ich relacji, wymagającym dużego wysiłku 
w utrzymanie uczucia i związku, przy czym nie musi się kończyć jego 
rozpadem. Zadaniem Z. Kawczyńskiej-Butrym „długotrwała rozłąka 
może łagodzić niektóre dysonanse w życiu rodziny, osłabiać niepo-
rozumienia, uświadamiać znaczenie więzi i obecności bliskich osób, 
przywracać poczucie wartości bycia razem, sprzyjać i pogłębiać wię-
zi” (Kawczyńska-Butrym 2009: 74). Dobitniej podkreśla ten aspekt 
R. Drozdowski. Według niego wiele osób wyjeżdżających nie myśli 
o sobie jako o emigrantach, a raczej w kategoriach osób mobilnych, 
które wyjeżdżają jedynie na jakiś czas. Przenosząc swoją codzien-
ność w nowe miejsce, nie likwidują swoich spraw, nie palą mostów. 
Jest zupełnie inaczej – „opuszczenie kraju bardzo często jest równo-
znaczne nie tyle z zerwaniem lub z zamrożeniem więzi, jakie łączyły 
dotąd migranta z jego bliższymi i dalszymi partnerami społecznymi, 
ile dokładnie na odwrót: z zacieśnieniem tych więzi oraz ze wzro-
stem jego zobowiązań wobec tych, którzy zostali tu i liczą na niego 
tam” (Drozdowski 2010: 58). 

Wyjazd zarobkowy nie jest także łatwym doświadczeniem 
w odniesieniu do roli rodzica. W tym obszarze można wyróżnić 
kilka płaszczyzn: organizacyjną, emocjonalną oraz opiekuńczo-wy-
chowawczą. Jedną z kluczowych zmian wymuszonych migracją jest 
organizacja życia codziennego rodziny. Rodzic pozostający w kraju 
staje się jedynym organizatorem w rodzinie, musi poradzić sobie 
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w pojedynkę z prowadzeniem domu, opieką nad dziećmi i niejed-
nokrotnie swoją pracą zawodową. Z badań W. Danilewicz wynika, 
że ponad dwie trzecie rodzin ma trudności w sferze domowo-orga-
nizacyjnej w czasie migracji (Danilewicz 2010: 239). Rodzice często 
nie potrafią skoordynować wszystkich obowiązków, pojawiają się 
zaniedbania (nieporządek w domu, nieprzygotowywanie posiłków) 
wskutek nadmiernego obciążenia jednej osoby wielością zadań 
domowych. Tym samym „pojedynczy małżonkowie” czują się zmę-
czeni, sfrustrowani, a sytuacji nie ułatwia tęsknota za współmałżon-
kiem i poczucie braku wsparcia. Sytuacja emocjonalna zależna jest 
równocześnie od tego, jak zachowują się migranci po przyjeździe do 
domu (w przerwach między wyjazdami). Jedni migranci wspierają 
małżonków w obowiązkach, inni – odzwyczajeni od prac domowych, 
chcą odpocząć od ciężkiej pracy za granicą. To z kolei rodzi niepo-
rozumienia i wzajemne rozgoryczenie (Danilewicz 2010). Podobne 
reakcje pojawiają się w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 
„W rodzinach z czasową nieobecnością rodzica sytuacje wychowaw-
cze nasiąknięte są niepokojem, osamotnieniem, brakiem pełnych 
więzi, a także wzorów osób znaczących” (Kukołowicz 2001: 58). 
Rodzic pozostający w kraju samotnie wychowuje dzieci, sprawuje 
kontrolę nad ich nauką i rozwojem, co niejednokrotnie może być 
przyczyną trudności. Ponownie znacząca jest w tej kwestii perspek-
tywa rodzica-migranta i charakter jego zaangażowania (od pełne-
go, czynnego udziału, poprzez zainteresowanie przy ograniczonym 
udziale, po brak zaangażowania i zainteresowania dziećmi i sytuacją 
w domu). W szczególnej sytuacji znajdują się migrujące matki, do-
datkowo obciążone społecznym ostracyzmem. „Macierzyństwo na 
odległość” jest społecznie uzasadnione, gdy spełnia dwa warunki: 
1 – prowadzi do zaspokojenia ekonomicznych potrzeb rodziny (przy-
mus, a nie chęć samorealizacji zawodowej) oraz 2 – dzieci na czas 
emigracji mają zapewnioną właściwą opiekę (Urbańska 2008). Matki 
pracujące za granicą preferują krótkie, wahadłowe wyjazdy, gdyż 
ułatwia im to godzenie pracy z rolą matki i żony. Mimo oddalenia 
przestrzennego starają się kontynuować opiekę nad dzieckiem i wy-
korzystując różne strategie – nawiązywać relacje i podtrzymywać 
bliskość. A. Pawlak podzieliła owe strategie na działania podejmo-
wane na bieżąco oraz działania odroczone, uzależnione oczywiście 
od wieku dziecka. Z badań autorki wynika, iż emigracja zarobkowa 
nie musi oznaczać zawieszenia relacji rodzicielskich, choć na pewno 
oznacza ich zmianę. Ważniejsza okazuje się być bliskość emocjonal-
na niż fizyczna, którą można budować na wiele sposobów, również 
na odległość. Generalnie rodzice migracyjni nie rezygnują z bycia 
rodzicem, starają się nie odkładać wychowywania na czas po po-
wrocie i starają się być rodzicami mimo odległości (Pawlak 2012). 
Korzystają przy tym ze wsparcia bliższej lub dalszej rodziny. Znaczą-
co wzrasta rola dziadków, szczególnie w przypadku wyjazdu matki 
(Walczak 2014).

Doświadczanie wyjazdu migracyjnego jest szczególne z per-
spektywy dziecka. Wyjazd rodzica powoduje wielorakie skutki, 
które znajdują odzwierciedlenie w zachowaniu i rozwoju dzieci. Na 
plan pierwszy wysuwa się kwestia emocjonalnego funkcjonowa-
nia dziecka. Typowe uczucia wiążą się z tęsknotą, złością, lękami 
i obawami, osamotnieniem, obwinianiem, obrażaniem. Oczywiście 
ich natężenie zależy od wieku dziecka, tego kto wyjeżdża (matka/
ojciec), długości wyjazdu, a także od jakości relacji przez wyjazdem 
rodzica i charakteru dziecka oraz jego umiejętności adaptacji do za-

istniałej sytuacji. Zrozumienie wyjazdu rodzica i akceptacja rozłąki 
jest „łatwiejsza” dla starszych dzieci, choć rozczarowanie i bunt to 
częste postawy. Obserwowane zmiany w zachowaniu dzieci mają za-
równo pozytywny, jak i negatywny charakter (Danilewicz 2006; Ko-
lankiewicz 2008; Szczygielska 2013; Kozak 2010; Gizicka, Gorbaniuk, 
Szyszka 2010). Za pozytywne następstwa wyjazdu rodzicielskiego 
uznaje się zaspokojenie potrzeb materialnych, w tym w dziedzinie 
edukacji i rozwoju, wzrost samodzielności dzieci, większy zakres ich 
pomocy w domu czy też szybsze „dojrzewanie społeczne”. Oprócz 
więc oczywistych finansowych korzyści, dostrzega się także pozama-
terialne dodatnie aspekty migracji rodzicielskich.

W literaturze jednak znacznie częściej wskazuje się na nega-
tywne skutki wyjazdów, określając je mianem kosztów. Odnoszą się 
one do rozluźnienia więzi z nieobecnym rodzicem, braku wystar-
czającej opieki i kontroli nad dzieckiem, pojawienia się problemów 
z nauką i nieobecnością w szkole, sięgania po używki, rzadziej do 
występowania zachowań agresywnych, pogorszenia stanu zdro-
wia czy występowania myśli samobójczych. Wskazuje się także na 
występowanie zaburzeń emocjonalnych będących wynikiem bra-
ku poczucia bezpieczeństwa i niezaspokojonej potrzeby bliskości. 
Dzieci z rodzin migracyjnych może cechować zaniżona samoocena, 
brak zaufania i zaburzenia w budowaniu relacji z grupą rówieśniczą. 
Z analiz W. Danilewicz wynika, że „występowanie problemów 
wychowawczych i trudności w sprawowaniu funkcji wychowawczej 
wynikają z braku współpracy obojga rodziców, braku zainteresowa-
nia i zaangażowania migrantów w wychowanie dzieci, z emocjonal-
nego oddalania się migrantów od rodziny, z braku zaangażowanego 
kontaktu migrantów z dziećmi i współmałżonkami, z poczucia osa-
motnienia rodziców opiekujących się dziećmi w Polsce, z rozbież-
ności postaw rodzicielskich, ale też z niewydolności wychowawczej 
rodziców czy rozpadu rodziny” (Danilewicz 2010: 254). Niewątpliwie 
niekorzystną sytuacją jest napiętnowanie dzieci z rodzin migracyj-
nych poprzez nazywanie ich „eurosierotami”. Nośne medialnie hasło 
wywołuje silne emocje i przyciąga uwagę (Zawisza-Masłyk 2008), 
ale stawia pod znakiem zapytania jego użyteczność analityczną. 
Definiowanie „eurosieroty jako dziecka, które wychowuje się bez 
co najmniej jednego rodzica, który wyjechał za granicę w celach 
zarobkowych”, zaś eurosieroctwa jako „nieposiadania przez kogoś 
(niepełnoletniego) obojga rodziców lub jednego rodzica, którzy opu-
ścili kraj za pracą” (Kozak 2010: 113), pomija tak ważne kwestie jak 
długość wyjazdu rodzica. W tym ujęciu nawet krótkotrwała rozłąka 
przesądza o nabyciu cechy sieroctwa (Walczak 2014). Stereotypowe 
ujmowanie tej kwestii sprawia, że nawet wtedy, gdy dzieci dobrze 
sobie radzą w sytuacji migracji rodzica, przez otoczenie są odbierane 
jako problemowe. 

Wyzwania wynikające z migracji 
w odniesieniu do rodziny

Zagraniczne wyjazdy zarobkowe wpisały się na stałe w ob-
szar zachowań jednostek i rodzin, a skala zjawiska motywuje do 
postawienia pytań: jak wspierać i pomagać rodzinom w rozłące 
migracyjnej? Jakie instytucje powinny być odpowiedzialne za owo 
wsparcie? Czy rodzice powinni ponosić konsekwencje prawne za 
niezapewnienie dzieciom należytej opieki na czas swojej nieobecno-
ści? To istotne pytania, bo choć migracja zarobkowa przyczynia się 
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maczy nieuświadamianą jeszcze rolę szkoły i poradni psychologicz-
nych w kontekście pomocy dzieciom, których rodzice podjęli pracę 
za granicą. 

Wykres 2. Instytucje zajmujące się problemami rodzin migracyjnych 
według badanych (N=198)

Źródło: badania własne. Odpowiedzi nie sumują się do 100, ponieważ 
respondenci mogli wskazać dwie odpowiedzi. 

Jak się okazuje, szkoła jest jedną z instytucji odgrywających 
istotną rolę. Z badań B. Walczaka wynika, że zwłaszcza dzieci migru-
jących mężczyzn zwracają się po pomoc do nauczycieli, szczegól-
nie wychowawców. Z kolei w przypadku migracji matek i migracji 
podwójnych obserwuje się istotną zmianę w odwoływaniu się do 
pomocy ze strony księży lub innych duchownych (Walczak 2014: 92-
93). Ogólnie przygotowanie szkół do udzielania pomocy dzieciom 
z rodzin migracyjnych jest oceniane przez studentów negatywnie. 
Jak wynika z wykresu 3, bardziej sceptyczni są w tym względzie 
studenci z Lublina – ponad 2/3 wskazań negatywnych. Natomiast 
rozkład odpowiedzi studentów z Wilna wskazuje na polaryzację ich 
postaw. Niemal tyle samo ocenia przygotowanie szkół pozytywnie, 
co negatywnie. 

Wykres 3. Opinia na temat przygotowania szkół do udzielania pomocy 
dzieciom z rodzin migracyjnych a kraj/miasto pochodzenia (N=195)

Źródło: badania własne.

Mimo niskiej oceny przygotowania szkół, respondenci widzą 
w nich ważne instytucje wsparcia dzieci. Zarówno polscy, jak i litew-
scy studenci uważają, że szkoły powinny brać aktywny udział w or-
ganizacji pomocy dzieciom w zawiązku z ich edukacją. Jak wynika 
z wykresu 4 głównym zadaniem szkoły powinien być systematyczny 
kontakt z opiekunami prawnymi dziecka (71% wskazań). Kontakt 
ten powinien być uzupełniony o monitorowanie postępów w nauce 
dziecka (56,6% wskazań) oraz o kontrolowanie jego nieobecności 
na lekcjach (53,1%). Istotna zdaniem badanych jest także opieka 

do poprawy finansowo-materialnej sytuacji rodzin, nadal pozostaje 
nierozstrzygnięta kwestia, czy strategie migracyjne rzeczywiście za-
pewniają poczucie bezpieczeństwa członkom rodziny. Dlatego też 
podejmowane są badania i diagnozy mające na celu organizowanie 
systemu wsparcia rodzinom transnarodowym. Ważne wśród analiz 
jest postrzeganie tej kwestii przez młode osoby jako z jednej stro-
ny potencjalnych uczestników takiej strategii życiowej, z drugiej zaś 
osób stojących przed decyzjami o zakładaniu rodziny i posiadaniu 
dzieci, a tym samym możliwych odbiorców wsparcia. 

Jakie są zatem opinie młodzieży (studentów) w tej materii? 
Podstawą do udzielenia odpowiedzi będą wyniki badań przeprowa-
dzonych wśród studentów dwóch kierunków uczelni z Lublina i Wil-
na1. Badaniami objęto młodzież studiującą na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim Jan Pawła II (kierunek socjologia i praca socjalna) 
oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie (kierunek socjologia 
i pedagogika społeczna). Badania przeprowadzono na przełomie 
2015 i 2016 roku w ramach stażu naukowego, przy użyciu ankiety 
audytoryjnej. W badaniu wzięło udział 198 studentów (101 stu-
dentów z Lublina oraz 97 studentów z Wilna). W próbie badawczej 
przeważają kobiety (81,8% kobiet, 18,2% mężczyzn), co wynika ze 
specyfiki studiów humanistycznych. Średnia wieku wynosi lat 24,14. 
Badane osoby są głównie stanu wolnego (73,2% badanych), 44,1% 
pozostaje w nieformalnym związku, a 17,9% w związkach małżeń-
skich. 70,7% studentów to osoby wierzące. Połowa respondentów 
(49%) ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą, 45,5% jako prze-
ciętną, a 5,6% jako złą. Lepsze oceny wskazują studenci z Lublina niż 
z Wilna (56,4% wobec 41,3%), studenci z Wilna natomiast częściej 
określają swoją sytuację materialną jako przeciętną (49,5% wobec 
41,6%). Podjęte badania mają charakter diagnostyczny (nie są repre-
zentatywne), niemniej jednak są interesujące ze względu na bliskość 
terytorialną i podobieństwo historyczno-kulturowe Polski i Litwy. 
Oba kraje borykają się z podobnymi problemami społecznymi – 
bezrobociem i migracją zarobkową. W 2013 roku z Litwy wyjechało 
38,8 tysiąca migrantów zarobkowych. Wskaźnik migracji dla Litwy 
w 2012 roku wyniósł –7,1/1000 mieszkańców (dla Polski –0,2/1000 
mieszkańców). Podobnie jak w Polsce, na Litwie również miał miej-
sce nagły i lawinowy wzrost liczby osób bezrobotnych. W 2003 roku 
stopa bezrobocia na Litwie wynosiła 14,4%, w 2008 roku spadła do 
3,8%, by w 2010 roku osiągnąć 18%. W 2014 roku wyniosła 9,9% 
(Wołkonowski 2014: 442-444). Zbliżone dylematy społeczne w obu 
krajach warunkujące funkcjonowanie rodzin uzasadniają pytanie 
o postrzeganie organizacji systemu pomocy wsparcia rodzinom 
transnarodowym. 

Jakie instytucje zdaniem badanych studentów zajmują się 
problemami rodzin migracyjnych? Jak wynika z wykresu 2, według 
zarówno polskich, jak i litewskich studentów to instytucje pomocy 
społecznej są głównie odpowiedzialne za pomoc rodzinom w roz-
łące migracyjnej (62% wskazań). Zdecydowanie rzadziej wskazywa-
ne były szkoły (blisko 27%), poradnie psychologiczne (blisko 22%) 
i organizacje pozarządowe (blisko 18%). Może to wskazywać na pe-
joratywny odbiór takich rodzin i „szufladkowanie” ich jako rodzin 
problematycznych, potrzebujących wsparcia finansowego i pomocy 
pracowników socjalnych. Być może młody wiek respondentów tłu-

1 Problematyka badania dotyczyła rodziny w rozłące migracyjnej. W kwe-
stionariuszu przygotowano także blok pytań odnoszących się do postrzega-
nia instytucji mających udzielać wsparcia rodzinom transnarodowym. 
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Wykres 5. Działania, które zdaniem badanych powinni podejmować ro-
dzice wyjeżdżający za granicę, aby zagwarantować dzieciom bezpieczeństwo 
a kraj/miasto pochodzenia (N=196)

Źródło: badania własne. Na wykresie przedstawiono tylko odpowiedzi 
twierdzące. 

Ponieważ na rodzicach spoczywa obowiązek zagwarantowania 
zostawionym w kraju dzieciom właściwej opieki, zasadne jest py-
tanie co w sytuacji, gdy ta opieka nie jest zapewniona? Czy rodzice 
powinni być pociągani do odpowiedzialności prawnej? Zdaniem 
badanych studentów, co obrazuje wykres 6, nie – przy czym czę-
ściej twierdzą tak studenci z Wilna. Co piąty badany student z Lu-
blina opowiada się za pociąganiem rodziców do odpowiedzialności 
prawnej. Wyniki mogą być zaskakujące, a tłumaczyć taką opinię 
można młodym wiekiem badanych. Zwykle opinia społeczna w tym 
względzie jest jednoznaczna – rodzice za zaniedbania wobec dziec-
ka w wyniku wyjazdu zarobkowego powinni ponosić konsekwencje 
prawne (Gizicka, Gorbaniuk, Szyszka 2010).

Wykres 6. Opinia na temat ponoszenia przez rodziców konsekwencji 
prawnych w sytuacji, gdyby nie zapewnili dzieciom opieki a kraj/miasto po-
chodzenia (N=184)

Źródło: badania własne.

Ponoszenie odpowiedzialności prawnej przez rodziców może 
mieć różną formę. Znamienne jest jednak, że badani lubelscy i wi-
leńscy studenci raczej ostrożnie typują rodzaj i charakter ewentual-
nych konsekwencji (co jest zrozumiałe, skoro są w ogóle przeciwni 
ich ponoszeniu przez rodziców). Jak wynika z tabeli 1, co drugi an-
kietowany student opowiada się za ustanowieniem kuratora sądo-
wego, gdyby rodzice nie zapewnili dostatecznej opieki swoim dzie-
ciom, a ponad dwie trzecie za karami za porzucenie dziecka. Tylko 
nieliczni uważają, że należałoby pozbawić rodziców władzy rodzi-
cielskiej, częściej wskazując na jej ograniczenie (choć i tak występują 
w tym względzie raczej ambiwalentne postawy). Zdecydowanie czę-
ściej natomiast opowiadają się za zobowiązaniem rodziców do pła-
cenia świadczeń na rzecz dziecka. Zatem stopień ingerencji państwa 
we władzę rodzicielską powinien być zdaniem badanych studentów 

pedagoga szkolnego, a w razie konieczności szersza współpraca 
z innymi instytucjami. Podkreślona jest zatem rola nauczycieli jako 
osób mających bezpośredni kontakt z dziećmi, osób, które powinny 
mieć świadomość potrzeb edukacyjnych i pedagogicznych uczniów 
z rodzin migracyjnych.

Wykres 4. Działania, które zdaniem badanych powinna podejmować 
szkoła wobec dzieci z rodzin migracyjnych (N=196)

Źródło: badania własne. Respondenci mogli wybrać do 4 odpowiedzi.

Okazuje się więc, że szkoły są postrzegane jako znaczące ogni-
wo wpierania dzieci i rodziców z rodzin migracyjnych. Sami nauczy-
ciele deklarują zresztą, że są przygotowani do prowadzenia diagno-
zy oraz do udzielania pomocy pedagogicznej. Skuteczne sposoby 
wspomagania rodzin transnarodowych wymagają jednak utrzymy-
wania dobrego kontaktu z rodzicami (migrantami i lokalnymi opie-
kunami), z wykorzystaniem kontaktów bezpośrednich i nowych 
technologii komunikacyjnych, także dbania o dobrą relację wycho-
wawca – dziecko, ponadto objęcia dziecka pomocą psychologiczno-
-pedagogiczną ze strony pedagoga szkolnego i poradni, jak również 
– co niezmiernie ważne – uregulowania sytuacji prawnej opieki nad 
dzieckiem na czas wyjazdu rodzica/rodziców (Walczak 2014: 89-90).

Aktywną stroną organizacji wsparcia są więc sami rodzice. To 
oni są odpowiedzialni za rozwój i edukację swoich dzieci, a ich wy-
jazd ma niewątpliwie wpływ na obie sfery. Nakłada to na nich zobo-
wiązanie do podjęcia odpowiednich kroków, aby zagwarantować im 
jak najbardziej optymalne poczucie bezpieczeństwa. Zakres działań 
rodziców, jak wynika z wykresu 5, powinien obejmować trzy kroki 
– finansowe, prawne i kontaktowo-informacyjne. Niemal wszyscy 
badani lubelscy i wileńscy studenci uważają, że obowiązkiem rodzi-
ca jest finansowe zabezpieczenie dziecka na czas swojego wyjazdu. 
Zgodni są również w kwestii konieczności ustanowienia opiekuna 
prawnego dla dziecka na wypadek nieprzewidzianych okoliczności 
(np. pobyt w szpitalu) podczas ich nieobecności. Co do trzeciego 
typu działań rodziców, związanych z koniecznością poinformowa-
nia znaczących osób z otoczenia dziecka o swojej nieobecności 
w wyniku wyjazdu zarobkowego, występują rozbieżności w opinii 
studentów. Obie badane grupy widzą konieczność takich kontak-
tów, jednakże lubelscy studenci częściej wskazują na konieczność 
poinformowania księdza (74% wskazań wobec 63,4% wskazań 
studentów z Wilna). Z kolei studenci z Wilna częściej niż z Lublina 
uważają, że rodzice powinni poinformować szkołę – wychowawcę 
o swoim wyjeździe (odpowiednio 95,6% i 86% wskazań). Wyso-
kie odsetki wskazań pokazują, że badani studenci mają świado-
mość konieczności takich kontaktów i uprzedzenia przez rodziców 
o planach, aby móc organizować dzieciom wsparcie na czas ich 
nieobecności. 
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Podsumowanie

Polska jest krajem o dużych tradycjach migracyjnych, a wyjaz-
dy zarobkowe są często podejmowaną strategią życiową Polaków. 
Wzrastająca liczba rodzin migracyjnych (transnarodowych) wymusza 
konieczność analizy ich sytuacji, diagnozy ewentualnych problemów 
i trudności oraz podejmowania prób ich rozwiązywania. W szcze-
gólnej sytuacji są nieletnie dzieci, dlatego też to głównie one są 
podmiotem działań pomocowych. Wyjazdy rodziców, nawet krót-
kotrwałe czy sezonowe, skutkują wieloma konsekwencjami w funk-
cjonowaniu rodziny, z których emocjonalne mają chyba najgłębsze 
i najdłuższe (rozłożone w czasie) następstwa. Dlatego też tak istot-
na jest świadomość następstw migracji zarobkowych, aby można 
było organizować wsparcie w jak najbardziej optymalny sposób. 
Stąd główny nacisk położony jest na szkołę i rolę wychowawców 
jako osób mających codzienny kontakt z dziećmi, umożliwiający im 
obserwację i możliwość wychwycenia niepokojących zachowań. Wy-
daje się, że oprócz zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa praw-
nego (opiekuna prawnego) i finansowego, konieczne jest wsparcie 
emocjonalne (psychologiczne). Właśnie szkoła jest obszarem o du-
żym potencjale, który powinien zostać wykorzystany na rzecz ni-
welowania negatywnych następstw migracji rodziców u dzieci. To 
wyzwanie, w pewnym stopniu już realizowane, wymaga konkret-
nych rozwiązań, aby pomoc rodzinom migracyjnym była optymalna 
i adekwatna do potrzeb. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne uczelni.

Bibliografia

1. Bryceson D., Vuorela U., (2002) Transnational Families in the Twenty-
-First Century [w:] Bryceson W.D., Vuorela U., (red.), The Transnational 
Family, New European and Global Networks, Oxford, New York: Berg. 

2. Chee M.W., (2005) Taiwanese American Transnational Families. Wo-
men and Kin Work, New York, London: Routledge.

3. Cho E.K., Chen D.W., Shin S., (2010) Supporting transnational families, 
“Young Children” nr (65)4.

4. Danilewicz W., (2006) Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyj-
nych, Białystok: Trans Humana.

5. Danilewicz W., (2010) Rodzina ponad granicami. Transnarodowe do-
świadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok: Trans Humana.

6. Drozdowski R., (2010) Konsekwencje nowej fali migracji dla dalszej 
modernizacji państwa i społeczeństwa polskiego [w:] Ilski K., (red.), 
Obrazy migracji, Poznań: Wydawnictwo Instytut Historii UAM. 

7. Gizicka D., (2014) Jakość życia rodzin migracyjnych [w:] Jabłoński A., 
Szyszka M., Gizicka D., (red.), Współczesna rodzina polska. Przemiany, 
zagrożenia i wyzwania, Lublin: Wydawnictwo KUL.

8. Gizicka D., Gorbaniuk J., Szyszka M., (2010) Rodzina w sytuacji rozłąki 
migracyjnej, Lublin: Wydawnictwo KUL.

9. Gospodarstwa domowe i rodziny z osobami przebywającymi czasowo 
za granicą, (2015), Warszawa: GUS.

10. Goulbourne H., (2002) Caribbean Transnational Experience, London: Pluto Press.
11. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w la-

tach 2004 – 2014, (2015) Warszawa: GUS.
12. Kaczmarczyk P., (2006) Współczesne migracje zagraniczne Polaków – 

skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Warszawa: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

13. Kawczyńska-Butrym Z., (2007) Rodzina w migracji zarobkowej [w:] 
Gorbaniuk J., (red.), Sytuacja rodzina we współczesnym społeczeń-
stwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin: Wy-
dawnictwo EL-Press.

raczej ograniczony. Być może uważają, że są to zbyt drastyczne kroki, 
które tym bardziej „uderzą” w dziecko. 

Tabela nr 1. Konsekwencje prawne, jakie zdaniem badanych powin-
ni ponosić rodzice za niezapewnienie dostatecznej opieki swoim dzieciom 
a kraj/miasto pochodzenia

Konsekwencje prawne

Kraj/miasto pochodzenia

OgółemLitwa
(Wilno)

Polska
(Lublin)

N % N % N %

Ograniczenie 
władzy 
rodzicielskiej

tak 45 49,5 46 46,0 91 47,6

nie 33 36,3 42 42,0 75 39,3

trudno 
powiedzieć 13 14,3 12 11,0 25 13,1

Pozbawienie 
władzy 
rodzicielskiej

tak 19 20,9 15 15,0 34 17,8

nie 58 63,7 68 68,0 126 66,0

trudno 
powiedzieć 14 15,4 17 17,0 31 16,2

Ustanowienie 
kuratora 
sądowego 

tak 50 54,3 52 52,0 102 53,1

nie 20 21,7 35 35,0 55 28,6

trudno 
powiedzieć 22 23,9 13 13,0 35 18,2

Ustanowienie 
kar za nieza-
pewnienie 
dostatecznej 
opieki dziecku/
dzieciom

tak 60 66,7 58 58,0 118 62,1

nie 18 20,0 26 26,0 44 23,2

trudno 
powiedzieć 12 13,3 16 16,0 28 14,7

Ustanowienie 
kar za 
porzucenie 
dziecka/dzieci

tak 67 70,4 62 62,0 129 67.9

nie 13 14,4 22 22,0 35 18,4

trudno 
powiedzieć 10 11,7 16 16,0 26 13,7

Zobowiązanie 
do płacenia 
świadczeń na 
rzecz dziecka

tak 65 73,0 72 72,0 137 72,5

nie 13 14,6 12 12,0 25 13,2

trudno 
powiedzieć 11 12,4 16 16,0 27 14,3

Źródło: badania własne.

Konstatując, studenci widzą potrzebę organizacji systemu 
wsparcia dla rodzin migracyjnych, a jego podstawą powinna być 
szkoła i wielosektorowa współpraca na rzecz dzieci zostawionych 
w kraju. Odpowiada to ogólnemu trendowi postrzegania potrzeb 
i diagnozy rodzin migracyjnych, uwzględniającej szerszy kontekst 
funkcjonowania społecznego dziecka (Tomaszewska 2008). Podkre-
śla się konieczność monitorowania przez wychowawców sytuacji 
życiowej uczniów, która może być podstawą budowania indywidu-
alnych programów wsparcia dla uczniów odczuwających negatywne 
konsekwencje rozłąki z rodzicami. Owo poznawanie sytuacji szkol-
nej i rodzinnej ucznia powinno odbywać się przy zaangażowaniu 
w ten proces jego i jego rodziny. Współpraca jest zatem kluczem do 
właściwej i optymalnej pomocy dziecku (Tomaszewska 2008: 52). 
Wzorem innych krajów w organizowaniu wsparcia dla dzieci moż-
na wykorzystać potencjał samych dzieci mających doświadczenia 
rozłąki migracyjnej. Pomocne mogą być grupy wsparcia dla dzieci 
z rodzin transnarodowych, umożliwiające im spotkania i wymianę 
doświadczeń, tym samym wzajemne pocieszenie i łatwiejsze dosto-
sowanie się do zmienionego życia rodzinnego (Parreñas 2005; Cho, 
Chen, Shin 2010).
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czy jednostek do ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, 
ale przede wszystkim własnej tożsamości kulturowej w warunkach 
wszechogarniającej globalizacji. Jak wskazuje J. Czaja, stwarzanie 
mechanizmów zachowujących złoty środek między bezpieczeń-
stwem kulturowym a zagrożeniami, ma istotny wpływ na bezpie-
czeństwo międzynarodowe (Czaja 2008: 150-152).

Kolejnym problemem, mającym swe uwarunkowania w ko-
rzeniach kulturowych, jest znacząca rola czynnika militarnego. Wy-
jaśniając, chodzi o strategiczne zachowania aktorów stosunków 
międzynarodowych, łatwość użycia siły w rozwiązywaniu napięć 
i konfliktów, prowadzenie polityki militarnego odstraszania oraz 
znaczenie sił zbrojnych. Wymienione kwestie są związane z poję-
ciem kultury strategicznej. W. Lamentowicz definiuje ten termin 
jako idee, wartości, wiedzę, postawy i wzory zachowań, które mają 
wpływ na rozumienie bezpieczeństwa narodowego i międzynaro-
dowego, a także są warunkiem podejmowania działań z udziałem 
siły (Lamentowicz 2009: 108). Kultura strategiczna uwidacznia się 
zarówno w założeniach praktycznych, jak i teoretycznych, jest także 
zmienna w czasie. Uświadomienie jej nie należy do najłatwiejszych 
zadań, a zrozumienie treści kultury strategicznej może stać się możli-
we dopiero pod wpływem wystąpienia pewnych wydarzeń. Z drugiej 
strony, wydarzenia te mogą okazać się przyczyną powstania różnic 
między aktorami stosunków międzynarodowych. 

Wraz ze wzrostem znaczenia kwestii kulturowych w stosunkach 
międzynarodowych, wzrastać będzie rola kultury strategicznej. Jej 
podobieństwo, oparte na zbieżnych wartościach i normach, także 
jest decydującym elementem integralności i efektywności sojuszy 
polityczno-wojskowych, obok takich czynników jak: operacyjność, 
standaryzacja struktury dowodzenia i organizacji wojsk itp. Wyraźne 

Wstęp

Intensywne zmiany, do których dochodzi w ostatnich latach na 
całym świecie powodują konieczność nowego spojrzenia na stosunki 
międzynarodowe. Także nieustannie pogłębiająca się globalizacja 
stwarza potrzebę wnikliwej analizy tych relacji przez pryzmat zja-
wisk i aspektów kulturowych. Zbadanie kultury, wzorców, obycza-
jów czy wyznawanych wartości w danym kręgu kulturowym, może 
przyczynić się do zrozumienia działań aktorów międzynarodowych 
lub przewidywać ich pewne zachowania. 

Rozważaniom zostaną poddane aspekty stosunków między-
narodowych, które są związane ze stykiem różnych kultur. S. Hun-
tington określa to zderzeniem kultur i cywilizacji (Huntington 2006). 
Zjawiska takie jak: polityzacja, fragmentacja, fundamentalizm są 
ważnymi czynnikami mającymi wpływ na bezpieczeństwo między-
narodowe. Wzrost znaczenia aspektu kulturowego w stosunkach 
międzynarodowych jest także spowodowany uniwersalizacją i ujed-
noliceniem kultury. Proces ten jest silnie związany z przyjmowaniem 
i powielaniem dominującej kultury Zachodu. Najsilniejsi uczestnicy 
stosunków międzynarodowych wyznaczają standardy globalizacji 
i czerpią z niej maksymalne zyski, podczas gdy inni aktorzy nie po-
trafią sobie z tym zjawiskiem poradzić, ponosząc olbrzymie straty. 
Problem ten znajduje swoje potwierdzenie w statucie Międzyna-
rodowego Trybunału Sprawiedliwości. Poprzez odwołanie się do 
„narodów cywilizowanych”, jednoznacznie wskazuje, którą kulturę 
należy uznać za cywilizowaną. Obecnie, w warunkach zanikania 
barier na drodze przenikania różnych kultur, dekolonizacji kultury 
w Trzecim Świecie i polityzacji religii, problem ten nabiera nowego 
znaczenia. Jest to związane z możliwością państw, grup społecznych 
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Cultural background 
of conflicts

The aim of author is attempt to analyze the cultural back-
ground of international relations and intensifying conflicts with the 
associated. The construction of this study was preceded by a pre-
liminary contemplating about the growing importance of cultural 
issues in the modern world. Then, author through the verification 
source materials is trying to distinguish the concept of culture and 
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ory. Author analyzes these relations on religious grounds, paying 
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Celem autorki jest próba analizy kulturowego podłoża sto-
sunków międzynarodowych, a przede wszystkim rodzących się na 
tym tle konfliktów. Konstrukcja niniejszej pracy została poprzedzo-
na rozważaniem wstępnym na temat wzrostu znaczenia kwestii 
kulturowych we współczesnym świecie. Następnie autorka poprzez 
dogłębną weryfikację materiałów źródłowych próbuje rozróżnić 
pojęcie kultury i cywilizacji. Zasadnicza część artykułu zawiera re-
fleksje na temat zderzeń kulturowych i cywilizacyjnych w odnie-
sieniu do teorii Huntingtona. Autorka analizuje te relacje na tle 
religijnym, zwracając szczególną uwagę na kwestię fundamenta-
lizmu religijnego. 

Słowa kluczowe: kultura, zderzenie cywilizacji, fundamentalizm 
religijny, konflikty międzynarodowe.
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być przyczyną tworzenia wzajemnych relacji między ludźmi, pań-
stwami lub cywilizacjami. Z aspektem kultury jest też ściśle związany 
język, uważany za źródło wartości oraz dzięki któremu możliwa jest 
komunikacja (Ziętek 2013: 40-41). Z kolei socjolog, B. Szacka, kulturę 
uważa za atrybut człowieka. Jej zdaniem, dotyczy ona całego ludz-
kiego życia i ma wpływ na jego wszystkie czynności i zachowania. 
Zatem kulturą jest wszystko to, co stworzył człowiek. Wskazuje rów-
nież, że jest to twór zbiorowy, a nie indywidualny, ponieważ rozwija 
się na skutek kontaktów między ludźmi, od których uczymy się re-
akcji i podobnego myślenia w określonych sytuacjach. Warto także 
zaznaczyć, że kultura jest swego rodzaju doświadczeniem przekazy-
wanym z pokolenia na pokolenie i jest przez to nieodłącznie związa-
na ze świadomością czasu i istnienia w czasie (Szacka 2003: 76-77).

Podobnie postuluje P. Sztompka. Podtrzymując, że kultura jest 
wytworem ludzi, definiuje ją jako: „całościowy sposób życia cha-
rakterystyczny dla danej zbiorowości, na który składa się wszystko 
to, co ludzie myślą, robią i posiadają” (Sztompka 2010: 255). Aby 
dokładniej wyjaśnić czym jest kultura, wprowadził podział na: kultu-
rę normatywną, kulturę idealną (symboliczną i centralną) oraz ma-
terialną. Z kolei J. Czaja wyodrębnia kulturę materialną, duchową 
i społeczną (Czaja 2008: 25-28). Ta klasyfikacja należy do najczęściej 
krytykowanych, przede wszystkim ze względu na przeplatanie się 
tych trzech aspektów w wytworach kultury, jak i zjawiskach kulturo-
wych. Z drugiej strony, należy zwrócić uwagę na atut tego podziału, 
a mianowicie na jego przejrzystość i odzwierciedlenie najbardziej 
charakterystycznych cech kultury. Zaproponowany podział jest także 
bardzo przydatny w rozważaniach na temat bezpieczeństwa kulturo-
wego, czy zagrożeń dla tożsamości kulturowej poszczególnych spo-
łeczeństw. Warto również przytoczyć cytat K. Mazurek-Łopacińskiej: 
„(…) kultura tak jak chyba wszystko co żywotne, dotyka człowieka. 
Będąc tworem paradoksalnym może łączyć ludzi i może ludzi dzie-
lić – aż po wrogość. Jest głównym nośnikiem narodowych symboli, 
choć w swej historii zawiera także ślady odległej gatunkowej prze-
szłości homo sapiens. Może ona zamykać się w oblężonej twierdzy 
jednego narodu, ale jednocześnie może być otwarta na otoczenie, 
nie rezygnując tym samym ze swej narodowej tożsamości” (Mazu-
rek-Łopacińska 1998: 117). 

Kończąc zarys definicji terminu kultura można przyjąć, że jest 
ona zarówno międzypokoleniową skarbnicą i dziedzictwem, jak i ak-
tywnie kształtującym się repertuarem znaczeń, zawartym w mitach, 
symbolach i wartościach, które mają za zadanie jednoczyć społe-
czeństwo oraz wyróżniać je od innych (Ziętek 2013: 42). Zatem, 
kultura z jednej strony może wpływać na poczucie bezpieczeństwa, 
a z drugiej może mieć skutek zupełnie odwrotny. Zarówno w prze-
szłości, jak i obecnie, kultura stanowi przedmiot negatywnych dzia-
łań prowadzonych przez jednostki, grupy społeczne lub państwa. 
W przeszłości, zasadniczym celem było jej całkowite zniszczenie. 
Mowa tutaj o kulturze materialnej, jak i niematerialnej. Swoboda 
kultury w otwarciu na nowości świata powoduje, że jest ona stale 
wzbogacana. Jednak, nieracjonalne korzystanie z nowych możliwo-
ści może okazać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa kulturowego, 
narodowego czy międzynarodowego. 

Wielu zagranicznych badaczy utożsamia pojęcie kultury z cy-
wilizacją. Idealnym przykładem jest definicja zaproponowana przez 
E. Taylor’a: „kultura, czyli cywilizacja w najszerszym znaczeniu et-
nograficznym, jest to pojęcie obejmujące wiedzę, wierzenia, sztu-

różnice w treści kultury strategicznej mogą powodować trudności 
we współpracy, a także spowodować, że będzie ona niemożliwa. 
Tymi zasadami kierowała się także Unia Europejska, która postawiła 
warunek konieczności budowy wspólnej europejskiej kultury stra-
tegicznej, przyjmując Europejską Strategię Bezpieczeństwa w 2003 
roku. 

Kultura a cywilizacja

Zarówno termin kultura, jak i cywilizacja są silnie związane 
z pojęciem bezpieczeństwa kulturowego. Aby je w pełni zrozumieć, 
należy najpierw zdefiniować te dwa terminy, ponieważ często są ze 
sobą utożsamiane. Sposób zrozumienia kultury w naukach społecz-
nych jest ważny, gdyż pozwala na identyfikację bezpieczeństwa kul-
turowego w warunkach globalizacji. Istotnym elementem są także 
międzynarodowe stosunki kulturowe. 

Termin „kultura” swoją etymologię wywodzi z łacińskiego 
słowa cultus, które oznacza cześć, pielęgnowanie, kultywowanie. 
Pierwotnie odnosiło się to do hołdu składanego bóstwom roli i uro-
dzaju, czyli Persefonie i Demeter. Z czasem jednak zaczęło oznaczać 
uprawę roli – agri cultura. Od czasów Cycerona, który w swoich 
tekstach używał zwrotu cultura amini, kulturę ducha rozumiano 
jako uszlachetnienie ludzkiego umysłu. Do tej łacińskiej etymolo-
gii nawiązywał też I. Kant pisząc, że: „wyrabianie zdolności istoty 
rozumnej jest kulturą” (Czaja 2008: 20). Obecnie definicji terminu 
kultura jest tak wiele, że trudno byłoby je wszystkie zaprezentować. 
W literaturze przedmiotu często można spotkać podział, który za-
proponowali dwaj amerykańscy antropolodzy, A. Kroeber i C. Kluc-
khohn. Wyróżnili sześć kategorii kultury (Kłoskowska 2006: 21-22):

• opisowo-wyliczające – obejmujące klasyczną postać pier-
wotnych definicji etnologicznych;

• historyczne – odwołujące się od określeń takich jak: dzie-
dzictwo kulturowe, dorobek kulturowy, pomniki i zabytki;

• normatywne – akcentujące podporządkowywanie się nor-
mom jako właściwości zachowań ludzkich oraz podkreśla-
jące jedność tych zachowań jako wyróżnik różnych kultur;

• psychologiczne – kładące nacisk na psychiczne mechani-
zmy kształtowania się kultury, będące źródłem ludzkiej 
kreatywności, procesu uczenia się, wytwarzania nawyków 
kulturowych oraz ukazujące wpływ kultury na kształtowanie 
osobowości ludzkich;

• strukturalne – charakteryzujące się koncentracją na cało-
ściowym charakterze danej kultury i jej wewnętrznym po-
wiązaniu;

• genetyczne – dotyczące wyjaśnienia pochodzenia poszcze-
gólnej kultury oraz jej przeciwstawienia naturze. 

Kultura poprzez wskazywanie kluczowych wartości, stwarza 
silne podstawy funkcjonowania. Wyznawane wzorce i ideały wyty-
czają cele i dążenia oraz wyznaczają kierunki starań. Dążenia ludzi 
to przecież szkic drogi rozwoju, która jest nieodłącznym elementem 
bezpieczeństwa. Na zależność między kulturą a rozwojem zwraca 
uwagę  R. Siedliński: „kultura nadaje istnieniu świata sens przez to, 
że otwiera perspektywę na jego dalsze fazy rozwojowe” (Siedliński 
2008: 146). Również ze względu na konstytucyjną rolę, jaką pełni 
sfera wartości, utożsamia się ją z kulturą. Wspólne wartości mogą 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 4(25)/2017                                                                                                    

56

należą do najłatwiejszych. Podsumowując należy przyjąć, że wspól-
nymi elementami większości z nich jest wzajemny związek, powią-
zanie z systemem norm i wartości oraz religią. 

Bezpieczeństwo kulturowe jest pojęciem stosunkowo nowym, 
chociaż, jak potwierdza historia, realnym i doskonale znanym. Defi-
niuje się je jako „zdolność państwa do ochrony tożsamości kulturo-
wej, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w warunkach otwar-
cia na świat, umożliwiających rozwój kultury poprzez internalizację 
wartości niesprzecznych z własną tożsamością” (Czaja 2008: 36-37). 
Należy zauważyć, że kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa 
kulturowego odgrywa tożsamość. W ostatnim czasie nabiera ona 
coraz większego znaczenia, stając się wartością samą w sobie. Przyj-
mując, że tożsamość kulturowa jest osią bezpieczeństwa kulturo-
wego, z jednej strony stanowi podłoże do określenia swojej przy-
należności, a z drugiej może być przyczyną rywalizacji w każdym 
wymiarze. Destabilizacja, która jest tego następstwem, powoduje 
negatywne skutki dla bezpieczeństwa. 

Zderzenie cywilizacji

Teoria geopolityczna S. Huntingtona o zderzeniach wrogich so-
bie kultur i cywilizacji powstała w latach 90. XX wieku. Miała ona 
zastąpić konfrontację rywalizujących ze sobą bloków polityczno-
-militarnych, ideologicznych i gospodarczych okresu zimnej wojny. 
Jak każda nowo powstała koncepcja, ta również ma swoich zwolen-
ników i przeciwników. Dla jednych okazuje się idealną wizją przy-
szłości, a dla drugich – jest zwykłą formą przepowiedni. Huntington 
poprzez swoją teorię starał się stworzyć nowy wizerunek stosunków 
międzynarodowych, a tym samym określić kierunki współczesnego 
ładu światowego. Uważał, że jest to konieczne z powodu wielu sty-
mulatorów, np. upadku komunizmu, kresu zimnej wojny, odrodze-
niem się czynników kulturowych w stosunkach międzynarodowych, 
wzrostu znaczenia aktorów niepaństwowych, czy osłabieniem roli 
państwa narodowego. 

Jego teza sugeruje, że we współczesnym świecie może docho-
dzić do poważnych konfliktów pomiędzy poszczególnymi cywiliza-
cjami. Wskazuje, że to właśnie spory kulturowe zastąpią konflikty 
ideologiczne i ekonomiczne. Przesłanie, na które zwraca nam uwa-
gę Huntington w swojej koncepcji brzmi następująco: „to kultura 
i tożsamość kulturowa, będąca w szerokim pojęciu tożsamością cy-
wilizacji, kształtują nowe wzorce spójności, dezintegracji i konfliktu 
w świecie, jaki nastał po zimnej wojnie” (Czaja 2008: 158-159). 

W wyniku procesu globalizacji, ilość i intensywność wszelkich 
relacji między ludźmi i cywilizacjami stale wzrasta. Z jednej strony, 
te interakcje zwiększają poczucie odrębności i przynależności do 
danej kultury, ale z drugiej powodują, że wyraźniejsze stają się róż-
nice pomiędzy poszczególnymi kręgami kulturowymi. Z tym z kolei 
jest związana potrzeba podkreślenia swojej kultury, czasami w pro-
wokujący sposób. Wszystkie zmiany globalizacyjne, które możemy 
zaobserwować w sferze społecznej powodują wyobcowanie ludzi 
z ich lokalnych tożsamości, osłabiając tym samym państwa naro-
dowe. W większości regionów na świecie wątpliwości co do swojej 
tożsamości wypełnia religia, która często przybiera postać skrajnego 
fundamentalizmu. Pojawiają się one zarówno w chrześcijaństwie, 
judaizmie, buddyzmie, hinduizmie i islamie. W tę globalizacyjną pu-
łapkę wpadają najczęściej wyedukowani i dobrze usytuowani młodzi 

kę, moralność, prawo, obyczaje i inne zdolności i przyzwyczajenia, 
zdobyte przez człowieka jako członka społeczeństwa. (...) katalog 
wszystkich objawów życia publicznego danego narodu, przedstawia 
to, co nazywamy kulturą” (http://ozkultura.pl 2016). 

Tendencja utożsamiania tych dwóch pojęć była popularną ce-
chą koncepcji w XIX wieku. Jednak i współcześnie nie brakuje tego 
typu definicji. W brytyjskich lub francuskich kręgach kulturowych 
cywilizacja nadal oznacza kulturę, co jest widoczne przede wszyst-
kim w semantyce. Ponadto, język jest istotnym elementem, który 
obok innych cech, wyróżnia daną cywilizację. Do głównych badaczy 
zajmujących się różnicami pomiędzy kulturą a cywilizacją należą 
m.in. O. Spengler, A. Weber, N. Elias oraz A. Toynbee. Cywilizacja 
w rozumieniu Spenglera to etap rozwoju każdej kultury. Uważa on 
także, że cywilizacja jest kulturą, która utraciła swoją duszę. Filozof 
rozumie przez to stwierdzenie kulturę w dobie zmierzchu i obu-
mierania, w wyniku czego, miejsce duszy i serca wypełnia intelekt, 
ludu – masa, a ojczyzny – ekspansja. Społeczne podłoże tych zmian 
stanowi przeprowadzka ze wsi do miasta, która zmienia całkowicie 
mentalność i sposób życia oraz tworzy nowy typ człowieka. W jego 
rozumieniu cywilizacja to kultura wielkich nowoczesnych metropo-
lii, które doprowadzają do degradacji prowincję (Jaroszyńska 2016: 
26). Toynbee, podobnie jak Spengler, traktował cywilizację jako 
ujęcie wielkich kultur. Jednak w odróżnieniu od niego uważał, że 
cywilizacja nie jest samotną wyspą, a w wyniku styku i łączenia się 
z innymi tworzy hybrydy, wpływając na inny cywilizacje. Koncepcja 
Toynbeego zakłada, że cywilizacja to proces, natomiast kultura jest 
stanem. Ponadto zakłada, że rozwój cywilizacji jest czymś oczywi-
stym, a każdy przejaw stagnacji oznacza jej upadek. Właśnie kultura 
jest tą cywilizacją w czasie zastoju (Jaroszyńska 2016: 27-28).

Na gruncie polskim W. Tatarkiewicz interpretował to w nieco 
odmienny sposób. Dla niego cywilizacją jest wszystko to, co ludz-
kość stworzyła w celu ułatwienia i polepszenia życia. Chodzi tu 
przede wszystkim o rzeczy i czynności stworzone przez człowieka, 
np. organizacja, zarządzanie, ideologia. Natomiast kultura to stan 
wewnętrzny człowieka, czyli to jakie wyznaje ideały i wartości oraz 
jego przeżycia (Tatarkiewicz 1978: 80). 

W ostatnim czasie, pojęcie cywilizacji nabrało większego zna-
czenia. Ogromny wpływ na to miała kontrowersyjna teoria znanego 
amerykańskiego politologa, S. Huntingtona o zderzeniu cywilizacji. 
Dodatkowo, w myśl tej tezy, interpretowano wydarzenia z 11 wrze-
śnia 2011 roku oraz inne ataki terrorystyczne dokonywane główne 
przez ekstremistyczne organizacje islamskie. Huntington postulował, 
że: „cywilizacja jest największą jednostką kulturową (…), najwyż-
szym kulturowym stopniem ugrupowania ludzi i najszerszą płasz-
czyzną kulturowej tożsamości, ponad którą jest już tylko to, co od-
różnia człowieka od innych gatunków”. Dodaje również, że określają 
ją pewne wspólne elementy, m.in. historia, język, religia, obyczaje 
i instytucje społeczne (Huntington 2006: 50-51). We współczesnej 
literaturze cywilizacją określa się krąg kulturowy oparty na wspólno-
cie losów historycznych, wspólnym systemie wartości oraz wzorcach 
kulturowych. Przykładem może być cywilizacja europejska, chrześci-
jańska lub chińska. Motyw zbioru kultur, cech i zjawisk kulturowych 
przejawia się w wielu definicjach. T. Paleczny traktuje cywilizację 
jako „najwyższy kulturowy stopień ugrupowania ludzi i najszerszą 
płaszczyznę ludzkiej identyfikacji” (Paleczny 2005: 262-264). Próby 
zdefiniowania terminu cywilizacja, podobnie jak pojęcia kultura, nie 
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organizacje międzynarodowe. Część z nich przekształca się w orga-
nizacje terrorystyczne wykorzystując religię jako krwawe narzędzie 
do realizacji własnych celów. 

Przejawy fundamentalizmu religijnego

Znaczna większość badaczy zderzenia cywilizacji wiąże z ideolo-
gią polityczną, jaką jest fundamentalizm religijny. Obecnie, głównie 
za sprawą wzrostu znaczenia religii islamu i wykorzystywania jej 
w polityce, a szczególnie po wydarzeniach z 11 września 2001 roku, 
fundamentalizm jest jednoznacznie kojarzony z tą religią. Prowadzi 
to z jednej strony do wysuwania postulatów, aby nie ograniczać po-
jęcia fundamentalizmu jedynie do świata muzułmańskiego, z drugiej 
zaś strony – podkreśla jego znaczenie w islamie. 

Najogólniej pojęcie „fundamentalizm” możemy zdefiniować za 
A. Pawłowskim jako „zbiór idei dominujących treść polityczną (myśli, 
postaw, ideologii, doktryny, programu, ruchu społecznego lub spo-
sobu sprawowania rządów), którego sedno stanowi system wartości 
ze swej istoty aspirujących do bezspornie uniwersalnych, jedynie 
słusznych oraz niezbędnych dla osiągnięcia szczęścia w dającej się 
opisać czasoprzestrzeni, jak i zawierających dyrektywę samorealiza-
cji niezależnie od uwarunkowań i za każdą cenę” (Pawłowski 1994: 
8). Istotą fundamentalizmu jest powrót do źródeł religii, a dokład-
niej, do jej fundamentów. Fundamentalistom zależy na oczyszcze-
niu religii ze wszystkich późniejszych uzupełnień i dodatków. Powrót 
fundamentalistyczny oznacza, że należy korzystać jedynie z wartości 
przodków i odrzucić wszelkie reformy, zwłaszcza te, które proponuje 
Zachód. Tylko pierwotny, a więc czysty kształt religii jest doskonały 
i należy go respektować (Marczewska 2010: 198-199).

Znany krytyk islamizmu B. Tibi, wskazuje na cechy fundamenta-
lizmu religijnego. Najważniejsze z nich to (Tibi 1997: 24-26):

1. Jest skierowany przeciwko sekularnemu państwu narodo-
wemu, prezentując postawę antyzachodnią (Zachód jawi się 
jako cywilizacja obca i wroga);

2. Nawołuje do wojny cywilizacyjnej, a tak zwani „wojownicy 
w imię Boga” występują przeciwko globalnemu porządkowi;

3. Odrzuca ogólnoświatową, ponadkulturową moralność, dą-
żąc do odrodzenia swoich lokalnych kultur ugrupowanych 
w ramach regionalnych cywilizacji;

4. Fundamentalistyczne podejście charakteryzuje się również 
tym, że cywilizacje definiowane są w kategoriach religijnych 
jako specyficzne zbiorowości;

5. Przybiera postać buntu wobec wprowadzania zachodnich 
zasad porządku społecznego, do których należą: demokracja 
czy prawa człowieka;

6. Powoływanie się na tradycje religijne oznacza upolitycz-
nienie religii w odpowiedzi na globalny upadek wartości 
i ekspansję Zachodu oraz jako odpowiedź na kryzys również 
w sferach kulturowych innych religii światowych.

Wszystkie współczesne odłamy fundamentalizmu cechuje 
opozycja wobec cywilizacji kulturowego modernizmu zachodnie-
go. Zależnie od społeczności religijnej, fundamentalizmy różnią się 
między sobą, zarówno jeśli chodzi o dzieje ich powstania, formy 
oraz oddziaływanie. Najbardziej jaskrawym przykładem jest jego 
odmiana muzułmańska. Fundamentalizm islamski wzywa do budo-

ludzie. Proces desekularyzacji świata i odżywania czynników religij-
nych to charakterystyczna cecha przełomu XX i XXI wieku. 

Jak słusznie zauważa J. Czaja, różnice kulturowe nie są tak bar-
dzo skłonne do zmian i poddawania się, jak kwestie gospodarcze lub 
polityczne. Dotyczy to głownie przynależności religijnej, która jest 
nadana i niełatwo ją zmienić. Nie da się być pół-katolikiem i pół-
-muzułmaninem. Natomiast można mieć podwójne obywatelstwo 
i być pół-Francuzem i pół-Arabem (Czaja 2008: 160). Huntington, 
pisząc o zderzeniach cywilizacji, wymienia bardzo dużo konfliktów 
na różnej płaszczyźnie. Z punktu widzenia omawianego zagadnienia, 
ważniejszym kryterium niż przedmiot poszczególnych sporów jest 
ich lokalizacja. To miejsce stanowi linia styku odmiennych cywiliza-
cji. Do tych konfliktów możemy zaliczyć:

1. Konflikt na linii Zachód (np. Europa, Ameryka Północna, Au-
stralia) – inne cywilizacje (np. Ameryka Łacińska, Afryka);

2. Konflikt na linii państwa narodowe – inne grupy (np. etnicz-
ne, kulturowe, religijne, niepaństwowe, zorganizowanej 
przestępczości);

3. Konflikt na linii cywilizacja w mikroskali (płaszczyzna lokalna) 
– cywilizacja w makroskali (płaszczyzna globalna).

Należy także dodać, że za najważniejsze zderzenie cywilizacyj-
ne Huntington uważa konflikt pomiędzy Zachodem a innymi cywi-
lizacjami, a ich wzajemne relacje są najbardziej charakterystyczną 
cechą współczesnego świata. W warunkach globalizacji Zachód, 
poprzez narzucanie własnych wzorców i wartości, dąży do ujednoli-
cenia oraz uniwersalizacji kultury. Nie wszystkie cywilizacje się tym 
próbom poddają, co generuje napięcia i swoistą niechęć do maso-
wej kultury Zachodu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Ostatnio 
coraz częściej objawia się to narastaniem konfliktów religijnych, 
głównie na linii islam – Zachód. Te wszystkie niepokojące zjawiska 
prowadzą do wzrostu zagrożeń nie tylko dla bezpieczeństwa narodo-
wego poszczególnych państw, ale również dla bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego. Jako największe zagrożenie Huntington wymienia 
rozprzestrzenianie broni masowego rażenia. 

Huntington w swojej pracy podejmuje także próbę konkrety-
zacji wymienionych konfliktów poprzez nakreślanie wizji ich praw-
dopodobnego wystąpienia. Analizy tej dokonuje przede wszystkim 
w oparciu o doświadczenia zderzeń kulturowych, jak i o miejsca wy-
stąpień poszczególnych konfliktów (Kaukaz, Bałkany, Bliski Wschód). 
Jednak najwięcej miejsca poświęca genezie relacji islam – Zachód. 
Postuluje, że islamski fundamentalizm nie jest problemem dla Za-
chodu, lecz islam, jawiący się jako odmienna cywilizacja, której 
przedstawiciele są przekonani o wyższości swojej kultury. Natomiast 
patrząc z perspektywy islamu, to nie CIA ani Departament Obro-
ny, ale właśnie Zachód (odmienna cywilizacja, przekonana o swojej 
wyższości) stanowi problem. Te czynniki, charakteryzujące się prze-
konaniem o dominacji swoich kultur, potęgują konflikt na linii islam 
– Zachód (Huntington 2006: 273). S. Huntington jest przekonany, że 
wymieniony konflikt nie jest jedynym, w którym różnice kulturowe 
i religijne odgrywają kluczową rolę. Można wskazać również na inne, 
długoletnie napięte stosunki pomiędzy muzułmanami a hinduista-
mi w Indiach lub spory etniczno-religijne na Bałkanach. Specyfika 
konfliktów na tle religijnym, jak i nowe możliwości, które dała glo-
balizacja, powodują że do poszczególnych relacji angażują się nie 
tylko struktury państwowe, ale również inne grupy społeczne lub 
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wy państwa muzułmańskiego ściśle według wzorców przekazanych 
przez Mahometa i jego następców. Pojęcie to odnosi się do „islamu 
wojującego”, który dąży do przywrócenia „muzułmańskiego ładu”. 
Elementy owego ładu czerpane są ze świętej księgi islamu (Koranu) 
oraz z tradycji (sunny). Jak zauważa J. Jansen: „islamski fundamen-
talizm jest zarówno polityką, jak i religią. Ma dwoistą naturę. Błę-
dem jest analiza fundamentalizmu islamskiego jedynie jako ruchu 
politycznego, ponieważ fundamentalizm jest jednocześnie religią. 
Błędem jest również analiza fundamentalizmu wyłącznie jako re-
ligii, ponieważ jest on jednocześnie polityką”. Przyjęcie założenia, 
że fundamentalizm muzułmański jest w całości religią i w całości 
polityką rodzi ważne konsekwencje. Uznanie bowiem jedności religii 
i polityki stanowi odrzucenie podstawowych aksjomatów nowocze-
snego świata. Powstałe zamieszanie – jak słusznie podkreśla Jansen 
– wynika z tego, iż „jeśli jest polityczny – można z nim walczyć, a jeśli 
religijny – konstytucja lub sumienie mówią, że należy go tolerować” 
(Jansen 2005: 11). 

Każde fundamentalistyczne ugrupowanie przyjmuje inny ze-
staw fundamentów dla wsparcia swoich twierdzeń. Są jednak pew-
ne cechy fundamentalizmu islamskiego, które są wspólne wszystkim 
jego nurtom, m.in. uznawanie Koranu, duma z własnej przeszłości, 
upolitycznianie religii oraz przede wszystkim nastawienie przeciwko 
cywilizacji Zachodu. To właśnie antyzachodnie postawy w połącze-
niu z upolitycznieniem islamu tworzą współcześnie największe za-
grożenie. Należy jeszcze wspomnieć, że realizacja poglądów funda-
mentalistycznych w świecie muzułmańskim coraz częściej przyjmuje 
postać terroryzmu. Nie wnikając w istotę rozważań na temat tego, 
czym jest terroryzm, można stwierdzić, że w tym akurat przypadku 
jest to sposób walki stosowany przez słabszych. Świat muzułmański 
stając do konfrontacji z Zachodem nie może dokonać tego w sposób 
otwarty i przy zastosowaniu tradycyjnych metod. Jest na to za słaby, 
zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technicznym, jednak 
mimo to, wywołuje niepokój władz państw na całym świecie.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki projektu badaw-
czego nr 162/16/MN.
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Czy uchodźcy stanowią zagrożenie 
dla bezpieczeństwa? 
Opinie społeczeństwa polskiego

Are refugees a threat to security? 
Opinions of Polish society

Over the last several months the refugees crisis, also called 
the migration crisis, has become an important subject of discourse 
in European countries, including Poland. A mass illegal influx of 
people from outside Europe in the European Union countries, has 
generated the need for answers to basic questions: are newcomers 
are refugees or immigrants? What should be their distribution in 
different European countries? As the newcomers are mostly resi-
dents of Arab countries, questions have arisen about whether the 
influx of foreign culture and religion of the population is an oppor-
tunity for charity, teaching tolerance and creating a multicultural 
society or a threat to security, culture and traditional Polish values? 
This article attempts to answer these questions.

Keywords: refugees, migration crisis, security threats, public 
opinion.

Kryzys uchodźców, zwany też kryzysem migracyjnym, stał 
się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy ważnym tema-
tem dyskursu w państwach europejskich, w tym także i w Polsce. 
Spowodowany masowym, nielegalnym napływem do krajów Unii 
Europejskiej ludności spoza Europy, wygenerował konieczność od-
powiedzi na podstawowe pytania: czy nowi przybysze to uchodźcy 
czy imigranci? Czy i w jakiej liczbie należy dokonać ich rozmieszcze-
nia w poszczególnych krajach Europy? Jako że przybysze to głównie 
mieszkańcy państw arabskich, pojawiły się pytania o to czy napływ 
obcej kulturowo i religijnie ludności jest szansą na dobroczynność, 
naukę tolerancji i stworzenie społeczeństwa multikulturowego, czy 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz kultury i tradycyjnych war-
tości polskich? Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na te pytania.

Słowa kluczowe: uchodźcy, kryzys migracyjny, zagrożenia bezpie-
czeństwa, opinia społeczna.
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Uchodźca, czyli kto?

W potocznym znaczeniu terminem „uchodźca” określamy 
wszystkie osoby zmuszone przez okoliczności od nich niezależ-
ne do opuszczenia swych miejsc zamieszkania (Wierzbicki 1993: 
25). Odnosi się to zarówno do osób, które musiały opuścić swój 
kraj pochodzenia lub zamieszkania z powodów konfliktów zbroj-
nych i prześladowań, jak również z powodu klęsk żywiołowych. 
Powszechnie obowiązującą definicją omawianego terminu jest ta 
zawarta w Konwencji Genewskiej o statusie uchodźców z dnia 28 
lipca 1951 roku (dalej KG). Zgodnie z tym dokumentem uchodźcą 
nazywamy osobę, która żywi uzasadnioną obawę przed prześlado-
waniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności 
do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znaj-
duje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i – z po-
wodu tych obaw – nie chce lub nie może do tego kraju powrócić 
(Konwencja Genewska 1951). W Statucie Wysokiego Komisarza NZ 
ds. Uchodźców (UNHCR) ochroną objęto wszystkich uchodźców, 
niezależnie od ograniczeń czasowych i geograficznych, zawartych 
w KG oraz niezależnie od tego czy dane państwo jest związane po-
stanowieniami tej konwencji.

Obok wspomnianych dokumentów regulujących problemy 
związane z uchodźstwem, kwestie te podejmuje również: Euro-
pejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz 
Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 roku 
w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywate-

li państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako 
osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej 
ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony. Ważnym dokumen-
tem jest także Dyrektywa 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 roku 
w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur 
nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkow-
skich. W Polsce do podstawowych aktów prawnych regulujących 
problematykę uchodźstwa jest Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz.U. 2003 nr 128, poz. 1176 oraz Ustawa z dnia 12 
grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, Dz.U. 2013, poz. 1650). 

W związku z tym, że w języku potocznym często zamiennie 
używa się różne określenia wobec cudzoziemców tj.: uchodźcy, mi-
granci, emigranci czy imigranci, należy zaznaczyć, że jest to błędna 
praktyka, a pojęcia te nie są tożsame. Najszerszym terminem jest 
pojęcie migracji, które oznacza przemieszczanie się osób z miejsca 
na miejsce. Migrantem będzie zatem każda osoba przekraczająca 
granicę państwową (z wyłączeniem osób wyjeżdżających w celach 
turystycznych, rekreacyjnych i służbowych) niezależnie od czasu 
trwania ruchu (Górny, Kaczmarczyk 2003). Współcześnie, bardzo 
częstym zjawiskiem jest migracja ekonomiczna, która wiąże się 
z przemieszczaniem się w celu podjęcia pracy zarobkowej lub inny-
mi działaniami zmierzającymi do osiągnięcia zysku (np. działalność 
handlowa). Migranci ekonomiczni to zazwyczaj osoby, które podej-
mują pracę w innym kraju w celu poprawy swojej sytuacji mate-
rialnej i statusu życiowego. Mogą pochodzić z krajów nie objętych 
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Jako główną przyczynę problemu z uchodźcami z Afryki i Azji 
wskazuje się w tzw. „arabską wiosnę”, która rozpoczęła się na prze-
łomie 2010 i 2011 roku. Bezrobocie, rosnące ceny żywności, brak 
swobód obywatelskich, korupcja i nepotyzm zmusiły w grudniu 
2010 roku do wyjścia na ulice obywateli państw arabskich. Zjawi-
sko to zapoczątkowali mieszkańcy Tunezji, następnie masowe de-
monstracje ludności wystąpiły w Algierii, Jordanii i innych krajach 
Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Skutkowało to obaleniem 
rządów Zina al-Abidina Ben Alego w Tunezji i Hosniego Mubaraka 
w Egipcie. Sukces tunezyjskich i egipskich rewolucji zachęcił także 
Libijczyków do stanowczego sprzeciwu wobec reżimu Muammara 
al-Kaddafiego w styczniu 2011 roku, który przerodził się w regu-
larną wojnę domową. Niezdolność do opanowania kryzysu gospo-
darczego i nieumiejętność zablokowania starć na tle etnicznym wy-
generowały falę emigracji ludności z kraju ogarniętego chaosem 
i biedą. 

Wojna w Syrii i eskalacja niezadowolenia społeczeństwa wo-
bec form sprawowania długoletniej władzy przez partię Baas z pre-
zydentem Baszszarem al-Asadem na czele, również stanowiły siłę 
napędową fali uchodźców podążających do Europy. Punktem za-
palnym konfliktu w Syrii było samopodpalenie się Hasana Ali Akli 
w styczniu 2011 roku jako formy protestu przeciwko zaniechaniu 
wprowadzenia reform państwowych. Czyn ten skutkował wybu-
chem sprzeciwu społeczeństwa, dążącego do obalenia tymczaso-
wej władzy. Stało się to początkiem protestów, a następnie regu-
larnych walk z wojskami wiernymi prezydentowi al-Asadowi. Pogar-
szającą się sytuację wewnętrzną państwa syryjskiego wykorzystały 
podmioty zewnętrzne tj. terrorystyczna organizacja tzw. „Państwo 
Islamskie” czy ugrupowania Al-Kaidy, dążące do poszerzenia wła-
snych wpływów. Fala uchodźców z Czarnej Afryki to z kolei efekt 
występowania tam wieloletnich reżimów dyktatorskich, zawirowań 
politycznych i gospodarczych oraz narastającej przestępczości. Po-
wody ucieczek okazały różne w zależności od kraju – Somalijczycy 
opuszczali swój kraj przed chaosem i strzelaninami na ulicach, Ery-
trejczycy przed dyktatorskim reżimem Isajasa Afewerki. 

Zgodnie z danymi podanymi przez Frontex1 w 2015 roku liczba 
przybywającej do Europy ludności przedstawiała się następująco: z Sy-
rii około 82 tysiące osób, Afganistanu około 33 tysiące, Erytrei około 
24 tysiące, Nigerii około 10 tysięcy, Pakistanu około 6,5 tysiąca, z tzw. 
Afryki Subsaharyjskiej około 10 tysięcy oraz z Kosowa około 23 tysią-
ce. Mniejsze grupy, od kilkudziesięciu do kilkuset osób, to obywatele 
Wietnamu, Gruzji, Gwinei, Maroka, Gambii (http://frontex.europa.
eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf 
2016). Dołączały do nich też osoby pragnące polepszyć swój byt, stąd 
na szlaku bałkańskim do grup uchodźców dołączali Kosowianie i Al-
bańczycy. Główne szlaki uchodźców prowadziły z Turcji do Grecji oraz 
z Libii do Włoch. Istnieją również mniej popularne trasy np. z Maroka 
do Hiszpanii, z Senegalu na Wyspy Kanaryjskie, czy przez wschodnie 
granice Unii. Biedniejsze kraje Europy, do których w porównaniu z np. 
Niemcami zaliczono Polskę, traktowane są przez ludność napływową 
z Bliskiego Wschodu wyłącznie jako „państwa przejściowe”, swoiste 
trampoliny do krajów bogatszych. 
1 Frontex („granice zewnętrzne”) Europejska Agencja Zarządzania Współ-
pracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej – to organizacja, której głównym zadaniem jest koordynowanie 
współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi w dziedzinie za-
rządzania granicami zewnętrznymi.

wojną czy prześladowaniami, zatem nie powinni być oni określani 
mianem uchodźców. Uchodźcą jest bowiem osoba, która w obliczu 
prześladowania lub wojny doświadczyła zagrożenia życia lub zdro-
wia i w wyniku tego zmuszona została do opuszczenia kraju. O emi-
gracji i emigrantach mówimy z kolei w sytuacji, gdy dana osoba 
dobrowolnie opuszcza swój kraj i udaje się do innego państwa np. 
w celach zarobkowych. Z imigracją mamy natomiast do czynienia 
w sytuacji, gdy ktoś z innego państwa przybywa do naszego kraju. 
Imigrantem nazywamy więc cudzoziemca, który przybył do nasze-
go kraju z zagranicy, na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania 
na stałe i przebywa na podstawie stosownego zezwolenia admi-
nistracyjnego wynikającego ze spełnienia przesłanek ustawowych. 
Warto zauważyć, że imigrant może bezpiecznie wrócić do swojego 
kraju – uchodźca nie. 

Zebrane definicje pozornie wydają się oczywiste, jednak 
wymagały wyjaśnienia w kontekście wydarzeń z ostatnich kilku-
nastu miesięcy i kontrowersji wynikających z trudności określe-
nia statusu napływającej ludności z Bliskiego Wschodu. Z jednej 
strony dotarcie do Europy może stanowić dla nich faktyczną pró-
bę ucieczki od okrucieństw walk w swoich krajach, z drugiej zaś 
może być traktowane wyłącznie jako próba wykorzystania szansy 
na poprawę swojej sytuacji bytowej w obliczu trwającej wojny 
domowej. 

Przyczyny problemów migracyjnych w Europie, 
czyli skąd się biorą uchodźcy?

Uchodźstwo może być spowodowane zarówno czynnikami 
o charakterze politycznym, jak i społeczno-ekonomicznym. Wśród 
najważniejszych przyczyn współczesnego uchodźstwa wymie-
nić należy naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności, 
w szczególności prawa do życia, zasady niedyskryminacji, prześla-
dowania o charakterze religijnym, rasowym, narodowościowym czy 
politycznym, brak systemu demokratycznego, konflikty wewnętrzne 
i międzynarodowe, klęski żywiołowe, zmiany granic, czynniki spo-
łeczno-ekonomiczne. 

Obserwując sytuację na świecie na przestrzeni ostatnich dwu-
dziestu lat można zaobserwować kilka zasadniczych wydarzeń, któ-
re w efekcie wywołały aktualne fale uchodźców. Wskazać należy 
przede wszystkim na znaczącą rolę polityki Stanów Zjednoczonych 
w ostatnich kilkunastu latach. Amerykańska interwencja w Afgani-
stanie (2001) i długoletnia obecność sił stabilizacyjnych w tym kraju 
nie zdołały zapewnić trwałego spokoju i dobrobytu obywatelom, 
stąd wielu z nich zaczęło podejmować próby przedostania się do 
Europy w celu polepszenia standardu swojego życia. Fale uchodź-
ców w Europie to także pokłosie interwencji USA w Iraku (2003), 
która spowodowała przewlekłą wojnę domową, chaos w regionie 
i rozprzestrzenienie się terroryzmu na szeroką skalę. Doprowadziło 
to bowiem do utworzenia przez salaficką organizację terrorystyczną 
kalifatu pod nazwą „Państwo Islamskie” (Islamskie Państwo Iraku 
i Lewantu, ang. Islamic State of Iraq and Sham, ISIS). Można zatem 
zaryzykować tezę, że aktualny kryzys migracyjny stanowi w dużym 
stopniu konsekwencję nieudanych lub niedokończonych zbrojnych 
interwencji USA w różnych rejonach świata, spowodowanych czę-
sto brakiem koordynacji i współpracy mocarstwa z europejskimi 
sojusznikami.
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skich. Obawy te miały nie tylko wymiar polityczny czy ekonomiczny, 
ale przede wszystkim charakter osobisty.

Polska jako jeden z najbardziej jednolitych etnicznie krajów 
w Europie o dość wyrazistej i ugruntowanej tożsamości, należała do 
tych krajów, które w zasadniczej mierze opowiadały się przeciwko 
przyjmowaniu uchodźców. Jesienią 2015 roku premier Ewa Kopacz 
podkreśliła, że Rząd Polski sprzeciwia się automatycznemu, odgór-
nemu rozdziałowi imigrantów między poszczególne państwa człon-
kowskie. Zadeklarowała ogólnie przyjęcie „prawdziwych” uchodź-
ców i wykluczyła wpuszczenie imigrantów ekonomicznych. Szefowa 
rządu zastrzegła jednocześnie prawo wyboru osób, którym pomoc 
zostanie zaoferowana (Potyrała, Wojciechowski 2015: 3). Podczas 
debaty sejmowej we wrześniu premier Kopacz stwierdziła jednak, że 
„odwracając się plecami do tych, którzy potrzebują pomocy w (...) 
wielkiej rodzinie europejskiej, (...) moralnie i mentalnie my się z tej 
wspólnoty wypisujemy” (http://www.premier.gov.pl/multi-media/
wideo 2016). Takie złagodzenie stanowiska podyktowane było naj-
pewniej reakcją na zarzuty o brak solidarności, które dało się słyszeć 
ze strony Austrii, Niemiec i Francji pod adresem Polski. Wpisywa-
ło się również w trwającą w kraju kampanię wyborczą i stanowiło 
w pewnym sensie oś podziału różnicującą partię rządzącą i opozy-
cję, będąc swoistą kartą przetargową w walce o głosy wyborców. 

Dość otwarcie artykułowana niechęć, widoczna w odpowie-
dziach polskich polityków czy obywateli, do przyjęcia przybyszów 
może wynikać z braku tradycji przyjmowania uchodźców oraz nie-
zgody na konieczność respektowania innych wzorców kulturowych 
i religijnych we względnie homogenicznym kraju. Najistotniejszy 
argument stanowiły jednakże obawy związane z zagrożeniami ter-
rorystycznymi i strachem przed islamizacją. Zwolennicy i przeciwnicy 
przyjmowania uchodźców mierzą się na argumenty praktycznie po 
dziś dzień, próbując przekonać się wzajemnie do słuszności swoich 
stanowisk.

Wśród powodów optujących za przyjęciem uchodźców do Pol-
ski i innych krajów europejskich zwolennicy wysuwali argumenty, 
że jest to szansa na wykazanie się humanitaryzmem, realizację pod-
stawowych zasad demokratycznych tj. prawa do życia i bycia nie-
prześladowanym, prawa do swobodnego przemieszczania się oraz 
przekonania o potrzebie niesienia pomocy potrzebującym (66%). 
Więcej niż co czwarty badany popierający przyjmowanie uchodźców 
(29%) odwoływał się do reguły wzajemności. To najczęściej poda-
wane uzasadnienia poparcia dla takich działań. Część zwolenników 
przyjmowania uchodźców powoływała się ponadto na zobowiązania 
międzynarodowe Polski (7%). Wśród innych argumentów pojawiały 
się także odpowiedzi typu: „coś z tymi ludźmi trzeba zrobić”, „cały 
czas te kraje były wykorzystywane gospodarczo i ekonomicznie 
przez kraje Europy, więc w zamian pomoc im się należy”, „jest wiele 
powodów” (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_133_15.PDF 
2016). Zwracano także uwagę, że jest to doskonała sposobność do 
okazania otwartości i tolerancji oraz przetestowania umiejętności 
Polaków do asymilacji osób odmiennych kulturowo. Dawałoby to 
również możliwość wykazania się dobroczynnością i szansą na stwo-
rzenie społeczeństwa multikulturowego. W aspekcie praktycznym 
napływ ludności z innych krajów miałby stanowić antidotum na pro-
blem starzenia się społeczeństw Europy oraz ratunek dla systemów 
zabezpieczeń społecznych i emerytalnych. Cudzoziemcy stanowiliby 
wówczas lek na przewidywaną zapaść demograficzną oraz wyludnie-

„Za” vs. „przeciw” wobec przyjmowaniu uchodźców

Sytuacja zaistniała w Europie ujawniła zróżnicowane postawy 
wobec tego, jak ustosunkować się do nowych przybyszów. Instytucje 
Unii Europejskiej oraz takie kraje jak Niemcy, Austria czy Szwecja 
przyjęły postawę otwartości wobec nich. Po drugiej stronie znalazły 
się takie państwa jak Węgry czy Republika Czeska, które wyraziły 
zdecydowany sprzeciw wobec swobodnego przemieszczania się 
napływającej ludności do Europy, chcąc wobec nich stosować ściśle 
regulacje obowiązujące dotychczas w Unii Europejskiej. W ramach 
Wspólnoty doszło więc do podziału, zarówno polityków, jak i społe-
czeństw na zwolenników i przeciwników przyjmowania uchodźców.

O ile z początkiem 2014 roku w retoryce unijnej dominowały 
głosy o bezwzględnej konieczności przyjęcia osób z obszaru Afryki 
Północnej, to już początkiem 2015 roku nastąpiła zasadnicza zmia-
na nastawienia względem przybyszów. Wezwania niektórych po-
lityków do ochrony obszaru Unii Europejskiej i terytoriów państw 
członkowskich przed „zalewem obcych” spowodowane były nie 
tylko stale zwiększającą się liczbą osób ubiegających się o azyl, ale 
również przeświadczeniem, że zaledwie niewielka grupa przybyszów 
to uchodźcy. Szacunkowe dane wskazały, że około 60% napływającej 
ludności to emigranci ekonomiczni, którzy międzynarodowej ochro-
ny nie potrzebują, lecz usiłując zyskać prawo pobytu w UE utrzymu-
ją, że wymagają pomocy. Okazało się, że z ponad 600 tysięcy osób 
przybyłych do UE od początku 2015 roku zaledwie około 227 tysięcy 
stanowiło faktycznych uchodźców z Syrii, Erytrei czy Iraku, pozostali 
pochodzili z takich państw jak Albania, Kosowo czy Serbia. 

Wobec rosnącego problemu masowego napływu cudzoziem-
ców i niezdolnością państw, w których nastąpiło przekroczenie gra-
nicy zewnętrznej UE do przyjmowania wszystkich chętnych, Komisja 
Europejska zaproponowała system, który pozwoliłby według pew-
nego klucza rozmieszczać uchodźców w różnych krajach UE, tak by 
odciążyć kraje w basenie Morza Śródziemnego (Grecja, Włochy). 
Ideą tego systemu było wyliczenie dla każdego państwa członkow-
skiego współczynnika relokacji2, określającego procentowo liczbę 
kierowanych tam imigrantów wymagających międzynarodowej 
ochrony. W konsekwencji wyliczeń najwyższy współczynnik relokacji 
charakteryzował Niemcy, Francję, Włochy i Hiszpanię3. Propozycja 
Komisji Europejskiej wywołała lawinę komentarzy polityków euro-
pejskich. W odpowiedzi na stanowisko prezentowane przez państwa 
sprzeciwiające się systemowi relokacji, zwolennicy przyjmowania 
imigrantów i ponoszenia wspólnej odpowiedzialności za te osoby 
– Austria, Francja i Niemcy – rozpoczęły tworzenie koalicji celem ze-
brania większości niezbędnej do przeforsowania propozycji Komisji 
Europejskiej. W tym przypadku kluczową rolę odegrały jednak także 
nastroje społeczne oraz towarzyszące im, a odczuwane pośrednio 
lub bezpośrednio, obawy o własne bezpieczeństwo różnie artykuło-
wane przez mieszkańców w poszczególnych państwach członkow-

2 Współczynnik bazował na kryteriach obiektywnych, takich jak liczba lud-
ności (wskazująca na możliwość absorpcji takich osób), produkt krajowy 
brutto (określający poziom zamożności, a w konsekwencji możliwość inte-
gracji), liczba osób ubiegających się o ochronę w latach 2010-2014 i poziom 
bezrobocia (określający rzeczywistą zdolność integracji).
3 Z systemu relokacji wyłączono Danię, Irlandię i Wielką Brytanię – w związ-
ku z postanowieniami protokołu 22 i 23 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej państwa te nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczą-
cych kwestii ujętych w Tytule V traktatu, tj. wspólnej polityki imigracyjnej, 
wizowej i azylowej oraz kontroli na granicach zewnętrznych.
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zasymilowanie się z otoczeniem oraz prowadzenie pozornie normal-
nego życia nawet prze kilka lat. Aktywizują się oni jednak w momen-
cie otrzymania wiadomości od organów decyzyjnych ugrupowania 
terrorystycznego, wówczas przygotowują przeprowadzenie zamachu 
terrorystycznego. Dodatkowym problemem, obok potencjalnego 
przenikania terrorystów do Europy, stało się fałszowanie i wystawia-
nie nieprawdziwych dokumentów identyfikacyjnych osobom ubiega-
jącym się o azyl polityczny w krajach UE. Kolejne argumenty „przeciw” 
obejmowały kwestie finansowe i miejscowe związane z przewidywa-
nymi wysokimi kosztami utrzymania uchodźców czy koniecznością 
zapewnienia im nauki języka, edukacji, pracy. Wielu ludzi obawiało 
się, że główną motywacją napływu uchodźców do państw Europy jest 
wykorzystanie ich możliwości socjalnych. Nawet gdyby podejmowa-
li oni pracę zarobkową będą stanowić konkurencję na rynku pracy 
dla obywateli, co w konsekwencji będzie generować bezrobocie i za-
grażać dobrobytowi tych państw. Brak miejsc lokowania przybyszów 
z innych państw także może stanowić argument „przeciw”. W Polsce 
aktualnie istnieje jedenaście ośrodków dla starających się o status 
uchodźcy, co jest liczbą zbyt małą. Zwracano jednocześnie uwagę, że 
możliwy rozwój kryzysu na Ukrainie może wygenerować konieczność 
pomocy dla najbliższego sąsiada i stamtąd, w pierwszej kolejności, 
należy przyjmować ewentualnych uchodźców.

Opinie polskiego społeczeństwa wobec kwestii 
przyjmowania uchodźców (na podstawie sondaży 

Ośrodka Badania Opinii Społecznej CBOS 2015-2016)

Społeczeństwo polskie, w przeważającej większości, praktycz-
nie od początku kryzysu migracyjnego zajęło jasne stanowisko i opo-
wiadało się sceptycznie wobec przyjmowania uchodźców. Przeja-
wem owej niechęci była chociażby liczba zorganizowanych jesienią 
2015 roku manifestacji i protestów, wyrażających wyraźny sprzeciw 
obywateli wobec przyjmowania ludności napływowej. Jak wskazują 
dane w tabeli 1 takich inicjatyw było aż czterdzieści jeden.

Poparcie dla relokacji uchodźców w Polsce, w porównaniu do 
liczby protestów, wyrażono w zaledwie kilku pikietach organizowa-
nych pod hasłem „Uchodźcy mile widziani” w największych polskich 
miastach takich jak: Warszawa (12.09), Gdańsk (12.09), Kraków 
(12.09) oraz Poznań (18.07) (http://www.nowastrategia.org.pl/
uchodzcy-z-syrii-a-bezpieczenstwo-rzeczypospolitej-polskiej-ana-
liza-problemu-cz-2/ 2016). Zapewne ogólnokrajowe referendum 
w sposób najbardziej rzetelny odzwierciedlałoby nastroje polskie-
go społeczeństwa w sprawie „uchodźców/migrantów”, wymuszając 
tym samym na obywatelach polskich obowiązek współdecydowania 
o ewentualnych konsekwencjach dla państwa. Takiego głosowania 
jednak nie przeprowadzono. Opinie społeczeństwa uwidaczniały się 
więc m.in. w raportach z badań ośrodków takich jak Centrum Badania 
Opinii Społecznej CBOS.W maju 2015 roku przeprowadzono badanie 
dotyczące stosunku Polaków wobec cudzoziemców mieszkających 
w Polsce (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_093_15.PDF 
2016). Ponad połowa badanych (68%) przyznała, że emigrację eko-
nomiczną postrzega jako zjawisko korzystne, uznając jednocześnie, 
że obecność cudzoziemców pozytywnie wpływa na kulturę i poziom 
tolerancji w społeczeństwie (66%) (http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2015/K_093_15.PDF 2016). Za najbardziej pożądaną uznano 
obecność Amerykanów (52%), następnie Czechów (51 %) oraz Niem-

nie naszego kraju. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym nega-
tywnie wpływający zarówno na wzrost gospodarczy, jak i na system 
emerytalny mógłby zostać zasilony pracą młodych imigrantów, któ-
rzy mogliby wzmocnić konkurencyjność unijnych gospodarek przez 
podejmowanie pracy w sektorach, w których Europejczycy nie chcą 
podejmować pracy.

Obawy przeciwników przyjmowania uchodźców dotyczyły 
głównie trudności z asymilacją przybyszów w nowych warunkach, 
kosztów ekonomicznych jakie poszczególne państwa byłyby zobo-
wiązane ponieść. Najczęstszym uzasadnieniem sprzeciwu wobec 
przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki (44% re-
spondentów) były argumenty materialne tj. niemożność udzielenia 
im pomocy z powodu braku zasobów, złej sytuacji gospodarczej. 
Respondenci uzasadniający swój sprzeciw brakiem środków na po-
moc najczęściej wskazywali na złą sytuację ekonomiczną Polski (24% 
wyrażających sprzeciw). Relatywnie często mówiono także o wyso-
kim bezrobociu (11%), a czasami o braku mieszkań (4%). Co ósmy 
badany wyrażający sprzeciw wobec uchodźców z Bliskiego Wschodu 
i Afryki (13%) podkreślał nadrzędność potrzeb Polaków nad potrze-
bami innych grup. Jego zdaniem nierozwiązane problemy krajowe 
nie pozwalają na zajęcie się sprawami zewnętrznymi. Wskazywano 
również na nieprzygotowanie zarówno państwa, jak i społeczeń-
stwa na przyjęcie uchodźców (2%) (http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2015/K_133_15.PDF 2016). Sytuacja ekonomiczna pojawiała się 
nie tylko w kontekście braku zasobów uniemożliwiających udziele-
nie pomocy innym, ale również jako obawa przed pogorszeniem się 
sytuacji gospodarczej, np. wprost jako strach przed uchodźcami za-
bierającymi pracę Polakom (6%). Niektórzy wyrażali obawy dotyczą-
ce stabilności ładu społecznego (3%), wzrostu przestępczości (2%), 
nieokreślonych konsekwencji (2%), nowych chorób, epidemii (1%), 
a ponadto inne obawy m.in. niepokój o traktowanie kobiet. Wśród 
innych argumentów pojawiały się takie, jak: potrzeba przyjęcia Ukra-
ińców i repatriantów (2%), przekonanie o niechęci uchodźców do 
przyjazdu do Polski (1%), a także pogląd, że mężczyźni powinni wal-
czyć o niepodległość swoich krajów (1%). Wskazywano również na 
inne formy pomocy, jakich może udzielić Polska zamiast przesiedla-
nia uchodźców do naszego kraju (1%) (http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2015/K_133_15.PDF 2016).

Argumenty optujące przeciwko przyjmowaniu uchodźców 
głoszone były najczęściej w kontekście lęków związanych z szeroko 
pojętym bezpieczeństwem (41%). Osoby, które uzasadniały swój 
sprzeciw strachem, odwoływały się do różnego rodzaju obaw. Co 
ósmy badany (13%) wskazywał na obcość kulturową i religijną przy-
byszów, która choć nie budzi obaw, uzasadnia zachowanie dystan-
su. Twierdzono również, że uchodźcy stanowią zagrożenie oraz są 
niebezpieczni (12%). Obawy budziła także odmienność kulturowa 
i religijna uchodźców rodząc strach przed islamizacją (9%), a także 
wzrostem zagrożeń o charakterze terrorystycznym (8%) oraz działal-
ności przestępczej (kradzieże, gwałty) (http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2015/K_133_15.PDF 2016). Wielu Europejczyków prezentowało 
pogląd, że przyjmowanie każdej ilości uchodźców stanie się realnym 
zagrożeniem, ponieważ tożsamości, przeszłości i intencji osób przyby-
wających nie sposób sprawdzić na zadowalającym poziomie. Umoż-
liwiłoby to przenikanie do Europy „uśpionych agentów” organizacji 
terrorystycznych, będących na usługach tzw. „Państwa Islamskiego”. 
Głównym celem takich osób jest przeniknięcie do konkretnego kraju, 
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nad dwie piąte Polaków (44%) prezentuje wobec nich chłodny stosu-
nek, a zaledwie jedna czwarta (23%) deklaruje, że darzy ich ciepłymi 
uczuciami. Co trzeci badany (33%) jest wobec nich obojętny (http://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_037_15.PDF 2016). Na pytanie 
czy konfliktu Islamu z Zachodem dałoby się uniknąć, blisko połowa 
badanych (43%) przyznała, że konflikt między Islamem a Zachodem 
nie jest przesądzony i można mu zapobiec znajdując międzykulturową 
płaszczyznę porozumienia (34% respondentów uznało, że poważny 
konflikt jest nieunikniony).  

Podejmując próbę zdiagnozowania przyczyn napięć między Is-
lamem a Zachodem, 40% respondentów uznało, że wynikają one 
głównie z odmiennych wartości – różnic religijnych i kulturowych. 
Oceniono bowiem (64%), że większość muzułmanów jest nietoleran-
cyjna wobec zwyczajów i wartości innych niż ich własne, że mniej-
szości muzułmańskie mieszkające w krajach Europy Zachodniej nie 
przyswajają zwyczajów i wartości charakterystycznych dla większo-
ści obywateli tych krajów. Interesującym jest fakt, że ponad połowa 
respondentów kojarzy Islam z przemocą. Ponad połowa badanych 
(57%) uznała, że religia ta zachęca do stosowania przemocy, a 51% 
– że muzułmanie na ogół akceptują stosowanie przemocy wobec 
wyznawców innych religii (nie zgodziło się z tym twierdzeniem od-
powiednio: 19% i 24% badanych). Spora grupa ankietowanych (38%) 
uznała ponadto, że konflikt między Islamem a Zachodem podsyca-
ny jest przez realizację interesów gospodarczych i walkę o wpływy 
polityczne. Grupa ta nie identyfikuje Islamu z przemocą, wyjaśniając 
terroryzm czynnikami pozareligijnymi oraz wykazując zrozumienie dla 
poczucia krzywdy muzułmanów, kiedy obraża się ich uczucia religijne. 
W przeświadczeniu połowy Polaków (50%) większość muzułmanów 
potępia zamachy terrorystyczne przeprowadzane przez fundamen-
talistów islamskich, natomiast przeciwnego zdania jest jedna piąta 
respondentów (21%). Niemal połowa pytanych (49%) zgodziła się 
ze stwierdzeniem, że podatny grunt dla terroryzmu, czy też ekstre-
mizmu, w większym stopniu stwarza bieda i słabe wykształcenie niż 
same zasady religijne Islamu (zakwestionowało to 28% badanych). Po-
nad dwie piąte Polaków (44%) podzieliło nawet pogląd, że muzułma-
nie słusznie czują się urażeni, kiedy w prześmiewczy, obraźliwy sposób 
przedstawia się treści ich wiary, np. publikując karykatury Mahometa. 
Silnie zróżnicowane są również opinie na temat stosunku muzułma-
nów do wyznawców innych religii. Blisko dwie piąte badanych (39%) 
sądzi, że większość muzułmanów nie ma wrogiego nastawienia wo-
bec osób niewyznających Islamu, natomiast niespełna jedna trzecia 
(31%) nie zgodziła się z tym twierdzeniem (http://www.cbos.pl/SPI-
SKOM.POL/2015/K_037_15.PDF 2016). 

Jak wynika z badań opinii społecznej w Polsce stosunek do mu-
zułmanów jest relatywnie chłodny. Takiemu nastawieniu sprzyja wy-
stępujące u znacznej części badanych skojarzenie Islamu i zbiorowości 
jego wyznawców z niechęcią do asymilacji, nietolerancją, przemocą 
czy terroryzmem. Warto zauważyć, że zarówno te negatywne ko-
notacje, jak i pewna niechęć do muzułmanów, są w jakimś stopniu 
kształtowane przez brak bezpośredniej styczności z nimi. Osobista 
znajomość nie tylko ociepla stosunek do muzułmanów, ale też spra-
wia, że mniej krytycznie postrzega się tę religię, czy szerzej – kulturę, 
nie utożsamiając z nią tego, co charakterystyczne dla ekstremizmów. 
Z uwagi na to, że bezpośredni kontakt z muzułmanami jest w naszym 
kraju sporadyczny, większość Polaków swoją opinię na ich temat 
kształtuje w oparciu o informacje zaczerpnięte z mediów, które doty-

ców (50%). Dość korzystnie oceniono obecność Ukraińców (38%), 
Wietnamczyków (33%), Białorusinów (32%) oraz Rosjan (31%). Więk-
szość Polaków za niekorzystną dla naszego kraju uznała obecność 
Arabów (62%) i Turków (52 %). Warto wspomnieć, że sukcesywnie 
odnotowywano już od 2004 roku wzrost negatywnych opinii o cu-
dzoziemcach pochodzących z Afryki (z 34% do 40%), Turcji (z 47% 
do 52%) i krajów arabskich (z 55% do 62%) (http://www.cbos.pl/SPI-
SKOM.POL/2015/K_093_15.PDF 2016).

Tabela 1. Polskie manifestacje przeciwko przyjmowaniu „uchodźców/
migrantów”, wrzesień-październik 2015 roku

Źródło: Uchodźcy z Syrii a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. 
Analiza problemu, cz. 2, http://www.nowastrategia.org.pl/uchodzcy-z-
-syrii-a-bezpieczenstwo-rzeczypospolitej-polskiej-analiza-problemu-cz-2/ 
[3.10.2015].

Wspomniane dane pokazują, że Polacy generalnie postrzegają 
migrację jako pozytywne zjawisko, szczególnie jeśli sami mogą emi-
grować w celach zarobkowych do krajów bogatszych. W wysokim 
stopniu tolerują również obecność w Polsce innych nacji, głównie 
z krajów wysokorozwiniętych, a także z krajów najbliższego sąsiedz-
twa. Pozytywny stosunek do Amerykanów i obywateli Europy Za-
chodniej tłumaczyć można swoistym prestiżem dla naszego kraju, 
w którym dobrowolnie chcą przebywać obywatele państw bogatych, 
będący również potencjalnymi inwestorami i konsumentami. Naj-
mniej sympatii wzbudzają natomiast przybysze z krajów arabskich 
i afrykańskich, postrzegani jako główni beneficjenci krajowej pomocy 
socjalnej, jako konkurencja na rynku pracy dla obywateli polskich oraz 
potencjalni propagatorzy islamizacji i nosiciele terroryzmu. Wnioski 
te potwierdził raport z badań przeprowadzonych w lutym 2015 roku, 
kiedy to badano stosunek Polaków do Islamu (http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2015/K_037_15.PDF 2016). Jak wynika z raportu, mu-
zułmanie spotykają się w Polsce z najchłodniejszym przyjęciem. Po-
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czą na ogół zamachów terrorystycznych lub wojny. Warto jednocze-
śnie zaznaczyć, że mimo iż w ciągu ostatnich lat wzrosło przekonanie, 
że konflikt między światem islamskim i zachodnim jest nieunikniony, 
to przeważająca część badanych nadal uważa, że możliwe jest wypra-
cowanie płaszczyzny porozumienia.

Zgodnie z raportem majowym 2015 roku, dotyczącym stosunku 
do przyjmowania uchodźców z zagranicy, Polacy wykazywali bardzo 
tolerancyjną postawę. Badania opinii społecznej wykazały, że aż 72% 
badanych uważa, że Polska powinna przyjmować uchodźców z kra-
jów objętych konfliktami zbrojnymi. Przy czym deklarację przyjęcia 
i umożliwienie osiedlenia się w naszym kraju wyraziło tylko 14% re-
spondentów, natomiast większość, bo 58% badanych, wyraziła zgodę 
na przebywanie w Polsce tylko do czasu, aż będą mogli wrócić do 
swych rodzimych krajów. Jednoznaczny sprzeciw wyraziło 21% bada-
nych (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_081_15.PDF). Dane 
te zostały przedstawione na wykresie 1.

Wykres 1. Czy Pana/i zdaniem Polska powinna przyjmować uchodźców 
z krajów objętych konfliktami zbrojnymi? Dane za maj 2015 roku

Źródło: Polacy wobec problemu uchodźstwa 2015:2.

Wykres 2. Czy Pana/i zdaniem Polska powinna przyjmować uchodźców 
z krajów objętych konfliktami zbrojnymi? Dane za maj, sierpień, wrzesień 
2015 roku

Źródło: O uchodźcach w przededniu unijnego szczytu poświęconego 
kryzysowi imigracyjnemu 2015.

Pytanie o stosunek wobec przyjmowania uchodźców do Polski 
zostało zadane w kolejnych miesiącach – sierpniu i wrześniu 2015 
roku. Zaobserwowano wówczas istotną zmianę w postrzeganiu 
uchodźców przez polskie społeczeństwo. Aprobatę dla tego pomy-
słu wyraziło 56% respondentów, spośród których w sierpniu tylko 
6%, a we wrześniu 8% dopuszczało ewentualność osiedlania się ich 
w Polsce. Możliwość tymczasowego przyjęcia uchodźców poparło 
natomiast 50% (sierpień) i 48% (wrzesień) badanych. W tym czasie 

nastąpił ponadto wzrost liczby osób zdecydowanie opowiadających 
się za nieprzyjmowaniem uchodźców (38% w sierpniu do 40% we 
wrześniu) (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_133_15.PDF 
2016). Spadek poparcia dla przyjmowania uchodźców z zagranicy, 
a wręcz zwiększenie odsetka osób negatywnie nastawionych do tego 
pomysłu, zostały spowodowane najpewniej rosnącym poczuciem 
zagrożenia bezpieczeństwa, z uwagi na przeprowadzane w różnych 
częściach Europy ataki terrorystyczne. Porównanie wyników z maja, 
sierpnia i września 2015 roku przedstawione zostało na wykresie 2. 

Nie dziwi również fakt, że negatywny stosunek do przyjmowa-
nia uchodźców dotyczył głównie przybyszów z Bliskiego Wschodu 
i Afryki Północnej, a Polacy chętniej widzieliby w swoim kraju oby-
wateli Ukrainy. Dokładnie połowa badanych (50%) przejawiała po-
zytywny stosunek do przyjęcia ewentualnych uchodźców z Ukrainy, 
natomiast 38% odniosło się negatywnie do tego pomysłu. W przy-
padku przybyszów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 
sytuacja prezentowała się odwrotnie: 36% respondentów odpo-
wiedziało „tak” dla przyjęcia tej ludności, natomiast ponad poło-
wa badanych (55%) wyraziła zdecydowany sprzeciw (http://www.
cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_122_15.PDF 2016). Tendencje te 
potwierdziły badania z września 2015 roku, w których respondenci 
najbardziej pozytywnie ustosunkowani byli wobec Ukraińców (61% 
poparcia), nieco mniej pozytywnie wobec przybyszów z Bliskiego 
Wschodu i Afryki (47% na „tak” 47% na „nie”) (http://www.cbos.
pl/SPISKOM.POL/2015/K_151_15.PDF 2016). Wynika z tego, że dla 
polskich respondentów istotnym jest fakt, z której części świata 
mieliby się pojawić ewentualni uchodźcy. Jak wynika z powyższych 
analiz, Polacy częściej deklarują przychylne nastawienie do uchodź-
ców z sąsiedniej Ukrainy niż do przybyszów spoza Europy. Być może 
wynika to z pewnego pragmatyzmu, oceny korzyści i strat dla Polski 
oraz prawdopodobieństwa integracji uchodźców. Bliskość religijna, 
kulturowa i historyczna krajów sąsiedzkich sprawia, że społeczeń-
stwo polskie chętniej widzi Ukraińców w swoim kraju niż przedsta-
wicieli innych, odległych kulturowo nacji. 

Ciekawość budzi także pytanie, czy społeczeństwo polskie jest 
odosobnione w swoich poglądach na temat przyjmowania uchodźców 
do państw Europy, czy wpisuje się w tendencje panujące w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. W odpowiedzi na te pytania w 2015 
roku przeprowadzono badania opinii społecznej w krajach Grupy Wy-
szehradzkiej (V4) (http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_151_15.PDF), 
zebrane dane przedstawione zostały na wykresie 3.

Wykres 3. Czy Pana/i zdaniem Polska, Czechy, Słowacja, Węgry powinny przyj-
mować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi? Dane za 2015 rok

Źródło: Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej 2015.
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Dane ukazane na wykresie 3 wskazują, że negatywny stosunek 
do przyjmowania uchodźców prezentują praktycznie wszystkie pań-
stwa Grupy Wyszehradzkiej. Najwyższy wskaźnik niechęci widoczny 
jest wśród obywateli Słowacji (62%) oraz Republiki Czeskiej (50%). 
Na miejscu kolejnym uplasowała się Polska, której 40% badanych 
sprzeciwiło się przyjmowaniu uchodźców. Najniższy poziom niechęci 
prezentowało natomiast społeczeństwo węgierskie. Dość niski po-
ziom akceptacji dla przyjęcia uchodźców i zgody na ich osiedlenie się 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej prezentowały praktycznie 
wszystkie kraje Grupy. W tej kwestii najwyższy poziom tolerancji 
prezentowało społeczeństwo polskie (8%), następnie obywatele 
Węgier (7%). Tylko 4% respondentów czeskich i 2% Słowaków zde-
cydowanie opowiedziało się za przyjęciem cudzoziemców z terenów 
objętych wojną i wyrażając zgodę na ich osiedlenie się. Pozytywny 
stosunek do tymczasowego przyjęcia uchodźców, do czasu aż będą 
mogli oni wrócić do swych krajów, wyraziło 58% Węgrów, 48% ba-
danych Polaków, 40% Czechów oraz 31% respondentów ze Słowa-
cji (http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_151_15.PDF). Ukazuje to 
względnie spójne stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej wobec 
kwestii ewentualnego przyjmowania uchodźców. Stanowi to swoistą 
kontynuację wspólnej inicjatywy państw V4 zmierzającej do tego, 
aby z UE popłynął bardzo silny sygnał, że UE „nie ma otwartych 
drzwi” wobec imigrantów z Afryki i z Azji.

Podsumowanie

Jak pokazują badania opinii społecznej, zdaniem badanych 
obecność cudzoziemców może pozytywnie wpływać na kulturę 
i poziom tolerancji. Generalnie Polacy deklarują poparcie dla swo-
bodnego przemieszczania się ludności uznając za korzystne funk-
cjonowanie w naszym kraju innych narodowości, zwłaszcza z Za-
chodu (USA, kraje UE). Należy jednak zauważyć, że ta tolerancja 
w mniejszym stopniu dotyczy ludności pochodzącej z krajów arab-
skich, z Turcji oraz krajów afrykańskich. Stojąc wobec konieczności 
przyjęcia uchodźców Polacy już tak odważnie nie deklarują swojej 
otwartości wybierając poniekąd „mniejsze zło”, opowiadając się za 
udzieleniem w pierwszej kolejności pomocy sąsiednim Ukraińcom. 
Obrazuje to pewien dylemat społeczeństwa polskiego. Z jednej 
strony względy moralne, wrodzona gościnność i otwartość, chęć 
udzielenia pomocy osobom z terenów objętych wojną oraz potrze-
ba odpłacenia za niegdyś otrzymaną pomoc. Z drugiej strony obawy 
i lęki przed innością, obcością kulturową, islamizacją, zagrożeniami 
terrorystycznymi, przestępczością, powodują dystansowanie się pol-
skich obywateli do uchodźstwa, a wręcz negatywny stosunek wobec 
tego problemu. Prowadzi to do sytuacji, w której ścierają się ze sobą 
różne postawy: ta otwarta na przybyszów, chętna do udzielenia im 
gościny w Europie, determinowana być może wspomnieniem trud-
nych doświadczeń historycznych Polski, kiedy to my szukaliśmy 
schronienia i pomocy; wyznawaniem poglądów liberalnej otwar-
tości i multikulturowości oraz podyktowana potrzebą praktycznej 
realizacji wartości chrześcijańskiego miłosierdzia. Druga postawa 
ukazuje zamknięcie się na migrantów i łączy z niepokojem o przy-
szłość kontynentu. Nie ułatwia sytuacji brak porozumienia wśród 
elit politycznych Europy, a także brak jasności co do tego czy napływ 
uchodźców i imigrantów jest wydarzeniem jednorazowym, czy też 
będzie trwał przez kolejne miesiące, a może nawet lata. 

Jak pokazują dane statystyczne opinie respondentów wahały 
się znacząco na przestrzeni ostatnich miesięcy, bogatych w wyda-
rzenia oraz decyzje dotyczące fali uchodźców z Bliskiego Wschodu 
i Afryki. Analizując dane na przestrzeni kilku miesięcy zaobserwować 
można zasadnicze zmiany w postrzeganiu uchodźców i ich ewentual-
nego przyjęcia do Polski, co ukazane zostało na wykresie 4.

Wykres 4. Czy Pana/i zdaniem Polska powinna przyjmować uchodźców 
z krajów objętych konfliktami zbrojnymi? Dane za maj 2015 rok

Źródło: Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców 2016.

Od maja 2015 roku do lutego 2016 roku obserwujemy suk-
cesywny spadek poparcia dla inicjatywy przyjęcia uchodźców do 
Polski. W maju ubiegłego roku zgodę na przyjęcie uchodźców, ale 
tylko do momentu, kiedy będą mogli powrócić do swoich krajów, 
deklarowało 58% badanych, w lutym br. już tylko 35%. Znacznie 
obniżył się także poziom poparcia dla przyjęcia uchodźców na stałe 
z możliwością osiedlenia się w Polsce (V – 14%, VIII – 6%, IX – 8%, 
X – 8%, XII – 5%, I – 4%, II – 4%). Znacząco wzrósł natomiast od-
setek badanych opowiadających się przeciwko przyjęciu uchodź-
ców do kraju. W maju 2015 roku wynosił on 21%, a już w lutym 
2016 roku wzrósł do 57%. Z pewnością odegrały tutaj niebagatelną 
rolę krwawe zamachy w różnych częściach Europy, działania prze-
stępcze, za które odpowiedzialność ponoszą w znacznym stopniu 
islamskie grupy terrorystyczne. Chętnie nagłaśniane przez media 
są również napięcia oraz incydenty na tle rasowym, religijnym i et-
nicznym. Debata publiczna na temat polityki wobec uchodźców, 
nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach Europy, stała się bar-
dzo intensywna i emocjonalna.

Także w wymiarze europejskim kryzys migracyjny stworzył 
poważne wyzwanie dla europejskiej solidarności oraz dla systemu 
funkcjonowania Unii Europejskiej jako organizacji. W samym 2015 
roku do UE przybyło ponad milion imigrantów, co w sposób nagły 
zrodziło pilną potrzebę wypracowania rozwiązań i mechanizmów, 
które pozwoliłyby na opanowanie kryzysowej sytuacji i zażegnanie 
jej negatywnych skutków. Niezbędne stało się określenie długoter-
minowej strategii zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszło-
ści. Okoliczności te doprowadziły do polaryzacji stanowisk państw 
członkowskich w warunkach burzliwej dyskusji na temat polityki, 
jaką powinna zastosować Europa wobec kryzysu migracyjnego. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki uczelni/zakładu 
pracy w ramach Badań Statutowych.
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Hijab przed trybunałem – wolność sumienia 
i wyznania a tradycyjne okrycia głowy kobiet 
muzułmańskich 

Hijab in front of the court – freedom of religion 
and traditional headscarves of Muslim women  

The article aims at critically assessing the existing jurispru-
dence of European Court of Human Rights in cases involving the 
practice of wearing Muslim headscarves by Muslim women. First-
ly, the article sets out the content of art. 9 of European Conven-
tion on Human Rights, then reviews the relevant cases. The final 
part consists of critique of ECHR’s stance on the issue, mainly the 
failure to weight different rights in conflict and superficial analysis 
of the cultural meaning of the veil. 

Keywords: freedom of religion, Islam, headscarf, European Con-
vention on Human Rights, European Court of Human Rights. 

Artykuł jest próbą krytycznej oceny dotychczasowego orzecz-
nictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach, które 
dotyczyły praktyki noszenia religijnych okryć głowy przez kobiety 
wyznające Islam. W pracy omawiana jest najpierw treść artykułu 
9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a następnie przytacza-
ne jest relewantne orzecznictwo Trybunału. Końcową część pracy 
stanowi próba poddania zarysowanej linii orzeczniczej krytyce, pod 
kątem braku adekwatnego wyważenia przez Trybunał różnych, 
będących w konflikcie uprawnień oraz płytkiej i pobieżnej analizy 
kulturowej treści nakryć głowy. 

Słowa kluczowe: wolność religijna, Islam, burka, Europejska Kon-
wencja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka.
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Na skutek procesów globalizacji, wzmożonej migracji ludności i li-
beralizacji przepływu osób, zachodnie państwa w ostatnich dekadach 
coraz częściej musiały zmagać się z faktem kulturowego zróżnicowa-
nia i religijnego pluralizmu pośród swoich obywateli. Sytuacja ta na-
turalnie musiała znaleźć odzwierciedlenie w stanowionym przez nich 
prawie, również aktach prawa międzynarodowego, zabezpieczających 
podstawowe prawa i wolności jednostki. Praktyki mniejszościowych 
grup religijnych rzucają wyzwanie tradycyjnemu rozumieniu tych 
praw i nierzadko wymuszają (re)definiowanie ich treści. 

W niniejszej pracy autor chciałby się skupić na praktyce no-
szenia tradycyjnych okryć głowy przez muzułmańskie kobiety, który 
określane będą zbiorczym mianem chusty1 obejmującym wszystkie 
typy tradycyjnych okryć. Autor skupi się na orzecznictwie Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka, jednakże zamierza też korzystać 
z pozaprawnej argumentacji, w celu poddania dominującej linii 
orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbur-
gu krytyce oraz pełniejszej kontekstualizacji omawianego zjawiska 
i – jak ma nadzieję – lepszego zrozumienia sprawy. 

Konstrukcja prawna wolności sumienia i wyznania 
w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Artykuł 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Dz.U. z 10 
lipca 1993 r. nr 61, poz. 284) stanowi, iż: 

1 Ang. headscarf, fr. foulard. Tłumaczeniem innego, często w tym kontekście 
używanego, terminu – angielskiego veil i francuskiego voil – byłaby „zasłona”. 

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; 
prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań 
oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie 
z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub 
przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowa-
nie i czynności rytualne; 

2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może 
podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewi-
dziane przez prawo i konieczne w społeczeństwie demokra-
tycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, 
ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub 
ochronę praw i wolności innych osób. 

Z pewnością należy zgodzić się, że „w powszechnych poglądach 
naukowców, działaczy demokratycznych i judykatury wolność su-
mienia i wyznania jest jednym z fundamentów demokratycznego 
państwa i społeczeństwa” (Paprzycki 2015: 75). Stanowisko to po-
dziela również ETPCz, czemu dał wyraz w jednym z ważniejszych 
orzeczeń dotyczących wolności wyznania stwierdzając, że prawa 
chronione przez artykuł 9 „są jednym z fundamentów demokra-
tycznego społeczeństwa w rozumieniu Konwencji. Są one, w swoim 
religijnym wymiarze, jednym z najważniejszych elementów współ-
tworzących tożsamość wyznawców i ich sposób życia, ale drogie są 
też ateistom, agnostykom, sceptykom i ludziom religijnie obojęt-
nym” (Kokkinakis v. Grecji 1993: §31). 

Struktura artykułu 9 jest typowa dla tzw. „przepisów wolno-
ściowych” – w pierwszym ustępie sformułowana jest treść chronio-
nego prawa, zaś w ustępie 2 szczególna klauzula limitacyjna, wyzna-
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czająca zakres jego dopuszczalnych ograniczeń (Garlicki 2010: 552). 
Artykuł 9 chroni wymienione w nim wolności na dwóch płaszczy-
znach. Po pierwsze, ochronie podlega „prawo każdego człowieka do 
nieskrępowanego formowania i posiadania własnych myśli i poglą-
dów, inspirowanych zarówno etycznymi, jak i religijnymi systemami 
wartości” a więc wolności te w jednostkowej sferze wewnętrznej, 
tzw. forum internum (Garlicki 2010: 553). Wolność myśli, sumienia 
i wyznania jest w tej sferze absolutna i niederogowalna w rozumie-
niu artykułu 15 Konwencji. „Inaczej mówiąc, każde ograniczenie 
‘wolności wewnętrznej’ jest ex definitione sprzeczne z konwencją” 
(Kamiński 2012: 220). Jest to typowe uprawnienie obronne czy też 
negatywne. Jak obrazowo ujmuje to J. Falski „tak jak nienaruszal-
ność integralności fizycznej chroni istotę ludzką w wymiarze fizycz-
nym, tak wolność myśli i sumienia chroni ją w wymiarze intelek-
tualnym” (Falski 2008: 57). Te aspekty wolności sumienia odnoszą 
się w szczególności do praktyk mających na celu indoktrynację lub 
brainwashing, czy inną niedozwoloną ingerencję w sferę mentalną, 
zwłaszcza podejmowaną przez państwo (Van Dijk, Van Hoof i inni 
2006: 752; Nowicki 2009: 404)2. W szczególności „władze publiczne 
nie mają żadnej kompetencji do wyciągania negatywnych skutków 
odnośnie do przyjmowania, porzucania lub zmiany przekonań ani 
migracji między związkami wyznaniowymi” (Paprzycki 2015: 58). 
Ustęp 1 artykułu 9 chroni też bowiem prawo do nie posiadania reli-
gii (Buscarini i Inni v. San Marino 1999).

Odnośnie relacji między kategoriami „myśli”, „sumienia”, 
„przekonań” i „wyznania”, starczy chyba stwierdzić, że różnią się 
one głównie stopniem zorganizowania, trwałością i kompleksowo-
ścią, ale też są to niezależne sfery, pomiędzy którymi nie można 
wyznaczyć stosunku hierarchicznego (Garlicki 2010: 556-558). Po-
glądy chronione na mocy artykułu 9 muszą jednak „wykazywać się 
pewnym poziomem siły przekonywania, powagi, spójności i donio-
słości” (Campbell and Cosans v. Zjednoczonemu Królestwu 1982: 
§36) a sam przepis „jest ze swojej istoty przeznaczony do ochrony 
religii lub teorii filozoficznych i ideologii dotyczących uniwersalnych 
wartości” (F.P v. Niemcom 1993)3.

W dalszej części artykuł 9 gwarantuje prawo do „uzewnętrznia-
nia” swego wyznania lub przekonań, co ze względu na cel tej pracy, 
będzie nas szczególnie interesowało. Uzewnętrznianie, dokonywa-
ne w ramach tzw. forum externum może odbywać się indywidual-
nie, jak również „wspólnie z innymi”4, w formie „uprawiania kultu, 
nauczania, praktykowania i czynności rytualnych” (ang. worship, 
teaching, practice and observance). Należy przyjąć, że nie jest to 
zamknięty katalog możliwych form uzewnętrzniania swojej religii 
(Van Dijk, Van Hoof i inni 2006: 761; Garlicki 2010: 567). Sam termin 
„praktykowania” jest pojęciem nieostrym, które w orzecznictwie 
ETPCz interpretowane było raczej restryktywnie (Van Dijk, Van Hoof 
i inni 2006: 761). Jak pisze L. Garlicki: „rozgraniczanie konkretnych 
sytuacji nawiązuje do trzech kryteriów: czy dane zachowanie pole-
gało na bezpośrednim wyrażeniu danego wyznania lub przekonań; 
2 Ciekawy, aczkolwiek kontrowersyjny pogląd na to zagadnienie proponuje 
R. Paprzycki stwierdzając, że ze względu na mentalną autonomiczność ludz-
kiego sumienia, skuteczna ingerencja w tę strefę jest niemożliwa. Artykuł 9 
zawierałby więc w takim ujęciu swoiste superfluum (Paprzycki 2015: 45). 
3 Komisja nie uznała poglądów negujących Holocaust za podlegających 
ochronie na gruncie artykułu 9. Za to jako podlegający ochronie na gruncie 
artykułu 9 Trybunał uznał weganizm czy pacyfizm. 
4 W sprawie znikomej praktycznej użyteczności tego rozróżnienia zob. Brzo-
zowski 2012: 271.  

czy wyznanie to ustanawiało moralną powinność takiego właśnie 
zachowania; czy zachowanie to stanowiło powszechnie przyjętą, 
w ramach danego wyznania, formę jego praktykowania” (Garlicki 
2010: 566). 

Warto również wyjaśnić pojęcie „nauczania”, które na gruncie 
artykułu 9 nie ogranicza się do przekazywania wiedzy wewnątrz 
członków swojej grupy wyznaniowej czy religijnej. Element ewan-
gelizacyjny czy misyjny jest ważną częścią wielu religii. Konwencja 
chroni więc prozelityczne zachowania, jednakże Trybunał dwu-
krotnie sformułował negatywne kryteria ich dopuszczalności. Po 
pierwsze, w sprawie Kokkinakis, ETPCz stwierdził, że z „niestosow-
nym prozelityzmem” (ang. improper proselytism) mamy do czynie-
nia w sytuacji oferowania materialnych lub społecznych korzyści, 
wywierania presji na osobach w złym stanie lub potrzebie, czy też 
użycia przemocy lub prania mózgu (Kokkinakis v. Grecji 1993: §48). 
W orzeczeniu Larissis i inni v. Grecji Trybunał zaznaczył, że „niedo-
puszczalne jest wykorzystywanie stosunku nadrzędności czy zależ-
ności dla ewangelizacji podwładnych” (Larissis i inni v. Grecji 1993: 
§47-51).

Ustęp drugi artykułu 9 zawiera natomiast klauzule limitacyj-
ne, które określają zakres dozwolonych ograniczeń wolności wy-
mienionych w ustępie 1. Ograniczeniom tym podlegać może tylko 
wolność uzewnętrzniania (łac. forum externum). „Konstruując rygor 
dozwolonych ograniczeń, twórcy Konwencji posłużyli się trójczło-
nowym testem, który nakazuje, by każda ingerencja była przewi-
dziana przez prawo (legalność [formalna – S.S.]), służyła ochronie 
co najmniej jednego z wyraźnie zidentyfikowanych interesów bądź 
dóbr (celowość [lub legalność materialna – S.S.]) i była konieczna 
w demokratycznych społeczeństwie” (Kamiński 2012: 220). Ograni-
czenia takie występują w identycznej niemal formie przy artykułach 
8-11. W orzecznictwie utarła się metoda oceny ograniczeń kolejno 
przez pryzmat trzech testów, choć zdarza się, że Trybunał bada ogra-
niczenie pod kątem dwóch kryteriów łącznie (Van Dijk, Van Hoof 
i inni 2006: 334-335). Co do kryterium „prawowitych celów” (ang. 
legitimate aims), których katalog jest zawsze katalogiem zamknię-
tym „trzeba zwrócić uwagę, że enumeracja tych celów w artykule 
9 ustęp 2 przybiera charakter węższy niż w pozostałych przepisach 
omawianej grupy” (Garlicki 2010: 552). Inaczej sytuacja ma się 
w przypadku trzeciego kryterium, a więc kryterium „konieczności 
w demokratycznym społeczeństwie”. Głównie na jego podstawie 
bowiem wykształciła się doktryna marginesu oceny (ang. margin 
of appreciation), który czasem jest węższy, czasem zaś szerszy, jak 
w przypadku artykułu 9. 

„Mówiąc najogólniej, doktryna ta zastrzega dla państw człon-
kowskich pewną sferę samodzielności w decydowaniu, jak reali-
zować wymagania wynikające z Konwencji w sposób najpełniej 
korespondujący ze specyfiką warunków lokalnych” (Garlicki 2008: 
4). Po raz pierwszy do doktryny tej Trybunał odwołał się w wyro-
ku Handyside, w którym po podkreśleniu subsydiarności systemu 
Konwencji w stosunku do krajowego wymiaru sprawiedliwości 
stwierdził, że „z uwagi na ich stały i bezpośredni kontakt z żywą 
tkanką ich społeczeństw to organy państwowe są w lepszej, niż 
międzynarodowy sędzia, pozycji do wydawania opinii odnośnie (…) 
„niezbędności” ograniczeń” (Handyside v. Zjednoczonemu Królestwu 
1976: §48). W następnych paragrafach jednak ETPCz przypomina, 
że margines ten zawsze podlega „europejskiemu nadzorowi”, a więc 
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ocenie z perspektywy pewnego uniwersalnego minimum treści da-
nego prawa, które nie może podlegać krajowej relatywizacji poprzez 
ograniczenia. 

Wśród różnych czynników mających wpływ na to, czy margines 
oceny przysługujący państwu zostanie uznany za szeroki czy wąski 
L. Garlicki wyróżnia takie jak: natura ograniczanego prawa (np. mar-
gines nieistniejący przy prawach absolutnych); natura obowiązków 
państwa (szerszy margines odnośnie obowiązków pozytywnych); 
istnienie „wspólnego podejścia” w ustawodawstwie państw stron 
Konwencji; czy wreszcie „okoliczności stanowiące kontekst ingeren-
cji” oraz „istnienie powszechnie akceptowanego, moralnego bądź 
kulturowego kontekstu funkcjonowania danego prawa czy wolności 
w danym społeczeństwie” (Garlicki 2008: 6).

Orzecznictwo ETPCz w sprawach dotyczących 
noszenia muzułmańskich chust 

Leyla Sahin v. Turcji 

Sprawa Leyli Sahin jest jedną z najbardziej znanych i najważ-
niejszych spraw, zarówno jeśli chodzi o kwestię muzułmańskich 
chust w orzecznictwie ETPCz, jak i o wykładnię artykułu 9 Konwencji 
w ogóle. Jeden z komentatorów pisze nawet, że „mimo, iż w sprawie 
Sahin Trybunał nie po raz pierwszy próbował ograniczyć zastoso-
wanie religijnych wolności chronionych przez artykuł 9 Konwencji, 
to jest to najdalej idące ograniczenie osobistych praw i wolności, 
które dotychczas zaakceptował” (Beliberg 2005: 132). Po raz pierw-
szy Trybunał wypowiedział się na jej temat w orzeczeniu Izby z dnia 
29 czerwca 2004 roku. Sprawa jednak została następnie przekazana 
Wielkiej Izbie, która wydała ostateczny wyrok w sprawie 10 listo-
pada 2005 roku. Podstawą skargi było niedopuszczenie p. Sahin, 
studentki medycyny na Uniwersytecie w Stambule do pisemnego 
egzaminu, ze względu na noszenie przez skarżącą chusty (Leyla Sa-
hin v. Turcja 2005: §17). Środki dyscyplinarne przedsięwzięte przez 
władze uczelni doprowadziły do protestów studenckich, w których 
skarżąca uczestniczyła. Po tych zdarzeniach dziekan zdecydował się 
zawiesić p. Sahin w prawach studenta na okres semestru (§24). Try-
bunał poświęca dużo miejsca analizie konstytucyjnej zasady świec-
kości w Turcji (wyrażonej w artykule 2 Konstytucji), prawnej regulacji 
zasad ubioru w placówkach edukacyjnych oraz orzecznictwu turec-
kiemu w tej materii (§30-54). Następnie Trybunał dokonuje przeglą-
du narodowych regulacji odnośnie religijnych nakryć głowy w wy-
branych państwach Europy. Żadna ze stron sprawy (turecki rząd oraz 
skarżąca) nie kontestowała tego, że do ograniczenia wolności uze-
wnętrzniania doszło w badanej sprawie. W tej sytuacji, po ustaleniu, 
że ograniczenie było przewidziane przez obowiązujące w momencie 
jego zaistnienia prawo (§98), Trybunał przeszedł do oceny ograni-
czenia pod kątem niezbędności (konieczności w demokratycznym 
społeczeństwie). Trybunał, zastosowując wypracowane w dotych-
czasowym orzecznictwie standardy dotyczące wolności wyznania do 
rzeczonej sprawy rozpoczął od reafirmacji zasady świeckości pań-
stwa jako zgodnej z Konwencją i stanowiącej podstawę tureckiego 
ustroju oraz przypomniał, powołując się na sprawę Refah Partisi, że 
religijnie motywowane poglądy i zachowania sprzeczne z tą zasadą 
nie są chronione przez artykuł 9 Konwencji (§114). Następnie przy-
wołał obszernie fragmenty orzeczenia Izby mówiące o potencjalnym 

wpływie jaki noszenie symbolu, postrzeganego jako obowiązek re-
ligijny może mieć na tych, którzy do tego obowiązku się nie stosują 
(§115). Dużo uwagi poświęca też Trybunał kwestii równości kobiet 
i mężczyzn stwierdzając, że obowiązek noszenia chusty jest z nią 
nie do pogodzenia. Trybunał uznał za konieczne dokonanie również 
oceny tego, czy doszło do naruszenia artykułu 2 Protokołu nr 1, 
gwarantującego prawo do edukacji. Skarżąca przyznała, że rząd ma 
prawo regulować dostęp do edukacji, ale podniosła równocześnie, 
że uzależnienie tego prawa od porzucenia zwyczaju noszenia chu-
sty czyni je – w jej przypadku – iluzorycznym (§147). ETPCz uznał 
jednak, że naruszenie było uzasadnione z powodów tych samych 
co przy artykule 9 – ze względu na proporcjonalność ingerencji oraz 
prawomocny cel (§158). Wyrok zapadł większością głosów 16 do 1. 
Zdanie odrębne jednej z sędzi autor omawia niżej. 

Dahlab v. Szwajcarii

Decyzją w sprawie Dahlab v. Szwajcarii, Trybunał uznał za nie-
dopuszczalną skargę p. Lucii Dahlab, nauczycielki w jednej z genew-
skich szkół podstawowych. Skarżąca, już po mianowaniu na nauczy-
ciela dokonała konwersji na islam. Chcąc spełnić wymogi nowego 
wyznania zaczęła pojawiać się w pracy w chuście na głowie. W 1996 
roku decyzją władz oświatowych p. Dahlab została zobowiązana to 
zaprzestania noszenia tradycyjnego okrycia głowy. Skarżąca podnio-
sła naruszenie artykułu 9 oraz artykułu 14 Konwencji. Argumento-
wała, że fakt noszenia przez nią chusty nie został w żaden sposób 
odnotowany przez rodziców dzieci lub jej przełożonych przez ponad 
3 lata (Dahlab v. Szwajcarii 1998: 7). Sposób i treść przekazywanego 
przez skarżącą nauczania zawsze były „z natury świeckie” (Dahlab 
v. Szwajcarii 1998: 10) a sama skarżąca zawsze wykazywała się tole-
rancją (Dahlab v. Szwajcarii 1998: 11). Trybunał zaznaczył, że „trud-
no jest ocenić wpływ, jaki tak silny zewnętrzny symbol jak chusta 
może mieć na wolność sumienia i religii małych dzieci” i wyraził 
obawę, że zachowanie to może mieć prozelityczny efekt (Dahlab 
v. Szwajcarii 1998: 13). Trybunał stwierdził ponadto, że „zdaje się 
zatem, iż trudno pogodzić noszenie islamskiej chusty z przesłaniem 
tolerancji i szacunku dla innych, a ponadto równości i niedyskrymi-
nacji, które wszyscy nauczyciele w demokratycznym społeczeństwie 
muszą przekazywać swoim uczniom” (Dahlab v. Szwajcarii 1998: 
13). 

Dogru v. Francji

Inna rozpoznawana przez ETPCz sprawa dotyczyła p. Belgin Do-
gru, która będąc uczennicą w szkole podstawowej odmówiła zdjęcia 
muzułmańskiej chusty podczas zajęć wychowania fizycznego (Dogru 
v. Francji 2008: §7). Zachowanie to powtórzyło się siedmiokrotnie, 
co skutkowało wydaleniem jej ze szkoły. Rodzice p. Dogru zaskarżyli 
tę decyzję do Sądu Administracyjnego, a następnie złożyli apela-
cję do Conseil d’Etat, która została odrzucona (§16). Sprawa miała 
miejsce przed wydaniem ustawy z 15 marca 2004 roku zakazują-
cej noszenia symboli religijnych w szkołach. Skarżąca podniosła, że 
uchwalenie tej ustawy miało na celu zapełnienie luki prawnej, której 
istnienia rząd francuski był świadomy i stanowi to dowód na to, że 
decyzja nie była przewidziana przez prawo w rozumieniu Konwen-
cji. Argumentacja rządu francuskiego skupiała się w dużej mierze 
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na odwołaniu do „obowiązku uczniowskiej pilności” (ang. duty 
of assiduity), który to był bez wątpienia skodyfikowany w prawie 
(np. art. L.511-1 i -2 Ustawy o edukacji nr 89-486 z 10 lipca 1989 
roku) (§23-24). Poza tym jednak rząd powołał się na opinię Conseil 
d’Etat z 27 listopada 1989 roku (nr 346.893), w której Rada odnio-
sła się explicite do problemu dopuszczalności noszenia chust przez 
uczennice w świetle zasady świeckości państwa (fr. laicite) zazna-
czając, że wnioski z opinii, będącej przedmiotem szerokich debat 
we francuskim społeczeństwie i mediach, nie mogły być skarżącej 
nieznane (§35). Skarżąca podniosła, że „dochowała obowiązku 
uczniowskiej pilności, ale spotkała się z odmową zezwolenia na 
udział w lekcjach” (§44). Trybunał w orzeczeniu dokonuje anali-
zy francuskiej koncepcji laicite  i jej ugruntowania w prawodaw-
stwie (§17-33). Zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą Trybunał 
uznał decyzję o wydaleniu skarżącej ze szkoły za „przewidzianą 
prawem”, które to na gruncie artykułu 9 ustęp 2 powinno być ro-
zumiane „materialnie”, a nie „formalnie”5. Dokonując oceny tego 
czy ograniczenie wolności uzewnętrzniania swojego wyznania było 
konieczne w demokratycznym społeczeństwie w rozumieniu Kon-
wencji, Trybunał dokonał wielokrotnych odwołań do wcześniejsze-
go orzecznictwa, zwłaszcza sprawy Leyla Sahin. Podkreślając, że 
manifestacja własnych przekonań nie może naruszać praw innych 
osób, zwłaszcza narażając ich na presję lub wykluczenie, ETPCz 
ocenił, iż „francuski model państwa sekularnego odpowiada na 
te obawy” (§71). Trybunał uznał, że decyzja francuskich władz 
o wydaleniu, poprzedzona próbą rozmowy i negocjacji ze skarżą-
cą nie była nieproporcjonalna (§76) i że była konsekwencją nie-
zastosowania się przez skarżącą do zasad panujących na terenie 
szkoły, a nie konsekwencją jej przekonań religijnych (§73). Odmo-
wa zezwolenia na uczęszczanie na lekcje wychowania fizycznego 
w czapce, zamiast chusty mieści się według. ETPCz w granicach 
marginesu oceny państwa (§75). 

Inne 

Trybunał szereg decyzji o niedopuszczalności skarg wniesio-
nych na gruncie wspomnianego już francuskiego prawa z 15 mar-
ca 2004 roku, które mówi, że „w szkołach, gimnazjach i liceach 
publicznych noszenie symboli lub ubiorów, przez które uczniowie 
okazują ostentacyjnie przynależność religijną, jest zabronione” 
(Falski 2006: 77)6. Skargi Aktas v. Francji (nr 43563/08), Bayrak 
v. Francji (nr 14308/08), Gamaleddyn v. Francji (nr 18527/08), 
Ghazal v. Francji (nr 29134/08), J.Singh v. Francji (nr 25463/08) 
oraz R. Singh v. Francji (nr 27561/08) zostały odrzucone na tych 
samych podstawach, a stany faktyczne były w nich niemalże iden-
tyczne – skargi dotyczyły wydalenia ze szkół na skutek braku pod-
porządkowania się przez uczniów nowemu zakazowi dotyczącemu 
symboli religijnych. Trybunał uznał, że wydalenie było proporcjo-
nalne ze względu na fakt, że uczniowie mogli kontynuować na-
ukę korespondencyjnie oraz, co interesujące, zgodził się, że zakaz 
powinien dotyczyć również „zastępczych nakryć głowy”, gdyż ich 
noszenie mogłoby być sposobem obejścia prawa (Oświadczenie 
5 Podobnie zresztą jak na gruncie innych artykułów z tej „grupy” przepisów 
EKPCz (art. 8-11).
6 Autor wyraża w tekście opinię, iż „rozwiązanie wprowadzone ustawą z 15 
marca 2004 roku dalekie jest od powściągliwości reprezentowanej przez 
Radę Stanu [w jej orzecznictwie – S.S.]”.

prasowe biura Trybunału z 17 lipca 2009 roku, nr 584). Tym samym 
Trybunał rozstrzygnął kwestię, którą pozostawił bez odpowiedzi 
w sprawie Dogru.

Próba krytyki

Jak trafnie zauważa J. Falski „z orzecznictwa Trybunału daje się 
wyczytać, że nie istnieje jakiś wyraźnie zarysowany konflikt między 
islamem a „europejskim porządkiem publicznym”, natomiast bez 
wątpienia istnieje on między tym porządkiem a islamem funda-
mentalistycznym (…)” (Falski 2008: 67). Kontrowersji nie stanowi 
np. ograniczenie wolności w przypadku wojowniczych ugrupowań, 
takich jak turecka Partia Dobrobytu. Co jednak budzi kontrowersje, 
i to znaczne, to sposób w jaki Trybunał stara się odróżniać te dwie 
twarze islamu, a raczej w jaki nie stara się tego robić. Innymi słowy, 
dokonując oceny praktykowania religii islamu Trybunał zbyt często 
korzysta z gotowych islamofobicznych klisz i nie stara się gruntownie 
przeanalizować delikatnej materii relacji między religią muzułmań-
ską i świeckością z jednej strony, a prawami kobiet i równością płci 
z drugiej. 

Zacząć należy chyba od esencjalizacji, której Trybunał dokonał 
w decyzji Dehlab, kategorycznie stwierdzając, że islamska chusta 
jest nie do pogodzenia z wartościami tolerancji i równości płci. „Nie 
jest rolą Trybunału wydawanie takich ocen – w tym przypadku jed-
nostronnej i negatywnej – dotyczących religii lub religijnej praktyki 
(...)” zauważa sędzia Tulkens (Tulkens 2005: §12). Jednak Trybunał 
wartościowań takich dokonuje w większości późniejszych orzeczeń 
w tej sprawie, nie starając się nawet zgłębić moralnej i kulturowej 
ambiwalencji chusty. Jest to odzwierciedlenie popularnych postaw 
wobec chusty. Dobrym ich przykładem jest sprawa Faizy Silmi, Ma-
rokanki, która w 2000 roku wyszła za mąż za Francuza i postano-
wiła ubiegać się o francuskie obywatelstwo, którego odmówiono 
jej ze względu na „niedostateczny stopień asymilacji”, tj. noszenie 
niqabu zakrywającego całe ciało (Davies 2010: 733). Sprawa, która 
zyskała medialny rozgłos, została skomentowana przez jedną z ów-
czesnych minister, Fadelę Amara, która określiła niqab jako „wię-
zienie” i „kaftan bezpieczeństwa”, mimo wielokrotnych zapewnień 
p. Silmi, że noszenie go jest jej własną decyzją (Davies 2010: 734). 
Oceniając więc symboliczną treść chusty z pespektywy Zachodniej 
nie dopuszcza się więc żadnego „marginesu oceny”, nie rozpatruje 
różnych motywacji i kontekstów, w jakich chusta może być noszona, 
a przyjmuje się uproszczony obraz rzeczy. 

Jak pisze jedna z badaczek dyskursu dotyczącego chusty we 
francuskim społeczeństwie: „W gorączce kontrowersji dookoła chu-
sty te obawy [dotyczące nadmiernej seksualizacji zachodniej kultury 
– S.S.] zostały odstawione na bok, a równość stała się synonimem 
seksualnego wyzwolenia, które z kolei zostało zrównane z odsłonię-
ciem kobiecego ciała. Podobnie jak to się miało z laicite czy autono-
micznym indywidualizmem, francuski system ról płciowych został 
ustanowiony nie tylko najlepszą, ale jedyną akceptowalną formą 
organizacji różnic płciowych” (Scott 2007: 156).

Szeroki, zapewne zbyt szeroki, margines postanowił Trybu-
nał zostawić państwom w określaniu ograniczeń noszenia chust. 
W sprawie Sahin np. wypada podzielić opinię sędzi Tulkens, która pi-
sze, że „Europejski nadzór [nad marginesem oceny – S.S.] był w tym 
orzeczeniu nieobecny” (Tulkens 2005: §3). Tymczasem, według cy-
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wane chęcią ingerencji w czyjąś wolność religijną ani też nie może 
mieć takiego skutku (Leyla Sahin v. Turcji 2005 §101). Sędzia Tulkens 
również zwraca uwagę, że Trybunał w ogóle nie odniósł się w swo-
im orzeczeniu do tych argumentów skarżącej (Tulkens 2005: §7). 
Ponadto, w swoim zdaniu odrębnym zauważa, że sam wpływ, jaki 
noszenie chusty mogłoby mieć na innych nie spełnia standardu „pa-
lącej społecznej potrzeby”, który przypisuje mu Trybunał. A gdyby 
uznać, że spełnia, to per analogiam trzeba przyjąć, że dyskomfort 
spowodowany niezgodą z czyjąś opinią uzasadnia ograniczenie wol-
ności słowa, co jest wprost sprzeczne z utrwalonym orzecznictwem 
Trybunału w tej materii (Tulkens 2005: §8).

Może zamiast dopatrywać się analogii w sprawie Refah Partisi, 
Trybunał powinien poszukać analogii w sprawie Dudgeon v. Zjedno-
czonemu Królestwu, dotyczącej penalizacji kontaktów homoseksual-
nych przez Irlandię. Rząd bronił się, powołując na ochronę porządku 
publicznego oraz brak europejskiego konsensusu w tej sprawie, jed-
nakże Trybunał doszedł do wniosku, że „wymiar marginesu swobo-
dy zależy nie tylko od istoty celu ograniczenia, ale także od natury 
zachowań, których ono dotyczy. Obecna sprawa dotyczy najbardziej 
intymnego aspektu życia prywatnego. Odpowiednio więc muszą wy-
stąpić szczególnie poważne powody, zanim dojdzie do uznania, że 
ograniczenia były legitymowane” (Dudgeon v. Zjednoczonemu Kró-
lestwu 1981: §52). 

Sprawy chust islamskich nie dotyczą prawa do prywatności 
z artykułu 8 Konwencji, ale badając postawy kobiet decydujących 
się na noszenie chusty mutatis mutandis można by przyjąć, że 
sprawy te dotyczą najbardziej doniosłego aspektu życia religijne-
go i tym samym zawęzić przysługujący państwom margines oceny. 
Ze względu na tę doniosłość właśnie ścisły zakaz noszenia chusty 
może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Jeśli Leyla Sahin 
zdecydowała się na kontynuowanie studiów za granicą, prawdo-
podobnym jest, że spora część innych kobiet postawionych przed 
wyborem edukacja lub religia wybierze tę drugą opcję. Włoska 
politolożka A. Galeotii opisuje zakaz noszenia hidżabu we francu-
skich szkołach jako dodatkową i niesprawiedliwą barierę wejścia 
do sfery publicznej dla chcących go nosić kobiet i argumentuje, że 
„sferę publiczną można z łatwością i powinno się zreinterpretować 
w taki sposób, aby nikt nie musiał płacić za dostęp do obywatelstwa 
wyparciem się własnej tożsamości” (Galeotti 1993: 600). W swoim 
dotychczasowym orzecznictwie jednakże, Trybunał zdaje się starać 
podtrzymywać tę barierę.

Podsumowanie

Mimo rozwinięcia kompleksowej wykładni artykułu 9 Konwen-
cji, Trybunał w orzeczeniach dotyczących praktyki noszenia muzuł-
mańskich chust wydawał się upraszczać zarówno znaczenie samego 
tego symbolu, jak i społeczno-prawnych kontekstów, w jakich on 
funkcjonuje. Istnieje potrzeba ograniczenia przez Trybunał doktryny 
szerokiego marginesu oceny na rzecz bardziej skrupulatnego bada-
nia realnych uwarunkowań funkcjonowania chusty w danym społe-
czeństwie i w danej sprawie. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.

towanego już wcześniej, wysoce krytycznego artykułu B. Bleiberga, 
gdyby Trybunał sam pochylił się nad sytuacją społeczno-prawną 
w Turcji, to mógłby nie pokładać tak dużego zaufania w tureckiej za-
sadzie sekularyzmu. Autor cytuje raport Specjalnego Sprawozdawcy 
ONZ ds. likwidacji wszelkich form nietolerancji religijnej z 2001 roku, 
w którym pada stwierdzenie, że „Islam traktowany jest w Turcji jak 
religia państwowa” (Beilberg 2005 :153). Autor opisuje wysokie za-
angażowanie państwa tureckiego w prowadzenie szkół religijnych, 
szkolenie imamów czy nadzór nad meczetami wnioskując, że seku-
laryzm jest w istocie przykrywką dla państwa aktywnie zaangażowa-
nego w promowanie jednego odłamu islamu: kemalizmu (Beliberg 
2005: 154-155).

Francuska zasada laicite też nie okazuje się być konsekwentną 
separacją państwa od wszelkich przejawów religii. W odpowiedzi 
na ustawę z 2004 roku dało się słyszeć wiele rozżalonych głosów 
wytykających szkołom np. brak egzaminów w sobotę, ze względu 
na Szabat, bezmięsne posiłki w szkolnej stołówce w piątki, czy też 
malowanie pisanek przed Wielkanocą (Killian 2003: 578). Jeśli tak 
rzeczywiście jest, to nie należy podtrzymywać dłużej iluzji surowej 
laickości, ale raczej poczynić ustępstwa na rzecz rozpoznawania 
przez państwo mniejszości religijnych i ich praktyk. Jest to z resz-
tą coraz popularniejszy trend w polityce państw zachodnich (zob. 
Kymlicka 2007: 27-55).

W wydaniu multikulturowym państwo stara się akomodować 
jak najwięcej różnic (etnicznych, religijnych, kulturowych) obywa-
teli bez relegowania ich do sfery stricte prywatnej oraz współtwo-
rzyć społeczeństwo celebrujące różnicę raczej niż wypierające ją, 
jednocześnie samemu zachowując bezstronność i neutralność. Jak 
słusznie zauważa W. Brzozowski: „zasadnicze kryterium pozwalające 
racjonalnie ocenić zróżnicowane stany faktyczne związane z obecno-
ścią symboli religijnych w miejscu publicznym to „przypisywalność” 
tych symboli – albo jednostce, albo podmiotowi obdarzonemu 
władztwem publicznym. Tylko w tym drugim wypadku pojawiają 
się problemy prawne, z tego samego powodu, co w przypadku uze-
wnętrzniania przekonań religijnych przez osoby pełniące funkcje 
publiczne” (Brzozowski 2012: 276). Innymi słowy, nie budzi wiel-
kich kontrowersji rozumowanie Trybunału w sprawie Dahlab, gdzie 
chusta eksponowana była przez nauczycielkę, a więc osobę repre-
zentującą w pewien sposób publiczny system edukacji. Natomiast 
tam, gdzie symbol ten miałby być noszony przez osoby niezwiązane 
ze sferą publiczną, sytuacja wydaje się być o wiele bardziej zniuan-
sowana. 

Zdaniem autora artykułu należałoby dokonać próby kompara-
tywnej oceny między szkodą, jakiej doznać mogą wolności sumienia 
i wyznania osób trzecich „narażone” na widok chusty w miejscu ta-
kim jak szkoła, a szkodą jaką doznać może wolność wyznania, ale też 
integralność psychiczna w szerszym rozumieniu osoby decydującej 
się na noszenie takiej chusty, a muszącej z tego zwyczaju zrezygno-
wać, lub stosować się do niego nad wyraz selektywnie ze względu 
na państwowy zakaz. Jeśli widok chusty jest w ocenie ETPCz tak 
„potężnym symbolem” (ang. powerful symbol) to należałoby ocenić, 
czy równie potężnym symbolem nie jest państwowy zakaz i jakie 
ten symbol może mieć konsekwencje dla osób zainteresowanych. 

Skarżąca w sprawie Sahin zasadnie zdaje się podnosiła, że stu-
denci uniwersytetu to świadomi dorośli ludzie, decydujący sami 
o własnym postepowaniu, a jej postępowanie ani nie jest motywo-
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Patriotyczna rosyjska idea jako źródło 
antyzachodniej retoryki Władimira Putina

Patriotic Russian idea as a source 
of anti-Western rhetoric of Vladimir Putin 

The article presents an analysis of the Russian idea of patri-
otism as a source of anti-Western rhetoric of Vladimir Putin. De-
termination of patriotism as a guiding political idea is an expres-
sion of the search for the specifics of Russian national identity, as 
well as its cultural and civilizational difference from the hostile, 
differently culturally programmed West. The article is an analysis 
of the included in the Russian idea civilizational antagonism be-
tween Russia and the West as the factor determining creation of 
understanding, the Russian self-identification, as well as an anal-
ysis of Russian exclusivism and patriotism, which determine anti-
western nature of Putin’s rhetoric oriented to the consolidation of 
patriotism in monolithic Russian nation.

Keywords: Russian idea, Putin, anti-Western rhetoric.

Artykuł przedstawia analizę rosyjskiej idei patriotycznej 
jako źródła antyzachodniej retoryki Władimira Putina. Ustalenie 
patriotyzmu jako naczelnej idei politycznej stanowi wyraz poszu-
kiwania specyfiki rosyjskiej tożsamości narodowej, jak również 
jej kulturowo-cywilizacyjnej odrębności od wrogiego, odmiennie 
zaprogramowanego kulturowo Zachodu. Artykuł stanowi analizę 
obecnego w rosyjskiej idei antagonizmu cywilizacyjnego między 
Rosją a Zachodem jako czynnika determinującego kreację sensów, 
rosyjskie samookreślenie, jak również stanowi analizę komponentu 
ekskluzywistycznego i patriotycznego, który określa antyazchodni 
charakter retoryki Putinowskiej, zorientowanej na konsolidację po-
staw patriotycznych w monolitycznym narodzie rosyjskim.

Słowa kluczowe: rosyjska idea, Putin, antyzachodnia retoryka.
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Spoiwem rosyjskiej tkanki narodowej jest rosyjska idea. Rosja 
pozbawiona idei konsolidującej rosyjską tożsamość narodową nie 
istnieje jako niezależna jakość polityczna, kulturowo-cywilizacyjna, 
a jedynie oscyluje na granicy smuty ideowej, która objawia się bra-
kiem jednocznącego przewodniego konstruktu ideowego, matrycy 
kreacji sensów otaczającej rzeczywistości. Istotną rolę w rosyjskiej 
idei odgrywa Zachód oraz specyfika cywilizacji europejskiej wraz 
z kompleksem wartości, standardów asocjowanych z ideą obywa-
telskości, ochrony praw człowieka, ekspozycją wartości człowieka 
jako obywatela – jednostki, jak również koncepcją liberalnej de-
mokracji, której uniwersalny charakter stanowi fundament inter-
pretacji świata, dominującej w perspektywie cywilizacji Zachodu. 
Sens rosyjskiej idei, której poszukiwanie jest immanentym kompo-
nentem wpisanym w rosyjską dynamikę formułowania tożsamości 
jest charakterystyczny dla rozwoju historyczno-kulturowego Rosji. 
Wszechobecność oraz sens ideologicznych matryc ewoluujących na 
przestrzeni wieków w Rosji zawiera się w afirmacji czarno-białej lo-
giki podziału na „swój – dobry” i „obcy – moralnie zły” (por. Lazari 
1995: 65). Rosyjska idea stanowi więc pełnoprawną manifestację, 
jak również afimrację rosyjskości, rosyjskich wartości stanowiących 
o unikatowym charakterze moralnie doskonalszej cywilizacji rosyj-
skiej, tzw. rosyjskiego świata – dialektycznej antytezy względem 
wartości określających kondycję moralną, duchową, jak również 
historyczną cywilizacji Zachodu. 

W perspektywie rosyjskiej idei Zachód nieodmiennie funkcjo-
nuje jako wróg – antagonista tradycyjnej, moralnej rosyjskości. In-
tensyfikacja antyzachodniego sentymentu, która nastąpiła w okresie 
zimnej wojny, skonsolidowała przekonanie o konfrontacyjnym cha-

rakterze cywilizacji Zachodu i Rosji, które charakteryzują odmienne 
genotypy kulturowe oraz doświadczenia historyczno-polityczne, jak 
również aksjologie. Rosyjska idea deprecjonuje znaczenie cywilizacji 
Zachodu i jednocześnie eksponuje unikatowy, wręcz mistyczny, cha-
rakter cywilizacji rosyjskiej, której wartości tradycyjne oraz moralne 
dominują nad zdemoralizowanym, zracjonalizowanym charakterem 
tzw. zgniłego Zachodu. Termin „zgniły Zachód” odnosi się do cha-
rakterystyki porządku społecznego oraz norm moralnych determi-
nujących charakter cywilizacji Zachodu, która jest definiowana jako 
cywilizacja schyłku, rewizji tradycyjnej tożsamości oraz postępującej 
erozji norm moralnych. Percepcja Zachodu jako zdemoralizowanego 
wroga sakralizowanej rosyjskości odzwierciedlają wyniki badań prze-
prowadzonych przez niezależne Centrum Levady. Według przepro-
wadzonych badań w 2013 roku około 38% respondentów wskazało 
Stany Zjednoczone Ameryki jako jednoznacznego i głównego wroga 
Rosji (por. http://www.levada.ru/2013/06/18/levada-tsentr-glav-
nym-vragom-rossiyane-schitayut-ssha/ 2016). Jest to podstawa do 
analizy fenomenu antagonizmu cywilizacyjnego między Rosją i Za-
chodem.

Cywilizacyjny antagonizm 
– moralna Rosja i „zgniły” Zachód

Wariant antyzachodni, demonizacja Zachodu, przedstawienie 
cywilizacji zachodniej jako wrogiej oraz zagrażającej tradycyjnym 
wartościom rosyjskim, suwerenności Rosji jako bytu państwowego, 
stanowi klasyczną matrycę formułowania rosyjskiej tożsamości jako 
antytezy zdegenerowanej mentalności egoistycznego, realizującego 
postmodernistyczną wizję człowieka oraz państwa Zachodu. Zachód 
jako kulturowa, cywilizacyjna oraz historyczna antyteza tradycyjnej, 
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Wariant cywilizacyjnej rywalizacji nie tylko determinuje po-
strzeganie rzeczywistości zewnętrznej wobec Rosji, lecz również 
katalizuje procesy samoidentyfikacji narodu rosyjskiego jako na-
rodu wybranego, realizującego odmienne od zachodnich wartości  
i standardy. W zaprogramowanym na kolektywizm oraz patriotyzm 
rosyjskim kodzie kulturowym dominującą jakością jest kolektyw. In-
teresy państwa, narodu jako kolektywu dominują nad tym, co jed-
nostkowe, egoistyczne – asocjowane ze zdegenerowaną jakością 
kultury zachodniej. Współczesna Rosja kontynuuje poszukiwania 
własnej, unikatowej tożsamości narodowej. Rdzeniem tożsamościo-
wych kreacji, matrycą kreacji sensów i znaczeń otaczającego świata 
jest zorientowana antyzachodnio rosyjska idea. Powrót Władimira 
Putina na Kreml w roli prezydenta w 2012 roku zainicjował szereg 
manwerów zorientowanych na ukształtowanie oraz konsolidację 
nowej rosyjskiej tożsamości. Kreowaniu nowego „rosyjskiego czło-
wieka” służą nowe cele socjopolityczne oraz nowa pozycja Federacji 
Rosyjskiej w pozimnowojennej rzeczywistości.

Rola i znaczenie rosyjskiej idei patriotycznej

Rosyjska idea – zbiór rdzennie rosyjskich wartości, trady-
cji, sposoby funkcjonowania – stanowi esencję rosyjskiej du-
szy, która jest niemalże mityczną kategorią opisu Rosji i Rosjan 
sformułowaną na Zachodzie. Niemniej jednak kategoria ro-
syjskiej duszy jest adekwatnym narzędziem opisu cech typo-
wych dla cywilizacyjno-kulturowego charakteru rosyjskiego. 
Jako taka może funkcjonować jako kategoria ontologicznego  
i metafizycznego opisu rosyjskości. Rosyjską duszę w wersji propo-
nowanej przez Władmira Putina charakteryzuje pragmatyzm (Rod-
kiewicz, Rogoża 2015: 12). Esencjalny prgmatyzm rosyjskiej duszy 
Putin wzmacnia fundamentalnymi w definiowaniu rosyjskości od-
wołaniami do wartości tradycyjnych oraz konserwatywnych. Jednym 
z celów tak formułowanej rosyjskiej idei jest konserwatywno-tra-
dycjonalistyczna unifikacja narodu rosyjskiego na kanwie wspólnej 
kultury rosyjskiej, której specyfikę podkreśla nurt konserwatywny 
idei eurazjatyckiej (Laruelle 2001: 2-3).

Naczelną, marginalizowaną z różnych dotychczasowych per-
spektyw i orientacji politycznych, ideą rosyjską jest idea patrioty-
zmu. Patriotyzm asocjowany z idęą statokracji, silnego państwa sta-
nowi konsolidującą bazę rosyjskiej polityki. Tym samym patriotyzm 
zyskuje status idei nie tyle jednoczącej, co uzasadniającej szczegól-
ny, unikatowy charakter rosyjskiej państwowości, jak również cywi-
lizacji rosyjskiej. Patriotyzm, którego podstawę stanowią tradycyjne 
wartości, tradycyjna moralność oraz tożsamość to faktyczna idea 
rosyjska okresu prezydentury Władimira Putina. Głównym punktem 
odniesienia rosyjskiej kreacji znaczeń jest przeciwstawianie Rosji 
„zgniłemu” Zachodowi, który na skutek negacji chrześcijańskich ko-
rzeni cywilizacji europejskiej pogrążył się w moralnym fermencie.  
W warstwie ideowej rosyjska idea to narzędzie konsolidacji moralnej 
tkanki narodu rosyjskiego (Putin 2012).

Patriotyzm w wersji putinowskiej zakłada binarny podział cywi-
lizacyjny na „my – swoi” i „oni – obcy”, któremu towarzyszy moralne 
potępienie cywilizacji Zachodu jako przestrzeni chaosu oraz realiza-
cji nieposkromionych egoistycznych ambicji jednostek funkcjonu-
jących w zaatomizowanych społeczeństwach. Moralna deprecjacja 
Zachodu oraz przedstawianie wartości zachodnich jako „zgnilizny” 

państwocentrycznej tożsamości Rosji funkcjonuje jako polityczny ka-
talizator destabilizacji w rejonie postsowieckim uznawanym za prze-
strzeń realizacji żywotnych interesów i wpływów rosyjskich. Według 
S. Kurginjana Zachód pod egidą USA jest obecnie zaangażowany 
w dalsze rozszerzanie poskolonialnego imperium, a potencjał mo-
carstwowy Rosji stanowi istotną przeszkodę w realizacji zachodnich 
agresywnych planów zagrospodarowania ideowego państw, których 
reżimy z perspektywy Zachodu uchodzą za niedemokratyczne, gdyż 
negują oficjalną, uniwersalną wersję liberalnej demokracji, warto-
ści oraz standardów. Inną, aczkolwiek zbieżną, wizję Zachodu jako 
cywilizacji wrogiej inspirującej kolorowe, demokratyczne rewolucje 
w rejonie wpływów Rosji przedstawia M. Patruszew. Według członka 
Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Stany Zjednoczone, Za-
chód, z łatwością przyjąłby fakt unicestwienia Rosji jako państwa 
suwerennego (https://www.theguardian.com/world/2015/jul/15/
russia-terrorism-ukraine-america-putin 2016). W kontekście poli-
tycznym, elementem konsolidującym współczesną rosyjską ideę jest 
działalność interwencyjna Zachodu w sprawy wewnętrzne państw 
suwerennych. Jak podkreśla A. Applebaum, rosyjska polityka za-
graniczna, której ideologiczny fundament stanowi zorientowana 
antyzachodnio rosyjska idea, determinuje ideowy klimat w rejonie 
postsowieckim. Niemniej jednak rosyjska idea oficjalnie nie funk-
cjonuje jako oficjalna ideologia państwowa. Jako taka nie została 
zdefiniowana i stanowi konglomerat sowieckich resentymentów 
wobec demokracji burżuazyjnej, elementów antyeuropejskich, 
antyglobalistycznych i antyamerykańskich, przez co stanowi realne 
zagrożenie w rosyjskich działaniach w wojnie informacyjnej przeciw-
ko Zachodowi (https://www.washingtonpost.com/opinions/anne-
-applebaum-russias-anti-western-ideology-has-global-consequen-
ces/2014/03/28/b96fd172-b6a6-11e3-8cc3-d4bf596577eb_story.
html?utm_term=.7f15c43bd711 2016).

W konstrukcie rosyjskiej idei suwerenność stanowi nie-
podważalną i niezbywalną, kluczową cechę cywilizacyjnego, 
kulturowego, jak i politycznego samostanowienia Rosji, któ-
ra staje w obronie prawa do samostanowienia narodów oraz 
państw spoza kręgu cywilizacji zachodniej. Rosja, pretendując 
do miana obrońcy cywilizacyjno-kulturowej różnorodności świa-
ta, realizuje jednocześnie politykę cywilizacyjnej konfrontacji  
z odmiennym, erodującym w sferze moralnej i politycznej Zacho-
dem. Cywilizacyjny antagonizm to nie tylko kluczowa wartość rosyj-
skiej idei, lecz również rdzeń eurazjatyckiej koncepcji nowej, anty-
zachodniej globalnej Czwartej Teorii Politycznej Aleksandra Dugina 
(Dugin 2012: 13). Przekonanie, iż państwa Zachodu były w prze-
szłości i w dalszym ciągu są aktywnie zaangażowane w ataki infor-
macyjne zorientowane na zawłaszczenie koncepcyjne świadomości 
narodu rosyjskiego, jak również są skoncentrowane na ingerowa-
niu w zmianę reżimu politycznego w Rosji, stanowi przesłankę do 
konsolidowania podstaw patriotycznych wśród narodu rosyjskiego. 
Z perspektywy rosyjskiej Zachód stara się osłabić, znacząco zdesta-
bilizować, filary kultury rosyjskiej, jej tożsamości oraz samoistno-
ści. Zorientowane na dezintegrację cywilizacyjnej oraz kulturowej 
tożsamości Rosji działania Zachodu są szczególnie silnie odczuwane 
w okresach kryzysów. W perspektywie rosyjskiej sytuację kryzysu 
wywołuje każda próba marginalizacji w przestrzeni międzynarodo-
wej interesów Federacji Rosyjskiej oraz podważenie mocarstwowe-
go charakteru państwa rosyjskiego.
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wersalnego liberalnego porządku, stwarza zagrożenie ingerencją 
w kwestie suwerenności państw nienależących do kręgu cywilizacji 
zachodniej. Z perspektywy współczesnej antyzachodniej rosyjskiej 
idei agresywny neokolonializm Zachodu jawi się jako zagrożenie 
dla stabilnośći bezpieczeństwa globalnego. W kontekście dynamiki 
globalnych przemian w pozimnowojennym świecie Rosja postrze-
ga za swoją misję asekurowanie wielobiegunowej koncepcji ładu 
międzynarodowego, gdzie główne podmioty aktywności stanowią 
suwerenne państwa (http://www.novayagazeta.ru/news/1696810.
html 2016). 

Rosyjska idea jako przejaw konserwatyzmu

Rosja i Zachód to dwie przeciwne – zarówno duchowo, jak 
i geopolitycznie – cywilizacje (http://kommersant.ru/doc/3013929, 
2016). Silny cywilizacyjny antagonizm stanowi rdzeń antyzachodniej 
rosyjskiej idei okresu putinowskiego w Rosji. Rosyjska idea zyskuje 
wartość jako probierz patriotyzmu i statokratyzmu kremlowskiego, 
co sprzyja konsolidacji poparcia wobec reżimu, jak również umac-
nia pozycję Rosji jako asertywnego gracza w przestrzeni między-
narodowej, silnie zorientowanego na obronę tradycji, jak również 
suwerenności oraz prawa narodów i kultur do samostanowienia. 
Rosyjska idea, jej antyzachodni wymiar, może służyć jako poten-
cjalna kontridea, kontrpropozycja względem zachodnich projektów 
homogenizacji świata oraz uniersalistycznego dyktatu liberalnego, 
który nie uwzględnia różnorodności cywilizacyjnej. Wciąż aktualne 
myślenie blokowe, odziedziczone po okresie zimnej wojny, determi-
nuje rosyjskie postrzeganie Rosji nie tyle jako antytezy Zachodu, ile 
wzmacnia komponent tradycyjnego państwocentryzmu rosyjskiego, 
którego rdzeń stanowi postawa patriotyzmu jako idei jednoczącej 
władze i naród rosyjski.

Kluczowym dla zrozumienia rosyjskiej idei konserwatywnej, 
której bijące serce stanowi patriotyzm, jest przemówienie W. Pu-
tina do Zgromadzenia Federalnego z 2012 roku. Charakterystycz-
ne dla putinowskiej definicji rosyjskiej idei jest odróżnienie pa-
triotyzmu od nacjonalizmu. Według Putina „dla Rosji, rosyjskiego 
człowieka, uczucie patriotyzmu, sens narodowej identyfikacji są 
bardzo istotne – a kraje Europy niestety zanegowały wartość to-
żasamości narodowej, zaś głównym sensem rosyjskiej samoświa-
domości narodowej jest wartość patriotyzmu jako idei” (http://
tass.ru/en/politics/868098 2016). Kwestia rozwoju narodowego, 
zachowania jedności oraz esencji narodu rosyjskiego dominuje 
w treści przemówienia z 2012 roku. Odnowa narodowej świado-
mości, rozwój Rosji jako państwa wielonarodowego współistnieje  
z koncepcją nieozdownej walki o suwerenność i niepodległość Rosji. 
Według Putina Rosja powinna pozostać Rosją – państwem suweren-
nym i jednocześnie wpływowym (Putin 2012). Jako taka Rosja nie 
może zatracić własnej specyfiki kulturowej poddając się wpływom 
kultury Zachodu. Inną, kluczową kategorią analizowaną w przemó-
wieniu jest odpowiedzialność narodu rosyjskiego jako kolektywu za 
państwo oraz przyszłe pokolenia. Według Władimira Putina kwestia 
odpowiedzialności oraz patiotyzmu stanowi podstawę rosyjskiej po-
lityki. Patriotyzm oraz kolektywnie pojmowana narodowość deter-
minują charakter putinowskiej, ekskluzywistycznej rosyjskiej idei. 

Równie istotne w kontekście poszukiwań patriotycznych, 
konserwatywnych źródeł nowej rosyjskiej idei jest odwołanie do 

sprzyja konsolidacji społeczństwa rosyjskiego wokół idei patriotycz-
nej odpowiedzialności za samoistność cywilizacyjną oraz polityczną 
Rosji jako antytezy Zachodu oraz stanowi integralny element forty-
fikacji ideowej systemu administracji prezydenckiej. 

Innym możliwym rozumieniem rosyjskiej idei to analiza 
komponentu tradycjonalistycznego oraz patriotycznego w kate-
goriach rosyjskiej broni koncepcyjnej, której antyzachodni walor 
jest zorientowany na konsolidację postaw sprzyjających realiza-
cji rosyjskich interesów oraz rosyjskiej koncepcji antyzachodniej 
polityki zagranicznej w środowiskach konserwatywnych na Za-
chodzie. Kluczowy w rosyjskiej idei sprzeciw wobec projektów 
zachodniej dominacji przejawia się w totalnym odrzuceniu mo-
dernizacji zarówno w sferze polityki, jak i kulturowo-cywilizacyj-
nej tożsamości Rosji (Gudkow 2016: 17). Rosyjska idea funkcjo-
nuje jako opcja kontrmodernizacji. Sprzeciw wobec modernizacji  
w stylu zachodnim przejawia się w wartościowaniu społecznego 
konserwatyzmu oraz rosyjskich tradycyjnych wartości, które kon-
solidują wizerunek Rosji jako globalnej twierdzy konserwatyzmu, 
antynomiczny względem wartości zachodnich etos duchowej su-
premacji kolektywu nad interesami indywiduum (Janow 2015: 18). 
Rosyjska idea eksponująca państwocentryzm uzasadnianiający rolę 
państwa jako rdzennie rosyjskiego autorytetu moralnego definiuje 
rolę jednostki jako podmiotu podporządkowanego realizacji celów  
i wartości wynikających z funkcjonowania jednostki w kolekty-
wie. Rosyjska idea, której rdzień po 2012 roku stanowi patriotyzm 
wpisuje się w klasyczne próby określenia miejsca Rosji w świato-
wej historii, jak również stanowi próbę odpowiedzi na pytanie  
o rosyjski wpływ oraz rolę w rozwoju współczesnego świata (Jaku-
szina 2013: 288).

Interpretowanie Zachodu jako podmiotu aktywnie dążącego 
do destabilizacji oraz dezintegracji spójnej struktury tożsamości 
rosyjskiej uzupełnia moralna anatema, która stanowi podstawę 
konsolidacji interpretacji Rosji i rosyjskości jako bastionu tradycyj-
nych wartości, wolnych od wpływów egoizmu oraz materializmu, 
którego powszechność przyczyniła się do erozji tożsamości histo-
rycznej Zachodu. Nie ulega wątpliwości, iż Zachód stanowi istotny 
punkt odniesienia w formułowaniu tożsamości rosyjskiej (Feifer 
2016). Niemniej jednak to ekspozycja „niemoralnego” charakteru 
cywilizacji Zachodu umożliwia retoryczną unifikację podejścia kon-
serwatywnego oraz antyzachodniej postawy, która sprzyja kreacji 
tożsamości rosyjskiej jako swoistej, unikatowej jedni konsolidowanej 
przekonaniem o wyjątkowym usytuowaniu Rosji w wymiarze kultu-
rowym i cywilizacyjnym. Zgodnie z patriotycznym, antyzachodnim 
wymairem rosyjskiej idei Zachód nigdy nie będzie sprzyjał realizacji 
interesów rosyjskich, gdyż od wieków dąży do marginalizacji Rosji 
ze względu na niezależność jej tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej 
oraz wartości definiujących rosyjską esencję narodową, która jako 
istotna kategoria definiowania celów ideologicznych reżimu Wła-
dimira Putina przeżywa swój renesans od 2012 roku i jest częstym 
punktem odniesień w antyzachodniej retoryce Kremla. 

Konieczność defensywy unikatowego charakteru rosyjskiej toż-
samości, wartości tradycji, uwarunkowań rosyjskiej państwowości, 
religii oraz tradycyjnego modelu rodziny jest wykorzystywane jako 
narzędzie sprzeciwu wobec zachodnich prób ingerencji w zmianę 
politycznego reżimu Rosji. Zachód jako historyczny i geopolityczny 
wróg Rosji, aspirując do ekspansji pozimnowojennej koncepcji uni-
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prezydentury Putina. Rosyjska idea jest konceptem elastycznym, 
którego części składowe zmieniają się bądź ulegają intensyfikacji 
adekwatnie do zapotrzebowania ideowego władz rosyjskich. Ele-
ment patriotyczny rosyjskiej idei jest wykorzystywany do konsoli-
dacji postaw tradycjonalistycznych w społeczeństwie rosyjskim, jak 
również do wzmocnienia legitymacji państwocentrycznej koncepcji 
sprawowania władzy, która jest identyfikowana z wartościami ro-
syjskimi oraz tradycją.

Introdukowanie patriotyzmu jako naczelnej rosyjskiej idei, ma-
trycy sensów, moralnej busoli społeczeństwa, bazowej tradycji ro-
syjskiej, która jest wszechobecna, dziewiętnastowiecznej rosyjskiej 
myśli konserwatywnej, stanowi przykład filozoficznego zarządzania 
państwem w okresie rządów Putina, który przywraca znaczenie  
i wartość tradycji oraz eksponuje antyzachodni wariant rosyjskie-
go konserwatyzmu w procesie rosyjskiej samoidentyfikaci. Zarzą-
dzanie państwem poprzez odwołania do tradycji, unifikującej roli 
kultury rosyjskiej, filozofii, tożsamości cywilizacyjnej definiowanej 
jako antyteza mentalności „zgniłego” Zachodu jest zorientowane 
na kreację wizerunku Rosji jako mocarstwa tradycji oraz warto-
ści konserwatywnych. Rosja jako państwo – idea tradycjonalizmu 
i wartości kontrmodernizacyjnych – przeciwstawia się zachodniej 
aspiracji globalnej dominacji Zachodu zarówno w sferze aksjo-
logicznej, jak również politycznej. Nadrzędnym celem globalnej 
idei rosyjskiej odwołującej się do wartości konserwatywnych jest 
neutralizacja pozycji Unii Europejskiej jako mocarstwa norma-
tywnego, które dąży do unifikacji heterogenicznego charakteru 
świata poprzez narzucanie innym uczestnikom stosunków mię-
dzynarodowych zasad, wartości oraz standardów praktykowanych  
i doświadczanych w państwach Zachodu (Gałek, Minkina 2015).

Odwołania do dziedzictwa tradycji rosyjskiego konserwa-
tyzmu, ekspozycja supremacji wartości moralnych nad liberal-
nym pozimnowojennym paradygmatem dominacji geoekono-
miki konsolidują antyzachodni wymiar retoryki Putina. Rosja 
jako państwo zorientowane na realizację wartości tradycyjnych, 
duchowych, moralnych jawi się jako anty-Zachód. W perspekty-
wie rosyjskiego ekskluzywizmu rosyjska tożsamość cywilizacyjna 
jest wyjątkowa. Rosja i rosyjska substancja narodowa jest iden-
tyfikowana w kategoriach moralnie wyższej jedni cywilizacyj-
nej, która realizuje własną misję promocji wartości tradycyjnych 
w zdegenerowanym przez trend liberalizmu świecie zachodnim  
(http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html 2016).

Zorientowana patriotycznie rosyjska idea służy również uza-
sadnianiu rosyjskiej aktywności międzynarodowej. Rosyjska idea, 
która jest wykorzystywana do konsolidacji oraz jednoczenia tkanki 
narodu rosyjskiego determinuje oraz ideowo uzasadnia aktywność 
międzynarodową Federacji Rosyjskiej, która jest zorientowana na 
utrzymanie kursu niezależności strategicznej oraz gwarancji niena-
ruszalności rosyjskich interesów narodowych. Myślenie w katego-
riach suwerenności jest charakterystyczne dla państwocentrycznej, 
patriotycznej idei rosyjskiej introdukowanej w okresie rządów pre-
zydenckich Putina oraz stanowi narzędzie wpływów w międzyna-
rodowych rozgrywkach (Gałek, Minkina 2015: 134). Suwerenność 
oraz strategiczna niezależność są komplementarne z koncepcją pa-
triotyzmu jako głównej i jedynej bazy rosyjskiej polityki. Ekspozycja 
patriotyzmu, społecznej odpowiedzialności za państwo jako moral-
nego autorytetu służy unifikacji i izolacji tkanki kulturowo-cywili-

koncepcji patriotyzmu A. Sołżenicyna. W przemówieniu do Zgro-
madzenia Federalnego z 2012 roku Putin powołuje się na sołżeni-
cynowską interpretację patriotyzmu, zgodnie z którą patriotyzm 
stanowi organiczne i naturalne uczucie, a społeczeństwo nie jest 
w stanie przetrwać nie przejawiając narodowej odpowiedzialności, 
która stanowi podstawę twórczego wysiłku na rzecz budowy silnego  
i moralnego państwa (Putin 2012). Kwestia „ustrzeżenia”, „zacho-
wania” rosyjskiego narodu jest więc kluczowa dla utrzymania nie-
zależnego charakteru cywilizacji rosyjskiej, której sens konsoliduje 
militaryzacja świadomości społecznej przy jednoczesnej antagoniza-
cji jakości zachodniej i rosyjskiej (http://liberte.pl/idea-rosyjska-pu-
tinowsku/ 2016). Obawa przed utratą specyfiki rosyjskiej, rozpadem 
wewnętrznym, erozją tradycji oraz moralności stanowi bazę rosyj-
skiej idei jako ideowego sprzeciwu wobec globalizacji i modernizacji 
w zachodnim stylu. 

Zaburzoną po upadku ZSRR moralną równowagę w Rosji jest 
w stanie przywrócić nowa idea, której źródło stanowi patiortyzm. 
Zgodnie z retoryką W. Putina to miłość do ojczyzny stanowi jedy-
ny sposób na przełamanie moralnej obojętności oraz ideologicznej 
pustki wytrawiającej tożsamość społeczeństwa rosyjskiego. Rosyjski 
naród doświadcza stanu deficytu specyficznie rosyjskich wartości 
moralnych oraz duchowych, a tym samym oczekuje na moralną 
wskazówkę, nową matrycę kreacji sensu. Według Putina jedyną 
możliwą rosyjską ideą jest idea patiotyzmu, która stanowi gwarant 
zachowania integralności oraz jedności Rosji, jak również neutrali-
zuje zachodnie próby ingerencji w rosyjskie sprawy wewnętrzne, 
jak również w rosyjski etos wartości tradycyjnych, moralnych i re-
ligijnych.

Patriotyzm jako nowy wymiar rosyjskiej idei

Patriotyzm jako nowa idea rosyjska deklaratywnie nie jest 
powiązana z działalnością jakiejkolwiek rosyjskiej partii politycz-
nej, a stanowi wspólną jednoczącą podstawę. Nie ulega wątpli-
wości, iż Władimir Putin przywrócił patioryzmowi znaczenie jako 
głównej busoli moralnej narodu rosyjskiego (http://tass.ru/politi-
ka/2636647 2016). Jak podkreśla A. Isajew wcześniej w Rosji patrio-
tyzm funkcjonował jako element podporządkowany innym ideom, 
a Putin jako pierwszy introdukował patriotyzm jako podstawę całej 
rosyjskiej polityki (http://www.ng.ru/ideas/2012-12-17/8_rus_
idea.html 2016). Patriotyzm został podniesiony do rangi wielkiego, 
świętego obowiązku Rosjan. Ekspozycji patriotycznych walorów 
towarzyszy kreacja wizerunku cywilizacji rosyjskiej jako moralnie 
wyższej wobec demonizowanej, amoralnej jakości zachodniej. Ro-
sja jako państwo realizujące własny kod wartości oraz indywidu-
alną, uwzględniającą rosyjską specyfikę, ścieżkę rozwoju poprzez 
deprecjację wartości zachodnich i definiowanie ich jako sprzecz-
nych z rosyjskim genotypem kulturowym – rosyjską tradycją, kon-
stytuuje się jako autorytet moralny narodu rosyjskiego. Zgdonie 
z patriotycznym, antyzachodnim wymiarem rosyjskiej idei ochrona 
rosyjskiej esencji narodowej, jej specyfiki cywilizacyjnej przed de-
struktywnym wpływem Zachodu stanowi wiodący obowiązek oby-
watela Federacji Rosyjskiej, jak również każdego etnicznego Rosja-
nina przynależącego do cywilizacyjnej jedni tzw. rosyjskiego świata 
(Menkiszak 2014). Ogłoszenie patriotyzmu jako esencji nowej ro-
syjskiej idei to jednen z etapów ewolucji rosyjskiej idei w okresie 
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Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że rosyjska, patriotyczna idea stanowi 
próbę ideowego zagospodarowania pustki ideologicznej po upad-
ku ZSRR. Zapotrzebowanie na centralizującą ideę uwzględniającą 
specyfikę cywilizacyjną i historyczną Rosji, pragnienie stabilizacji 
oraz porządku sprawia, iż antyzachodni, patriotyczny wydźwięk 
rosyjskiej idei jest adresowany nie tylko do świadomości narodu 
rosyjskiego, lecz również do pogrążonej w moralnym kryzysie, re-
alizującej paradygmat postmodenistyczny Europy. Pytanie o rosyj-
ską tożsamość, jej kondycję, rozwój jest stale obecne w rosyjskim 
dyskursie, którego podstawę stanowi antagonizm dwóch odmiennie 
zaprogramowanych cywilizacji – duchowego, tradycyjnego Wschodu 
i materialistycznego, egoistycznego Zachodu. Patriotyzm jako idea 
rosyjska jest cechą charakterystyczną retoryki okresu prezydentury 
Putina. Jako istotny, wkomponowany w rosyjskość element tożsa-
mości narodowej Rosjan patriotyzm jest obecny od początku pierw-
szej kadencji Putina jako prezydenta Federacji Rosyjskiej. W swo-
im przemówieniu z 1999 roku pt. „Rosja na styku tysiącleci” Putin 
wyeksponował główne walory rosyjskiej tożsamości, a tym samym 
sformułował sens rosyjskiej idei, która zawiera się w patriotyźmie, 
wierze w wielkość Rosji, etatyzmie oraz solidarności społecznej (Pu-
tin 1999). 

Mitologizacja rosyjskiej tożsamości narodowej, jak również hi-
storycznej przeszłości Rosji komponuje się z czynnikiem patriotycz-
nym oraz odwołaniami do odmiennego doświadczenia historyczno-
-politycznego Rosji jako antytezy Zachodu. Ów dyskurs cywilizacyjny 
determinuje antyzachodni, patriotyczny charakter rosyjskiej idei, 
której fundament stanowi rozróżnienie na dwie odrębne politycz-
nie, moralnie, historycznie i geopolitycznie cywilizacje Wschodu i Za-
chodu. Według Putina cywilizacyjna tożsamość Rosji opiera się na 
zachowaniu dominacji rosyjskiej kultury, która jest reprezentowana 
nie tylko przez etnicznych Rosjan, lecz przez wszystkich utożsamiają-
cych się z rosyjskością niezależnie od pochodzenia etnicznego (Putin 
2014).

Rosyjska idea jako termin stosowany w celu zdefiniowania spe-
cyficznych cech kultury rosyjskiej, duchowej oraz moralnej substan-
cji narodu rosyjskiego, znaczenia rosyjskiej historii oraz unikatowej 
misji Rosji w uniwersalnej historii ludzkości to kategoria określająca 
współczesną retorykę Putina. Rosyjska, patriotyczna idea, której 
podstawę stanowi patriotyzm, duma z rosyjskiej historii, przywią-
zanie do konserwatywnych, tradycyjnych wartości stanowi nie tylko 
istotny element samoproblematyzacji rosyjskiej, lecz również jest 
przejawem niegasnącego, nadmiernergo, a wręcz obsesyjnego za-
interesowania zagadnieniami rosyskiej tożsamości, którą – jak pod-
kreśla M. Broda – Putin konsoliduje, wykorzystując archetypowe 
przeświadczenia dotyczące Rosji i rosyjskości (Broda 2015: 28).

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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zacyjnej Rosji oraz esencji narodu rosyjskiego od dezintegrującego 
wpływu „gnijącego” Zachodu.

Rosyjska idea, której rdzeń stanowi patriotyzm, uzasadnia 
prawo do istnienia narodu rosyjskiego jako niezależnej, unikato-
wej jakości w skali świata. Cywilizacja zachodnia zanegowała pa-
triotyzm jako jednoczącą ideę, a tym samym odrzuciła koncepcję 
funkcjonowania suwerennych państw o odmiennych tożsamo-
ściach kulturowo-cywilizacyjnych. Rosja jako anty-Zachód dąży do 
zachowania własnej tożsamości, nieskażonej wpływami kultury 
Zachodu. Okcydentalizacja Rosji, jej modernizacja w stylu zachod-
nioeuropejskim doprowadziłaby do samodestrukcji unikatowego 
charakteru tożsamości rosyjskiej. Patriotyzm Putinowskiej retoryki 
jest więc przede wszystkim zorientowany przeciwko zewnętrzne-
mu wrogowi – Zachodowi. Jako naczelna idea, patriotyzm jawi się 
jako przejaw uznania historycznego, wyjątkowego przeznaczenia 
Rosji, które wyraża się w obowiązku zachowania unikatowego 
profilu aksjologicznego poprzez negację wartości oraz standardów 
zachodnich jako sprzecznych z rosyjską trajektorią rozwojową oraz 
zaprogramowaniem kulturowym, determinowanym przez kolek-
tywizm oraz przywiązanie do tradycji. Jednocześnie patriotyzm 
w wydaniu putinowskim to jednoznaczna, definitywna afirmacja 
cywilizacyjnej oraz geopolitycznej samoidentyfikacji Rosji i narodu 
rosyjskiego. Stanowiący rdzeń nowej rosyjskiej idei patriotyzm to 
przede wszystkim rosyjska niezależność od Zachodu, sprzeciw wo-
bec jednobiegunowego porządku świata, proliferacji unifikujących, 
pretendujących do miana uniwersalnych wartości i standardów 
obowiązujących w państwach europejskich (http://vid-1.rian.ru/
ig/valdai/Identity_eng.pdf 2016).

Patriotyzm, jak równiez autorytet moralny państwa, zakorze-
niony w rosyjskiej tradycji i historii Rosyjskiego Kościoła Prawo-
sławnego jest wykorzystywany jako skuteczne narzędzie w walce 
z zawiadowanymi z Zachodu próbami dezintegracji tożsamości Rosji  
w wymiarze cywilizacyjno-kulturowym. Idea rosyjska w wydaniu 
Putinowskim stanowi swoistą fuzję trzech integralnych dla tożsa-
mości rosyjskiej elementów: prawosławia, ekskluzywistycznyego 
patriotyzmu, wielkość Rosji jako odrębnej, specyficznej cywilizacji  
o tradycyjno-konserwatywnym, zorientowanym na moralność 
oraz realizację wartości duchowych kodzie kulturowym. Rosyj-
ska specyfika, odmienna od zachodniej orientacja akcjologiczna, 
różnica w doświadczeniach rozwoju historyczno-politycznego 
sprzyja utrwalaniu wizerunku Rosji jako cywilizacji, której szansą 
na niezależne istnienie jest przyjęcie patriotyzmu za unifikującą, 
izolującą od zgubnych wpływów Zachodu jednoczącą ideę (http://
izvestia.ru/news/603275 2016). Tendencje ekskluzywistyczne, 
eksponujące nadrzędną wartość cywilizacji rosyjskiej wpisują się 
w rozłożone w czasie rosyjskie poszukiwania esencji rosyjskości, 
które stanowią matrycę kreacji sensów oraz interpretacji otacza-
jącej rzeczywistości identyfikowanej jako „nie-rosyjskiej”, „nie-
-własnej”. Zgodnie z rosyjską ideą proponowaną przez Putina, je-
dyną antytezą patriotycznej, zorientowanej na realizację wartości 
asocjowanych z rosyjskim mesjanizmem i ekskluzywizmem jest 
Zachód – zagrożenie dla żywotnych interesów Rosji, jak również 
główny adwersarz ideowy. Podział świata na „my – swoi” i „oni 
– obcy” stanowi podstawę formułowania rosyjskiej tożsamości  
w opozycji do wrogiego, „gnijącego” Zachodu, który jest przeciw-
stawiany rosyjskiemu patriotyzmowi.
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Bezpieczeństwo europejskie 
w kontekście konfliktu we wschodniej Ukrainie

European security in the aspect
of the conflict in eastern Ukraine 

The author analyses the Donbas, as yet unresolved. The aim 
of this paper is to present the impact of the crisis in Ukraine on 
the Europe. He shows us for how evolving modern war and how 
does it affect our security. Conducted in the East of Ukraine War 
Hybrid, which is perhaps not a new phenomenon, but in this part 
of Europe is it effectively. The activities are conducted on many 
levels, starting with the conduct wide propaganda on the Inter-
net through television and newspapers, the mercenaries fighting 
ending. The author of the publication also discusses the issues of 
the legal status Donetsk People’s Republic and Lugansk People’s 
Republic. Performs also assess the prospects for security.

Keywords: Donetsk People’s Republic, Lugansk People’s Republic, 
Ukraine, hybrid warfare, propaganda, mercenary.

Autor dokonuje analizy konfliktu zbrojnego w Donbasie, który 
pozostaje nierozwiązany. Pokazuje nam za to, w jaki sposób ewo-
luuje współczesna wojna i jaki ma ona wpływ na nasze bezpie-
czeństwo. Trwająca na wschodzie Ukrainy wojna hybrydowa, która 
nie jest może zjawiskiem nowym, lecz w tym rejonie Europy jest 
realizowana skutecznie. Działania prowadzone są na wielu płasz-
czyznach, zaczynając od szerokiej propagandy w Internecie poprzez 
telewizję i prasę, na wynajmowaniu najemników walczących koń-
cząc. Autor w publikacji omawia także problematykę związaną ze 
statusem prawnym Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. 
Dokonuje również oceny perspektywy w zakresie bezpieczeństwa 
przed jaką staje nie tylko Europa, ale także świat.

Słowa kluczowe: Doniecka Republika Ludowa, Ługańska Republika 
Ludowa, Donbas, konflikt, Ukraina, wojna hybrydowa, propaganda, 
najemnicy.
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Wpływ Rosji na sytuację we wschodniej Ukrainie i aneksja Kry-
mu zmieniły sposób patrzenia przez europejskie państwa na bez-
pieczeństwo w Europie. Wydarzenia te pokazują, że polityka Unii 
Europejskiej wobec Europy Wschodniej musi zostać przebudowana, 
jak również obrazują, ile jeszcze należy podjąć wspólnych wysiłków, 
żeby zbudować konsensus i równowagę między Rosją a innymi kra-
jami europejskimi. 

Aneksja Krymu stanowiła swoisty test reakcji innych państw 
na przeprowadzanie takich działań przez Federację Rosyjską. Nie 
jest to pierwsze tego typu zachowanie ze strony Rosji, gdyż w 2008 
roku w Gruzji Władimir Putin chciał w mniej lub bardziej zaplano-
wany sposób przetestować Zachód. Wybuchł wtedy konflikt zbrojny 
między siłami wojskowymi Gruzji a wojskami separatystycznej Osetii 
Południowej, Abchazji oraz Federacji Rosyjskiej. Natomiast w procesie 
inkorporacji Krymu wszystko zostało zorganizowane w sposób prze-
myślany i odbyło się szybko i sprawnie. Do tego skierowana i dobrze 
zorganizowana propaganda pozwoliła na wymuszenie określonych 
reakcji społecznych. Federacja Rosyjska poprzez swoje poczynania 
pokazała społeczności międzynarodowej, że jest krajem, który bę-
dzie walczył o swoje strefy wpływów. Cały czas chce ona zachować 
dominację w tej części świata. Zaznaczyć należy, że aneksja Krymu 
nie została uznana przez Radę Europy i Zgromadzenie Ogólne Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych. Kolejnym krokiem przeprowadzonym 
przez Rosjan było wywołanie konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukra-
iny, a dokładniej w Donbasie. Donbas (ukr. Донбас) inaczej Donieckie 
Zagłębie Węglowe (ukr. Донецький вугільний басейн) jest to obwód 

przemysłowy, który swoim obszarem obejmuje Obwód Doniecki (ukr. 
Донецька область) i Ługański (ukr. Луганська область), jak rów-
nież Obwód Rostowski (ros. Ростовская область) – znajdujący się 
na terenie Federacji Rosyjskiej. Donbas leży nad Dońcem, w krainie 
geograficznej o licznych tradycjach historycznych i kulturowych.

„Nowe” władze ukraińskie zarządziły 13 kwietnia „operację 
antyterrorystyczną” (ATO), której celem było zachowanie jedno-
ści terytorialnej Ukrainy. Przez cały czas liczne działania zbrojne nie 
doprowadziły do wygaszenia konfliktu w tym rejonie świata (Pień-
kowski 2015). Trzeba zwrócić uwagę, że konflikt rosyjsko-ukraiński 
jest nie tylko zagrożeniem dla regionu; powinien on być postrzegany 
jako wyzwanie dla całej wspólnoty europejskiej, a także należałoby 
rozpatrywać go jako późniejszy problem globalny. Jakie z tego tytułu 
wynikną konsekwencje dla Europy okaże się dopiero w przyszłości. 
Będzie to wynikiem sumy różnych reakcji poszczególnych państw, jak 
również Unii Europejskiej jako całości na nowe zagrożenie. Wszelkie 
akty dokonywane na arenie międzynarodowej mogą mieć kluczowe 
znaczenie dla kształtu stanu bezpieczeństwa w tej części świata w cią-
gu najbliższych dziesięcioleci (Przybyła 2015). Można zauważyć także 
wzmożoną działalność Federacji Rosyjskiej w zakresie prezentowania 
swojej siły. Putin chce pokazać, że należy liczyć się z Rosją, która cały 
czas chce pozostać mocarstwem. Zatem prowadzenie manewrów 
przez wojsko rosyjskie przy granicach państw ma na celu nie tylko 
sprawdzenie skuteczności funkcjonowania określonych jednostek, 
ale także wywarcie presji na inne państwa. Przy okazji tego typu wy-
darzeń prezentowane są nowoczesne jednostki, jakie Rosja posiada 
w swoim wyposażeniu. Niepokojące jednak są wszelkiego rodzaju 
incydenty polegające na naruszaniu przestrzeni powietrznej przez 
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samoloty rosyjskie, jak również o czym mniej mówi się w krajach za-
chodnich i USA, przez samoloty amerykańskie, co prowadzi do nara-
stania negatywnego nastawienia do siebie państw NATO-wskich i Ro-
sji. Warto zauważyć, że ćwiczenia bardzo często są prowadzone wraz 
z sojusznikami Federacji Rosyjskiej, co ma na celu pokazanie, że może 
ona na nich liczyć. W tego typu działania zaangażowane są takie pań-
stwa jak: Chiny, Armenia, Tadżykistan, Białoruś czy Serbia (kresy24.pl 
2016). Dokonując obserwacji prowadzonej przez Rosję w ostatnich 
latach polityki w zakresie bezpieczeństwa można zauważyć, że Rosja-
nie posługują się dyplomacją, która opiera się na sile militarnej. Na 
arenie międzynarodowej nie chce ona budować stosunków w oparciu 
o współzależność pomiędzy państwami, lecz o siłę i zdolność bojową. 
Cele polityczne coraz częściej opierają się nie na argumentach dialo-
gu, lecz strachu. Prezydent Rosji za pomocą swojego wojska i innych 
działań destabilizuje obszary Ukrainy, Abchazji, Osetii Południowej, 
czy Naddniestrza (Dyner 2015). 

Wojna hybrydowa

W ciągu ostatnich kilkunastu lat klasyczna wojna straciła na zna-
czeniu. Coraz częściej państwa posługują się niekonwencjonalnymi 
metodami, aby destabilizować określone obszary. W miejsce państwa 
pojawiają się różnego rodzaju podmioty o statusie pozapaństwowym. 
„Operacja krymska” była zręczną demonstracją Rosji, jak w warun-
kach ograniczonych zasobów i za pomocą niekonwencjonalnych 
środków można osiągać założone cele polityczne (Skoneczny 2015). 
Wobec tych zdarzeń tematem, który bardzo często zaczął pojawiać się 
w piśmiennictwie jest wojna hybrydowa. Jako przykłady można podać 
działania w Afganistanie (podczas obu ostatnich wojen) bądź w Iraku, 
a także w czasie wojny w Libanie w 2006 (Popescu 2015). Zgodnie 
z definicją – hybryda jest to coś, (...) co składa się z różnych elemen-
tów, często do siebie niepasujących. W przypadku wojny hybrydowej 
chodziłoby zatem o taką działalność jednej ze stron konfliktu, która 
łączyłaby w sobie metody, formy oraz środki charakterystyczne dla 
różnorodnych działań militarnych i niemilitarnych (Skoneczny 2015). 
Oznacza ona splot różnorodnych działań regularnych i nieregularnych, 
w tym również cyberwojnę, stosowanie elementów terroru, propa-
gandy. Zazwyczaj pozostaje ona formalnie niewypowiedziana. Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego zdefiniowało wojnę hybrydową jako 
„wojnę łączącą w sobie jednocześnie różne możliwe środki i metody 
przemocy, w tym zwłaszcza zbrojne działania regularne i nieregularne, 
operacje w cyberprzestrzeni oraz działania ekonomiczne, psycholo-
giczne, kampanie informacyjne (propaganda) itp.”. Zauważyć należy, 
że charakterystyka ta jest szeroka i bardzo pojemna. Wobec takich 
działań, państwa powinny być przygotowane do funkcjonowania i za-
pewnienia bezpieczeństwa przed konfliktem mieszanym, w którym 
to inny podmiot wykorzystuje wszelkie dostępne taktyki, strategie, 
metody i środki (Liedel 2015).

Działania „krymskie” tj. wykorzystanie sił specjalnych, instru-
mentów wywiadowczych, wojny informacyjnej nie są praktycznie do 
powtórzenia w innych warunkach. Pokazały to problemy, z którymi 
Rosjanie zetknęli się w Donbasie. Należy wobec każdej społeczności, 
na której mają być przeprowadzone działania związane z wojną hybry-
dową, dokonać szczegółowej analizy. Na skuteczne przeprowadzenie 
określonych działań ma wpływ wiele czynników. Scenariusz, za po-
mocą którego zdobyto Krym nie może służyć jako swoisty schemat. 

W Donbasie nie udało się powtórzyć działań krymskich, co przerodzi-
ło się w regularną wojnę. Pomimo istnienia we wschodniej Ukrainie 
silnych rosyjskich wpływów oraz przychylnie nastawionej ludności, 
obserwującej dodatkowo chwilowe załamanie państwa ukraińskiego 
na przełomie lutego i marca 2014 roku (próżnia polityczna po uciecz-
ce W. Janukowycza), to jednak nie udało się powtórzyć działań we 
wschodniej Ukrainie. Zamiast szybkiej, zwycięskiej wojny doszło do 
długotrwałego konfliktu. Warto zauważyć, że Rosji udało się zdesta-
bilizować wschodnią część państwa ukraińskiego bez wszczynania 
otwartej wojny, po to, aby w perspektywie długofalowej zablokować 
integrację tego kraju z UE i NATO. Wydarzenia na Ukrainie uświadomi-
ły społeczności międzynarodowej, że wojna hybrydowa może zostać 
wykorzystana przez jedną ze stron konfliktu do celowego ograniczania 
skali prowadzonych operacji zbrojnych, aby uniemożliwić określenie 
w sposób jednoznaczny stanu wojny oraz agresora, a tym samym za-
pobiec reakcji społeczności międzynarodowej. Dzięki tego typu działa-
niom blokowane są procedury międzynarodowe, które można byłoby 
wykorzystać, jeżeli jedną ze stron konfliktu jest podmiot międzynaro-
dowy – agresor. Pokazuje to przed jakimi problemami w przyszłości 
staje społeczność międzynarodowa. Dla Polski kwestia ta jest donio-
sła, gdyż w przyszłości może ona mieć wpływ na udzielenie pomocy 
sojuszniczej przez inne państwa członkowskie NATO. Według artykułu 
5 Traktatu Północnoatlantyckiego państwa NATO są zobowiązane do 
udzielenia sobie wzajemnej pomocy tylko w przypadku zbrojnej na-
paści na jedno z nich (Skonieczny 2015).

Wojna informacyjna

Konflikt we wschodniej Ukrainie jest bardzo ważny dla przy-
szłości nie tylko Ukrainy, ale także kształtowania się ładu między-
narodowego. Temat sytuacji na Ukrainie pojawia się na wszelkich 
oficjalnych spotkaniach pomiędzy światowymi przywódcami. Wobec 
tego bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na kształtowanie się 
opinii na świecie na temat Ukrainy oraz postrzegania obecnej sytu-
acji w Donbasie, są mass media (Cherniak 2015). Wojna informa-
cyjna, zgodnie z definicją przedstawioną przez J. Darczewską, jest to 
podporządkowanie elit i społeczeństw innych państw w sposób nie-
zauważalny, przy wykorzystaniu różnych tajnych i jawnych kanałów 
(służb specjalnych, dyplomatycznych, medialnych), oddziaływania 
psychologicznego, dywersji ideologicznej i politycznej (Darczewska 
2014). Głównym celem prowadzenia wojny informacyjnej jest zgod-
nie z twierdzeniem Messnera: „zdobycie duszy wrogiego narodu” 
(Месснер 2014). Rosyjska koncepcja prowadzenia wojen informa-
cyjnych nawiązuje do wojen psychologicznych i specpropagandy sto-
sowanej w ZSRR. Od początku prowadzenia operacji we wschodniej 
Ukrainie, na miejscach zdarzeń pracowali dziennikarze, zarówno 
z Rosji, Polski, Ukrainy, Francji, Niemiec, jak również wielu innych 
państw. Na bieżąco informacje zamieszczane były na portalach in-
formacyjnych oraz prezentowane w wiadomościach telewizyjnych. 
Warto zwrócić uwagę, że te same zdarzenia były w różny sposób 
interpretowane i przedstawiane przez określonych dziennikarzy. Nie 
ulega wątpliwości, że konkretne informacje są odbierane później 
przez społeczeństwo, co ma silny wpływ na kształtowanie się opinii 
publicznej. Świadoma skuteczności mass mediów Rosja posługuje 
się w Donbasie i na Krymie rozbudowaną propagandą. Mass media, 
są to środki masowego przekazu tj. prasa, radio, telewizja (sjp.pwn.
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pl, 2016). Zazwyczaj skierowane są one przeciwko władzy, a jak są 
w rękach władzy to stają się narzędziem, za pomocą którego może 
dochodzić do manipulacji społeczeństwem. Obraz konfliktu w Don-
basie, który został zaprezentowany Rosjanom, nie był prawdziwy, 
ale dzięki kontroli mediów i ich dyscyplinie – spójny i jednoznaczny. 
Siła propagandy zdecydowała o tym, że Rosjanie w niego uwierzyli, 
często wbrew faktom i własnym doświadczeniom. Właśnie dlatego 
sytuację w Rosji od 2014 roku oddaje określenie „między lodów-
ką a telewizorem”. Propaganda ma za zadanie w sposób świadomy 
oddziaływać na odbiorcę poprzez systematyczne rozpowszechnia-
nie określonych haseł, sloganów, idei, jak również symboli, gestów, 
w celu pozyskania zwolenników i nakłonienia ich do zachowań 
pożądanych z punktu widzenia nadawcy, który ją rozpowszechnia 
(Pikulicka-Wilczewska 2015). Osłabienie propagandy grozi osła-
bieniem mobilizacji społeczeństwa, pojawieniem się wątpliwości 
i dostrzeżeniem problemów rosyjskiej rzeczywistości, na którą 
ma wpływ konflikt we wschodniej Ukrainie, natomiast dla władzy 
będzie oznaczać początek kłopotów (Prus 2015). Rosja, realizując 
działania wynikające z wojny informacyjnej prezentowała za pomo-
cą mass mediów protesty na placu niepodległości w Kijowie jako 
spisek państw zachodnich, sterowany przez władze USA, mający na 
celu przejęcie władzy w kraju. Starały się one udowadniać, że USA 
dąży do osłabienia Rosji, bo nie chce, aby odzyskała ona należną jej 
silną pozycję na arenie międzynarodowej. Pokazują one, że inicjato-
rem antyrosyjskiej polityki jest Waszyngton, który obecnie cieszy się 
pozycją najsilniejszego państwa na świecie, a w razie wzmocnienia 
Rosji może ją utracić. 

Propaganda stosowana w ramach wojny informacyjnej przeja-
wia się etykietowaniem i stygmatyzowaniem przeciwnika, czy budo-
waniem przejaskrawionego obrazu wroga, zarówno wewnętrznego 
(„zdrajca narodu”, „piąta kolumna”), jak i zewnętrznego („zgniły 
Zachód”, „faszystowski Zachód”). Zazwyczaj prezentowany jest on 
za pomocą mowy nienawiści (Darczewska 2015). W mass mediach 
używa się sformułowań takich jak „faszystowska junta” i wspomina 
się o „oddziałach karnych”. W Donbasie kreuje się postawy, które 
mają na celu pokazać lokalnemu społeczeństwu, że ludność regio-
nu walczy o swój głos – nawołuje do zmiany zasad gry, rezygnacji 
z ukraińskich planów eurointegracji. Należy zatem zauważyć, że 
w tej sytuacji mass media dotykają aspektów ideologicznych, jaki-
mi są ich wpływy na tworzenie i podtrzymywanie narodowej tożsa-
mości odbiorców. Chcą one wykreować obywatela Donieckiej, czy 
Ługańskiej Republiki Ludowej.

Doniosłą rolę odgrywa w wojnie informacyjnej Internet, w któ-
rym to jest niezliczona liczba najrozmaitszych wpisów, memów, ar-
tykułów i komentarzy, mogących wywołać wrażenie, że poparcie czy 
przynajmniej zrozumienie dla Moskwy jest wszechobecne. Skala 
tego zjawiska jest ogromna. W przypadku wojny informacyjnej nie 
tylko ważne są tego typu działania, ale również wypracowanie wła-
ściwych mechanizmów działania. Opierają się one na rozpoznaniu 
socjologicznym i psychologicznym. Taka propaganda w sieci ma tra-
fić do niezadowolonych, sfrustrowanych, zdezorientowanych ludzi, 
tych których można „przeciągnąć” na swoją stronę. Dlatego liczą się 
nie tylko efekty wprost, ale także przeróżne efekty uboczne. Dobrze 
umieszczony i dobrany jeden komentarz może spowodować wywo-
łanie całej fali komentarzy wszystkich tych, którzy w tej grze się nie 
orientują, ale nieświadomie biorą w niej udział. Nie jest to mecha-

nizm charakterystyczny tylko dla wojny informacyjnej w Donbasie, 
gdyż przykładów jak to działa można szukać na polskich forach in-
ternetowych. Wystarczy jakaś wiadomość polityczna, a w komen-
tarzach osoby dają upust wszelkim emocjom. Przestrzeń Internetu, 
która zdaniem wielu miała być przestrzenią nieograniczonej wolno-
ści słowa, niemal realizacją ideału demokracji bezpośredniej, zostaje 
wykorzystywana jako przestrzeń do manipulacji i prowokacji. Mass 
media ukraińskie również muszą walczyć, żeby przeciwstawić się 
wschodniej propagandzie. Przywódcy zdają sobie sprawę, że mogą 
one mieć duży wpływ na lokalne społeczności i doprowadzić mogą 
do dalszych destabilizacji w innych regionach kraju. Niejako Ukraina 
musi bronić swojego państwa nie tylko za pomocą karabinów i ar-
mat, ale również informacji. Nie bez powodu Napoleon Bonaparte 
stwierdził, że „trzech wrogich gazet należy bardziej się obawiać niż 
tysiąca żołnierzy z bagnetami” (Kochański 2012).

Warto zauważyć, że prowadzone działania medialne na Ukra-
inie, poprzez upublicznianie filmów pokazujących w jaki sposób 
traktowani są na wschodzie jeńcy ukraińscy, oprócz negatywnej pre-
zentacji strony rosyjskiej jako tej nieprzestrzegającej żadnych norm 
prawa humanitarnego spowodował, że doszło do przestraszenia po-
tencjalnych ochotników i obniżenia społecznego morale. Taki sam 
negatywny efekt wywarło prezentowanie dużej ilości materiałów 
przedstawiających zwłoki żołnierzy i cywilów obu stron konfliktu, 
a także rannych i poszkodowanych w inny sposób. Podkreślić należy, 
że w tym zakresie doszło także do wielu zakłamań. Przykładowo 
w Donbasie prezentowane były zdjęcia i filmy, w jak brutalny i nie-
ludzki sposób postępuje armia ukraińska. Jak się później okazało 
materiały pochodziły z wojny czeczeńskiej (Pieńkowski 2015).

Doniecka i Ługańska Republika Ludowa

Konflikt we wschodniej Ukrainie w istotny sposób oddziałuje 
na prowadzoną politykę przez większość państw Europy. Należy 
zauważyć także, że doprowadził on do faktycznych zmian teryto-
rialnych na mapie świata, choć nieuznawanych w sposób formal-
ny. Skutkiem było utworzenie Donieckiej Republiki Ludowej (ukr. 
Донецька Народна Республіка) i Ługańskiej Republiki Ludowej 
(ukr. Луганська Народна Республіка). Pomimo że nikt tych obsza-
rów nie traktuje jako suwerennych państw, z wyjątkiem Abchazji 
i Osetii Południowej (również nieuznawanych na arenie między-
narodowej przez większość państw), to nie ulega wątpliwości, że 
pozostają one poza władzą ukraińską. Obydwie republiki ludowe 
powstały na obszarach zdobytych przez separatystów, odpowied-
nio Obwodu Donieckiego (ukr. Донецька область) i Obwodu Łu-
gańskiego (ukr. Луганська област), należących do państwa ukra-
ińskiego. W wyniku przeprowadzonych referendów proklamowały 
swoją niepodległość 12 maja 2014 roku. Ich ważność nie została 
uznana na arenie międzynarodowej. Ogłosiły konstytucje, których 
treść jest identyczna. Należy zauważyć, że 24 maja 2014 roku repu-
bliki ludowe podpisały również porozumienie o utworzeniu Fede-
racji Republiki Noworosji. Zostało ono jednak 20 maja 2015 roku 
zawieszone, co skutkuje tym, że funkcjonują one jako niezależne od 
siebie „państwa” (Szumski 2015). Idea powstania nowego bytu poli-
tycznego na bazie oderwanych od Ukrainy południowo-wschodnich 
i nadczarnomorskich obwodów jest stale obecna w rosyjskich me-
diach oraz publicystyce politycznej. Prezydent Federacji Rosyjskiej po 
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raz pierwszy publicznie posłużył się nazwą „Noworosja” wobec części 
Ukrainy 7 kwietnia 2014 roku (Sienkiewicz 2015). Nazwa nie jest przy-
padkowa, gdyż jej zadaniem jest wskazywać, że terytorium to w prze-
szłości należało do Imperium Rosyjskiego i w przyszłości Federacja 
Rosyjska jako sukcesor ma prawo je inkorporować (Wojnowski 2014). 

Zgodnie z prawem międzynarodowym na pojęcie państwa 
składają się trzy podstawowe elementy, jakimi są: określone te-
rytorium, ludność zamieszkująca to terytorium oraz władza – rząd 
(Antonowicz 1974). Zatem powstanie nowego państwa na arenie 
międzynarodowej następuje w momencie utworzenia trwałej, nie-
zależnej oraz stabilnej władzy na określonym terytorium, które 
musi być zamieszkałe przez ludność. Jeśli chodzi o kwestię ludno-
ści i terytorium, to można stwierdzić, że warunki te w zasadzie są 
spełnione. W przypadku terytorium pojawia się jednak problem le-
galności nabycia ziem. Bardzo ważnym argumentem, który wysuwa 
się, by zanegować państwowość Donieckiej i Ługańskiej Republiki 
Ludowej jest warunek, aby cały proces odbył się zgodnie z prawem 
międzynarodowym. W literaturze eksponuje się, że konieczne jest, 
by władza była suwerenna, czyli najogólniej mówiąc niezależna od 
jakiejkolwiek innej władzy (Kwiecień 2004). Zwrócić należy uwagę 
na sferę zewnętrzną funkcjonowania „republik”. Nie występują one 
w relacjach międzynarodowych. Chociaż podczas spotkań w Mińsku, 
których celem było zażegnanie konfliktu we wschodniej Ukrainie, po-
jawili się przedstawiciele „republik” i uczestniczyli w negocjacjach. Nie 
utrzymują one jednak stosunków dyplomatycznych ani konsularnych, 
nie są członkami organizacji międzynarodowych, nie występują też 
jako strony postępowań przed sądami międzynarodowymi. W tym 
aspekcie odpowiedź na pytanie o efektywność rządu będzie zatem 
negatywna. Stan ten może okazać się czasowy, gdyż już w Czechach, 
a dokładnie w Ostrawie udało się otworzyć pierwsze „centrum przed-
stawicielskie Donieckiej Republiki Ludowej”. Jest to pierwsze oficjal-
nie zarejestrowane przedstawicielstwo republiki w Unii Europejskiej. 
Wskazane zostało, że centrum ma „koordynować działania przedsta-
wicieli Czech i Donieckiej Republiki Ludowej na rzecz ochrony praw 
i interesów mieszkańców Donbasu za granicą”. Zadania, jakie przed 
sobą stawia przedstawicielstwo, to możliwość „obiektywnego infor-
mowania mieszkańców Unii Europejskiej o wydarzeniach w Donba-
sie”. Według rzeczniczki czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Ireny Walentowej, osoba, która przedstawia się jako konsul honoro-
wy Donieckiej Republiki Ludowej w Czechach nie ma uprawnień ko-
niecznych do posiadania takiego tytułu (https://pl.sputniknews.com/
swiat/201609013802207-czechy-drl -przedstawicielstwo-ostrawa/ 
2016). Kolejnym czynnikiem, który ma wpłynąć na separację obszaru 
Donbasu jest chociażby wprowadzenie na terytorium republik rubli, 
zamiast ukraińskich hrywien. Pensje, emerytury i świadczenia socjal-
ne wypłacane są w rosyjskiej walucie (http://centrumprasowe.pap.
pl/cp/pl/news/info/26638,37,ukrainskie-me dia-doniecka-republika-
ludowa-przejdzie-na-rosyjskie-ruble 2015). Doniecka i Ługańska Re-
publika Ludowa ma zbliżony status prawny do Naddniestrza, którego 
również nikt na świecie nie uznaje, poza Abchazją i Osetią Południo-
wą. Jest to separatystyczny region Mołdawii, który powstał na po-
czątku lat 90. Wywalczyli je wspierani przez Rosję separatyści. Jest to 
wąski, ciągnący się wzdłuż Dniestru pas ziemi, gdzie są najważniejsze 
w rolniczej Mołdawii zakłady przemysłowe. Obecnie wydaje się, że 
sytuacja w Donbasie zmierza do „zamrożenia” na wzór Naddniestrza, 
gdzie stan taki trwa już ponad dwadzieścia lat.

Zauważyć należy, że Rosja, odwołując się do kazusu Kosowa 
mającego usprawiedliwić oderwanie Krymu od Ukrainy, słusznie 
wskazuje na praktykę uznania tej jednostki przez państwa zachodnie 
(także Polskę) jako dowód na istnienie prawa do secesji także i we 
wschodnim rejonie. Słusznie też wypomina duże zaangażowanie Unii 
Europejskiej w administrowanie Kosowem i wspieranie go w uzyska-
niu efektywnej władzy nad tym terenem, a także fakt, że w uzyskaniu 
samodzielności Kosowa pomogła kontrowersyjna w świetle prawa 
międzynarodowego interwencja NATO w 1999 roku (Grzebyk 2014). 
Wówczas, po przeprowadzonej operacji, Serbia została pozbawiona 
kontroli nad Kosowem na rzecz międzynarodowej administracji pod 
egidą ONZ. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stwierdził 
w opinii doradczej, że deklaracja niepodległości samorządnych władz 
kosowskich nie była niezgodna z prawem międzynarodowym. W pra-
wie międzynarodowym nie ma przepisów zakazujących deklarowania 
niepodległości, stąd Trybunał nie mógł orzec nielegalności takiego 
jednostronnego aktu. Deklaracja tego typu jest bowiem zdarzeniem 
faktycznym, które dla wywarcia skutku potrzebuje kumulatywnego 
wystąpienia wszystkich czynników decydujących o podmiotowości 
państwowej (Foks 2010). Opinia Trybunału pociągnęła za sobą wie-
lowymiarowe skutki polityczne, gdyż umocniła legitymizację władz 
w Prisztinie. Także argumentacja, która została zaprezentowana 
w sentencji o historycznych uwarunkowaniach i utrwalonej samo-
rządności regionu sprzyja wschodnim „republikom”.

Nie ulega wątpliwości, że powstanie nowych państw jest w du-
żym stopniu wynikiem decyzji politycznych, często łamiących kra-
jowy porządek prawny, wykazania swojej efektywności nad danym 
terenem i zdobycia uznania międzynarodowego. Zaznaczyć należy, że 
błędy Zachodu nie usprawiedliwiają jednak czynów Rosji. Z faktu, iż 
w ostatnich kilku dekadach dochodziło do aktów agresji, nie można 
wywnioskować, że agresja stała się dopuszczalna. Mimo wszystko 
działania Rosji zostały w pełni zaplanowane. Dokonując ich zrobiono 
wszystko, by zachować „fasadowość” dokonywania wszelkich czynno-
ści zgodnie z prawem międzynarodowym. Ciężko jest zakwalifikować 
ją jako państwo agresora w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż po-
sługuje się skuteczną wojną hybrydową. Nie dała się sprowokować do 
przeprowadzenia inwazji wojskowej w Noworosji, co byłoby pretek-
stem do zmobilizowania NATO i eskalacji działań wojennych. Będzie 
ona jednak dalej wspierać „republiki”, gdyż „oddanie” ich oznaczało-
by porażkę prestiżową i „utratę twarzy”, a ponadto straciłaby ważny 
instrument politycznego i strategicznego oddziaływania na sytuację. 
Atakowanie Rosji za jej interwencje za granicą zmusza jednak do po-
stawienia pytań o podobną strategię Ameryki. Nie da się zignorować 
rosyjskich zarzutów o wcześniejsze łamanie reguł gry przez USA na 
Bałkanach i w Iraku, podobnie jak nie można przejść obojętnie wo-
bec rosyjskich racji w „bliskiej zagranicy” (Bieleń 2014). Jest to silny 
argument, którym posługuje się prezydent Władimir Putin podczas 
wszelkich rozmów.

Stwierdzić należy, że status prawny Donieckiej i Ługańskiej Re-
publiki Ludowej jest trudny do określenia przede wszystkim ze wzglę-
du na niejasne okoliczności związane z ich utworzeniem oraz nie do 
końca wyrazistymi zasadami ich obecnego funkcjonowania. Najbliższa 
przyszłość być może rozstrzygnie o dalszym kierunku ewolucji tych 
podmiotów oraz o stosunku do nich innych uczestników stosunków 
międzynarodowych, a tym samym pozwoli na bardziej jednoznaczną 
odpowiedź na pytanie o status prawny republik.
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Najemnicy na froncie

Niejasny status Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej sprzyja 
tworzeniu paramilitarnych bojówek, z nieostrą granicą między walczą-
cym a cywilem. Są one także miejscem docelowym dla szukających 
zarobku najemników czy ideologicznie motywowanych radykałów. 
Także po stronie Kijowa, oprócz sił rządowych, własne oddziały two-
rzą oligarchowie, realizujący interesy bądź to zbieżne z państwowy-
mi, bądź też zupełnie autonomiczne, a także mobilizują ochotnicze 
bojówki (Pieńkowski 2015). Wiadomo także o udziale amerykańskich 
bojowników w walkach na wschodzie kraju, po stronie ukraińskich 
władz. Jak donosi „BildamSonntag”, niemiecki wywiad wojskowy BND 
29 kwietnia 2014 roku poinformował rząd federalny o 400 amerykań-
skich najemnikach z „Academi”. Są to żołnierze elitarni, komandosi 
i snajperzy. Jak zauważa generał Czempiński, największy pracodawca 
na rynku najemników, dawny Blackwater, zatrudnia również Polaków, 
więc teoretycznie mogą oni brać udział w działaniach zbrojnych na 
Ukrainie (Trybulski 2015). W mediach głośno jest o prywatnej firmie 
Greystone czy Academi, z którymi rząd Ukrainy miałby nawiązać kon-
takt i zatrudniać kilkuset wyszkolonych byłych żołnierzy, którzy przyjęli 
takie kontrakty. W Internecie bez problemu znaleźć można nagrania 
starć ulicznych w Doniecku, na których widoczni są najemnicy w no-
woczesnych, profesjonalnych mundurach, kaskach i kamizelkach, któ-
rzy na pewno nie należą do armii ukraińskiej. Nie tylko Zachód i USA 
ingerują mniej lub bardziej tajnie w wydarzenia na Ukrainie. Znane 
są zdjęcia rosyjskich żołnierzy bez dystynkcji, emblematów i godeł na 
Krymie. Jedną z głównych jednostek walczących w regionie jest ba-
talion „Vostok”. Uważa się, że składa się on z byłych funkcjonariuszy 
ukraińskich służb specjalnych (jednostki specjalnej „Alfa” należącej 
do Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa, a także specjalnej jednostki 
milicji „Berkut”), rosyjskich ochotników (przede wszystkim uchodźców 
z kaukaskich regionów Rosji – Inguszetii, Osetii, Czeczenii), a także 
ochotników z Południowej Osetii. Batalionem dowodzi były dowódca 
jednostki specjalnej „Alfa” w Obwodzie Donieckim Aleksandr Kho-
dakovskiy (Sergatskova 2014). Wcześniej główną siłę bojową batalio-
nu stanowili Czeczeńcy, jednak wielu z nich zginęło w czasie działań 
bojowych prowadzonych na donieckim lotnisku 26 maja 2014 roku. 
Obecnie zasadniczą siłę batalionu stanowią mieszkańcy Osetii, którzy 
posiadają doświadczenie w prowadzeniu działań bojowych, zdobyte 
w innych zapalnych punktach (Vishnevetskaya 2014). Informacje na 
temat zatrudnionych najemników do udziału w walkach na wschodzie 
Ukrainy znajdują potwierdzenie w źródłach z regionu. Doniesienia, 
jakoby działali tam najemnicy, zostały potwierdzone przez oficjalnego 
przedstawiciela Donieckiej Republiki Ludowej M. Rudenko. Obecność 
ludzi z Czeczenii w szeregach milicji ludowej potwierdzili także żołnie-
rze batalionu „Wostok”. Wypowiadali się, że niektórzy z ich „czeczeń-
skich braci zginęli w walce” (bbc.com 2014).

Strona ukraińska podała w komunikacie sporządzonym przez Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych (ukr. Міністерство закордонних 
справ України), że: „stronie rosyjskiej został zgłoszony stanowczy 
protest w związku z bezczynnością służby pogranicznej oraz innych 
kompetentnych organów Rosji, które nie podejmują żadnych działań 
mających na celu przeszkodzenie w nielegalnym przemieszczaniu 
się uzbrojonych, zorganizowanych formacji na terenie Ukrainy. Takie 
działania strony rosyjskiej doprowadziły już do naruszenia bezpie-
czeństwa na rosyjsko-ukraińskiej granicy państwowej i gwałtownego 

zaostrzenia sytuacji w rejonach przygranicznych na terenie Ukrainy” 
((http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1557-do-mzs-bulo-
vi klikano-timchasovogo-povirenogo-u-spravah-rosiji-v-ukrajini-avoro-
byova 2016). 

Według artykułu 359 rosyjskiego kodeksu karnego „najemnic-
two”, to działanie niezgodne z prawem, prowadzone w celu uzyska-
nia materialnego wynagrodzenia za udział w działaniach wojennych. 
Karana jest rekrutacja, szkolenia, finansowanie i posługiwanie się. 
Za sam udział przewidziana jest kara do 7 lat pozbawienia wolności 
(http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/ 
country/7 2016). Mimo że istnieją odpowiednie regulacje prawne po-
zwalające pociągnąć obywateli za popełnienie powyższych czynów, to 
nie został jeszcze odnotowany żaden przypadek, w którym Komitet 
Śledczy Rosji wszcząłby procedurę karną przeciwko określonej osobie, 
która wyjechała walczyć na terytorium Ukrainy. Zostały jednak pod-
jęte działania przez Komitet Śledczy Rosji, ażeby skazać osoby, które 
zostały najęte przez władze ukraińskie i zostały złapane w Donbasie 
(Уголовный кодекс 2016).

Po ilości pojawiających się systematycznie wiadomości oraz 
różnorodności źródeł, z których pochodzą – można stwierdzić, że 
przynajmniej częściowo mogą one być prawdziwe, choć nie sposób 
uzyskać oficjalnego potwierdzenia, gdyż żadna ze stron nie będzie 
chciała takich czynów upubliczniać. Udokumentowanie obecności 
amerykańskich czy innych zachodnich najemników na Ukrainie powo-
duje, że polityka konkretnych państw zostaje negatywnie odebrana 
przez społeczeństwo (Soska 2015).

Podsumowanie

Jak pokazują ostanie miesiące liczne spotkania przywódców 
wielkich mocarstw oraz działania międzynarodowej dyplomacji nie 
są w stanie rozwiązać konfliktu w Donbasie. Stale prowadzone ne-
gocjacje nie dają praktycznie żadnych efektów w postaci zawieszenia 
broni czy rozwiązania konfliktu. Cały czas w regionie prowadzone są 
działania militarne. Umowy podpisane w Mińsku z lutego 2015 roku 
miały stać się podłożem do próby uregulowania konfliktu, lecz nie 
przyniosły uspokojenia sytuacji w Donbasie. Państwa negocjujące 
oraz strony walczące nie przyjęły żadnych konkretnych dat wyko-
nania, co oznacza, że konflikt może trwać jeszcze przez długi okres 
czasu, nie zmierzając w kierunku rozwiązania. W interesie Zachodu 
jest tak ukształtować sytuację międzynarodową, by ukraiński kryzys 
nie stał się iskrą jakiegoś większego globalnego konfliktu, czy choćby 
„globalnego ryzyka”. Wystarczy powstanie katastrofy humanitarnej 
w regionie Donbasu, destabilizacji sytuacji na Ukrainie, wzrostu tran-
snarodowej przestępczości, kryzysu ekonomicznego i związanej z tym 
migracji, objęcia władzy przez grupy radykalne. Kreowany przez nie-
których analityków pogląd, że obecny kryzys na Ukrainie jest tylko 
i wyłącznie konfliktem wewnętrzny lub wojną domową, jest nieuza-
sadniony w żadnym stopniu. Skoro uchodźcy z Syrii stanowią problem, 
z którym nie możemy sobie poradzić, to co się stanie, jak osoby ze 
wschodu także wyruszą w poszukiwaniu bezpiecznej „przystani”. 
W samym obwodzie ługańskim mieszka 2,5 mln ludzi. Zatem w prak-
tyce oznacza to kryzys między Rosją i Ukrainą oraz między Rosją a Za-
chodem. Z europejskiego punktu widzenia, rosyjska polityka wobec 
krajów sąsiednich, które mogą mieć wpływ na kraje członkowskie 
Unii Europejskiej, ma kluczowe znaczenie. Należy wziąć pod uwagę, 
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że nasze bezpieczeństwo energetyczne jest uzależnione od dostaw 
ze wschodu, które są transportowane przez terytorium Ukrainy. Tym 
bardziej, że Unia Europejska musi przemyśleć swoją rolę polityczną na 
świecie. Kryzys może pomóc Europie budować swoją wiarygodność 
jako podmiotu, który odpowiedzialny będzie za przywracanie pokoju 
i budowanie bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem najważniejszych problemów geopolitycznych 
w rozszerzonej Europie. Byłby to scenariusz w pełni oczekiwany, jed-
nak wydaje się, że Zachód wbrew pozorom, nie ma instrumentów 
do powstrzymania Rosji. Jego bezwarunkowe wsparcie dla Ukrainy 
(polityczne, finansowe i militarne) nie jest niestety oparte na żadnych 
gwarancjach. Nie ma pewności, że Ukraina zmieniając swoje zaintere-
sowanie polityczne będzie do czegokolwiek zobligowana.

Problemem też jest stosunek USA do Rosji. Przedstawianie Rosji 
jako państwa totalitarnego, a rosyjskiej polityki jako imperialistycznej, 
prowadzi Amerykę nieuchronnie do stygmatyzowania jej jako kolejne-
go wcielenia „imperium zła” i powoduje budowanie kolejnej „zimnej 
wojny”. Atakowanie Rosji za jej interwencje za granicą zmusza jednak 
do postawienia pytań o podobną strategię Ameryki. Wiele działań 
USA jest negatywnie ocenianych z punktu widzenia prawa międzyna-
rodowego. Nie da się zignorować rosyjskich zarzutów o wcześniejsze 
łamanie reguł gry przez USA na Bałkanach i w Iraku, podobnie jak nie 
można przejść obojętnie wobec rosyjskich racji w „bliskiej zagranicy”. 
Także kazus Kosowa znacznie skomplikował sytuację na arenie mię-
dzynarodowej.

Jedynym sposobem zachowania pokoju jest prowadzenie dia-
logu na arenie międzynarodowej, którego istotą jest poszukiwanie 
wszelkich możliwości porozumienia, poszukiwanie dróg prowadzą-
cych do zbliżenia stanowisk, wypracowywanie rozwiązań opartych 
na kompromisie, możliwych do przyjęcia dla każdej ze stron i każdej 
z nich przynoszących jakieś korzyści. Podkreślić należy, że w dialogu 
nie chodzi o rozwiązania szczegółowe (te są przedmiotem później-
szych żmudnych negocjacji), lecz o zmniejszanie dystansu, stwarzanie 
podstaw porozumienia, wytyczanie kierunków – pax melior est quam 
iustissimum bellum (z łac. pokój jest lepszy niż większość sprawiedli-
wych wojen).

Słabość prawa międzynarodowego jest najbardziej widoczna 
wówczas, gdy dochodzi do naruszenia prawa do użycia siły, w szcze-
gólności wtedy, gdy mowa jest o stałym członku Rady Bezpieczeństwa 
i powoływaniu się przez niego na budzące kontrowersje koncepcje 
prawne. Prowadzenie wojen hybrydowych znacznie utrudnia określe-
nie państwa agresora. Stąd też słusznie wskazuje się, że kryzys krym-
ski może być rozwiązany w drodze nie walki prawnej, lecz negocjacji 
(a przypomnijmy o prawnym obowiązku rozwiązywaniu sporów na 
drodze pokojowej, zgodnie z artykułem 2 ustęp 3 Karty NZ).

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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Funkcjonowanie osób rosyjskiego pochodzenia 
w przestrzeniach wrażliwych społecznie. 
Od służb mundurowych po świadczenia społeczne 

The functioning of Russian origin in socially sensitive areas. 
From the uniformed services to social benefits

Nationwide research on the opinion of Poles about Russia in 
the context of events in Georgia and Ukraine indicates great con-
cern and lack of trust in the eastern neighbor. In this context, it af-
fects the image and opinion of the Russian minority and Russians 
living and working in Poland. In the culturally diverse, border area 
of Podlasie, the studied students of Bialystok colleges largely ac-
cept the presence and possession of Polish citizenship by persons 
of Russian origin and the use of social benefits (excluding unem-
ployment benefit. To a lesser extent, they accept their presence in 
prestigious professions, related to, for example, uniformed services 
or health.

Keywords: national minority, Russians, Podlasie, security.

Ogólnopolskie badania na temat opinii Polaków o Rosji 
w kontekście wydarzeń na Gruzji, Ukrainie wskazują na duży nie-
pokój i brak zaufania do wschodniego sąsiada. W tym kontekście 
rzutuje to na obraz i opinię o mniejszości rosyjskiej i Rosjanach 
mieszkających i pracujących w Polsce. Na zróżnicowanym kultu-
rowo, przygranicznym obszarze Podlasia, badani studenci bia-
łostockich uczelni wyższych w dużej mierze akceptują obecność 
oraz posiadanie polskiego obywatelstwa przez osoby rosyjskiego 
pochodzenia oraz korzystanie przez nich ze świadczeń społecznych 
(wyjąwszy zasiłek dla bezrobotnych). W mniejszym jednak stopniu 
akceptują ich obecność w zawodach prestiżowych, związanych np. 
ze służbami mundurowymi czy zdrowiem.

Słowa kluczowe: mniejszość narodowa, Rosjanie, Podlasie, bez-
pieczeństwo.
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Współczesne wydarzenia, których jesteśmy świadkami w Eu-
ropie, przynoszą coraz więcej zmian. Inaczej zaczynamy patrzeć na 
inne narody, na obecność ich przedstawicieli wśród nas. Są nam 
potrzebni, ale czujemy też, że są dla nas zagrożeniem. Najdobitniej 
pokazują to bieżące wydarzenia odnoszące się do zjawiska imigracji 
w Europie. Imigracji z krajów Afryki, krajów Arabskich, Wschodu. 
Zjawiska te, wykorzystywane są jako istotny element gry politycznej, 
wpływający coraz bardziej na stosunek obywateli do imigrantów, 
ale i tak jak w Niemczech czy Francji do mniejszości narodowych 
zamieszkujących kraj. Wydarzenia za granicami kraju, których głów-
nymi aktorami są inne narody, mogą odbijać się rykoszetem w sto-
sunku do mniejszości narodowych zamieszkujących w danym kraju. 
Mniejszości narodowe, religijne, imigranci i turyści stają się zakład-
nikami polityki państw z którymi są kojarzone. Zdarzenia, szczegól-
nie te negatywne, kładą się cieniem na stosunku obywateli danego 
kraju do zamieszkujących mniejszości. Obecność osób innych na-
rodowości może być odbierana wielorako: jako szansa ekonomicz-
na, fiskalna, rozwiązanie niskiego przyrostu naturalnego, przyrost 
wyspecjalizowanej oraz taniej siły roboczej. Z drugiej strony jako 
siła niosąca zagrożenie ekonomiczne, wpływająca na rynek pracy, 
destabilizująca konsensus kulturowy. Również możemy zaobserwo-
wać zjawiska asymilacji, czy procesy wynaradawiania się mniejszości 
narodowych (Żelazny 2006: 45).

W kontekście niniejszego opracowania istotne stają się wyda-
rzenia polityczne i ekonomiczne, wpływające na obraz Rosji i Rosjan, 

widziany oczyma Polaków. Mam tu na myśli przede wszystkim wy-
darzenia z 2015 roku: aneksję Krymu, wojnę na Ukrainie, elemen-
ty dyskryminacji ekonomicznej polskich produktów i podmiotów 
gospodarczych. Prowadzenie inwestycji odbieranych w Polsce jako 
zagrożenie (np. Nordstream), rosyjską politykę historyczną stojącą 
w jawnej sprzeczności z punktem widzenia Polski. Polski punkt wi-
dzenia tak opisuje A. Magdziak-Miszewska: „identyfikują się zatem 
Rosjanie, w głębokim przekonaniu Polaków, z czymś z polskiego 
punktu widzenia najgorszym – z państwem, które jest odpowiedzial-
ne za większość klęsk i nieszczęść, które dotknęły Polskę w ostat-
nich dwu stuleciach. Rosjanie są więc nieustannym zagrożeniem, 
ich celem jest panowanie nad innymi wolnymi narodami, a przede 
wszystkim nad cywilizowaną Europą i – oczywiście – Polską” (Mag-
dziak-Miszewska 2002: 6). Biorąc pod uwagę te kwestie chciałbym 
się przyjrzeć opinii białostockich studentów na temat Rosjan, w kon-
tekście ich obecności w przestrzeniach newralgicznych społecznie. 

Trzeba pamiętać, że w opiniach dotyczących Rosjan nie mamy 
do czynienia z czystą optyką. Dzieje się tak, gdyż zazwyczaj opisy-
wanie Rosji i Rosjan w kulturze polskiej można określić jako sposób 
uczestnictwa w grze historycznej (Czapiński 2016: 12). Podstawą 
myślenia stają się pewne wyobrażenia związane ze wschodem, wy-
krystalizowane już w XVIII wieku: „autokratyczne formy rządzenia 
państwem (niedobór demokracji), osamotnienie człowieka wobec 
struktur państwowych (…) niesprawiedliwy podział dóbr, politykę 
zagraniczną opartą na przemocy” (Czapiński 2016: 12). Rosję okre-
ślamy jako realne zagrożenie militarne, władzę oligarchów, wresz-
cie jako nieobiektywnego uczestnika sporów historycznych. Na tę 
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optykę wpływa kilka podstawowych czynników opisywanych przez 
A. Skorupską (Skorupska 2006: 49-55): 

1. Historia stosunków polsko-rosyjskich przesiąknięta w więk-
szości doświadczeniami negatywnymi; 

2. Rola środków masowego przekazu; 
3. Stosunki między państwami; 
4. Wpływ bieżących wydarzeń politycznych;
5. Wpływ stosunków gospodarczych. 

Do tej listy należy dodać własne doświadczenia Polaków, wyni-
kające z kontaktu kulturowego oraz z interpretacji relacji polsko-ro-
syjskich wyniesionych z domu oraz szkoły. Ponadto wzajemny ogląd 
pełen jest stereotypów, od których ciężko jest się uwolnić.

Badania własne

Przybliżeniu odpowiedzi na kwestię podniesioną w temacie po-
służą badania ankietowe przeprowadzone przez zespół badawczy 
z Instytutu Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku, 
w składzie M. Biernacka, W. Wądołowski, Ł. Wołyniec. Badania prze-
prowadzono pomiędzy 20 kwietnia a 5 czerwca 2015 roku na próbie 
1 000 osób spośród studentów stacjonarnych trzech największych 
publicznych uczelni białostockich1. Materiał pochodzi z szerszych 
badań dotyczących opinii białostockich studentów na temat mu-
zułmanów i Rosjan. 

Głównymi przebadanymi zagadnieniami były opinie studentów 
dotyczące muzułmanów i Rosjan. Wśród badanych znalazło się 37% 
mężczyzn oraz 63% kobiet. Mieszkańcy wsi stanowią 37% badanych, 
9% pochodzi z miast do 10 tysięcy mieszkańców, 18% – z miast ma-
jących od 10 do 50 tysięcy mieszkańców, 7% – z miast o liczebności 
50-100 tysięcy mieszkańców, 26% – z miast w przedziale 100-500 
tysięcy mieszkańców, 2% – z miast zamieszkałych przez ponad 500 
tysięcy osób. Jeśli chodzi o religię, zdecydowana większość określi-
ła się jako katolicy (76,7%, z czego 56,9% to praktykujący, a 19,7% 
niepraktykujący). Prawosławnych było 13,3% (praktykujących 8,7%, 
niepraktykujących 3,6%), ateistów 8,75%. Inne wyznanie zadeklaro-
wało 2,3% badanych.

Znajomość Rosjan

Białystok i województwo podlaskie jest specyficzną przestrze-
nią badawczą. Jest to teren przygraniczny. Województwo graniczy 
z Litwą i Białorusią, bardzo blisko znajduje się granica z Rosją (ob-
wód kaliningradzki). Z tej racji na terenie województwa, w samym 
Białymstoku można spotkać osoby zza wschodniej granicy. Są to 
turyści, biznesmeni, osoby przyjeżdżające na zakupy (turystyka za-
kupowa jest bardzo ważnym elementem gospodarczym wojewódz-
twa), osoby pracujące lub poszukujące tu pracy. To teren współ-

1 Badania przeprowadzono w trzech uczelniach: na Uniwersytecie w Bia-
łymstoku, Politechnice Białostockiej oraz Uniwersytecie Medycznym, na 
których w sumie uczy się 20 999 osób. Ze względu na wielkość badań i poro-
zumienia z władzami uczelni zdecydowano na użycie ankiety audytoryjnej. 
Objęto nią studentów studiów stacjonarnych na poziomie licencjackim i ma-
gisterskim na wszystkich wydziałach tych uczelni. Dobór grup audytoryjnych 
był uzależniony od dostępności i zgody prowadzących zajęcia. Dobór miał 
charakter kwotowy, gdzie brano pod uwagę płeć, uczelnię i wydział, na któ-
rej studiuje badany. Próba ma charakter reprezentatywny dla badanej grupy 
studentów uczelni białostockich. 

egzystencji wielu mniejszości narodowych i religijnych. Od wieków 
mieszkają tu Białorusini, Rosjanie, Tatarzy, katolicy, prawosławni, 
muzułmanie czy wyznawcy judaizmu. Ta współegzystencja ma 
przełożenie na życie kulturalne, religijne, architekturę i charakter 
regionu. Poniższa tabela ukazuje odpowiedzi dotyczące kontaktu 
badanych z Rosjanami.

Tabela 1. Znajomość z Rosjanką/Rosjaninem

Znajomość z Rosjanką/Rosjaninem Tak Nie

Mam wśród znajomych (w realu) Rosjankę/
Rosjanina 45,20% 54,80%

Mam wśród sąsiadów Rosjankę/ Rosjanina 17,40% 82,60%

Znałam/em kiedyś Rosjankę/ Rosjanina 58,40% 41,60%

Gdybym przyjmował/a kogoś do znajomych 
na fb to zignorował(a)bym fakt, że jest 
Rosjanką

67,00% 33,00%

Gdybym przyjmował/a kogoś do znajomych 
na fb to zignorował(a)bym fakt, że jest 
Rosjaninem

67,40% 32,60%

Źródło: badania własne.

Wiedza o Rosjanach u badanych nie pochodzi tylko i wyłącznie 
z treści przekazywanych przez media czy naukę historii. Istotnym 
elementem jest indywidualna znajomość Rosjan. Można też przy-
puszczać, że będą z tym szły w parze określone doświadczenia, prze-
kładające się na konkretne opinie. Duża część badanych – bo 45% 
wskazuje na bieżącą znajomość z Rosjaninem, Rosjanką. Mniejsza 
część – 17,4% deklaruje, że Rosjanie mieszkają w ich sąsiedztwie. 
W tym przypadku można też przypuszczać (choć nie jesteśmy tego 
w stanie dokładnie zweryfikować), iż w wielu przypadkach mogą być 
myleni z rosyjskojęzycznymi Białorusinami lub Ukraińcami. W tym 
zestawieniu odpowiedzi ankietowani w ponad 58% deklarują zna-
jomość z Rosjanką/Rosjaninem w przeszłości. Przenosząc kwestię 
znajomości ze świata realnego w wirtualny, 67% badanych zadekla-
rowało, że gdyby przyjmowali kogoś do znajomych na Facebooku to 
zignorowaliby fakt, iż jest Rosjaninem lub Rosjanką. Nie stałoby to 
na przeszkodzie w dołączeniu ich do grona znajomych.

Przyjrzyjmy się kwestii znajomości badanych z Rosjanami wi-
dzianego w kontekście przynależności religijnej.

Na podstawie zestawienia przedstawionego w tabeli 2 moż-
na stwierdzić, że badani studenci w dużej mierze mają bądź mieli 
kontakt z Rosjanami. Pytania te odnoszą się do dwóch przestrzeni 
czasowych: przeszłości i teraźniejszości. 45,2% badanych wskazało, 
że mają obecnie wśród swoich znajomych osobę pochodzącą z Rosji. 
Ponad 58% wskazuje na znajomość z Rosjaninem/Rosjanką w prze-
szłości, 17,5 % zgłasza, że jest sąsiadem osoby identyfikującej się 
z Rosją. Widać tu deklarowany kontakt z osobami zza wschodniej 
granicy bądź osobami o takiej identyfikacji. Można założyć zatem, 
iż opinie badanych na temat Rosjan mają również swoje znaczące 
źródło w kontakcie z Rosjanami. 

Osoby prawosławne, częściej niż przedstawiciele innych wy-
znań, deklarują realną znajomość z Rosjaninem/Rosjanką – 63,9%, 
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częściej też niż inni wskazują na mieszkanie po sąsiedzku z Rosja-
ninem (32,8%). Najczęściej wskazują na znajomość w przeszłości – 
78,5%. Większą znajomością z Rosjanami niż katolicy (41,5%) cha-
rakteryzują się osoby zakwalifikowane do grupy ateiści/agnostycy – 
49,4%, podobnie się ma rzecz z sąsiedztwem – to agnostycy częściej 
sąsiadują z Rosjanami (19,5%) niż katolicy (14,4%). W przypadku 
znajomości w przeszłości z Rosjaninem, agnostycy/ateiści deklarują 
ją częściej (70,1%) niż katolicy (53,9%).

Poczucie bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa staje się dziś kluczową kwestią pod-
noszoną w kontekście wydarzeń na Krymie czy Ukrainie, rosnącą 
falą imigracji w Europie czy zagrożeniem atakami terrorystycznymi. 
Tabela 3 wskazuje kilka planów, w których poczucie bezpieczeństwa 
może się realizować. Planu bliskiej, empirycznie doświadczanej, 
otaczającej badanego przestrzeni: uczelni, miejsca pracy, osiedla, 
miasta i szerszej – Polski i jej granic oraz poczucia bezpieczeństwa 
bliskich.

Tabela 3. Poczucie bezpieczeństwa badanych

Bezpieczeństwo 
badanych

Zdecy-
dowa-
nie nie

Raczej 
nie

Trudno 
powie-
dzieć

Raczej 
tak

Zdecy-
dowa-
nie tak

Czuję się bezpiecznie 
na uczelni 1,00% 1,90% 7,60% 52,90% 36,60%

Czuję się bezpiecznie 
w pracy 2,40% 2,50% 34,20% 39,20% 21,60%

Czuję się bezpiecznie 
na swoim osiedlu 1,40% 5,60% 10,40% 55,50% 27,20%

Czuję się bezpiecznie 
na ulicach swojego 
miasta

1,50% 5,40% 18,40% 56,50% 17,90%

Uważam, że moja 
rodzina jest bezpieczna 1,00% 1,30% 7,90% 48,30% 41,40%

Uważam, że Polska jest 
bezpiecznym krajem 
do życia

3,20% 14,60% 33,70% 39,40% 9,10%

Jestem przekonany co 
do bezpieczeństwa gra-
nic państwa polskiego

12,50% 26,80% 37,00% 19,20% 4,40%

Źródło: badania własne.

Tabela 4. Zestawienie poczucia bezpieczeństwa w kontekście przyzwo-
lenia na obecność Rosjan w Polsce

Zmienna zależna

Zmienna niezależna
Postrzega-
nie Polski 
jako bez-
piecznego 

kraju

Przekonanie 
o bezpie-
czeństwie 

granic Polski

Przekonanie 
o bezpie-
czeństwie 
wyrażania 
poglądów

Przyzwolenie, aby Rosjanin/ka 
był/a obywatelem/ką państwa 
UE

x x

Przyzwolenie, aby Rosjanin/ka 
był/a obywatelem/ką Polski x x x

Przyzwolenie, aby Rosjanin/ka 
mieszkał w państwie UE x x x

Przyzwolenie, aby Rosjanin/ka 
był/a Europejczykiem x x

Przyzwolenie, aby Rosjanin 
miał żonę Polkę x x

Przyzwolenie, aby Rosjanka 
miała męża Polaka x

Źródło: Wołyniec 2016.

Odpowiedzi respondentów wskazują na wysoki stopień 
poczucia bezpieczeństwa w ich bezpośrednim otoczeniu. Naj-
bezpieczniejszymi przestrzeniami jest własne osiedle (tu 89,7% 
badanych czuje się bezpiecznie) oraz drugie miejsce, w którym 
najczęściej przebywają studenci czyli uczelnia (89,5%). Zdecy-
dowana większość czuje się tu bezpieczna (jedynie niecałe 3% 
w jednym i w drugim przypadku kwestionuje tę opinię). Kolejne 
przestrzenie bezpośredniego, fizycznego doświadczenia odbie-
rane są jak bezpieczne, choć już nie w tak dominującym stopniu, 
jak powyżej opisane. Dla 74,4% badanych ulice miasta, w któ-
rym mieszkają stanowią bezpieczny teren. Wspomniane powyżej 
przestrzenie są również określane jako miejsca największej iden-
tyfikacji badanych (Wądołowski 2016a). Mniejszym poziomem 
poczucia bezpieczeństwa darzone jest miejsce pracy – 60,8%. 
Wraz ze zwiększaniem się skali przestrzeni, o którą pytano bada-
nych, zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa. Już niecała połowa, 
bo 48,4% studentów uważa Polskę za bezpieczny kraj do życia. 
W pytaniu o opinię na temat bezpieczeństwa rodziny respon-
denta otrzymano najwyższy wynik. W tym zestawieniu 89,7% 
badanych uważa, że ich rodziny są bezpieczne. Stoi to niejako 
w sprzeczności z poczuciem, iż jedynie 39,3% badanych jest 
przekonana co do bezpieczeństwa granic Polski, 17,8% jest prze-

Tabela 2. Znajomość z Rosjanami w kontekście przynależności religijnej

Przynależność religijna

Mam wśród znajomych  
(w realu) znajomą Rosjankę/

Rosjanina

Mam wśród sąsiadów
 Rosjankę/Rosjanina

Znałam/em 
kiedyś Rosjankę/Rosjanina

Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Wyznanie 
respondenta

Ateista /agnostyk 49,40% 50,60% 19,50% 80,50% 70,10% 29,90%

Rzymskokatolickie 41,50% 58,50% 14,40% 85,60% 53,90% 46,10%

Prawosławne 63,90% 36,10% 32,80% 67,20% 78,50% 21,50%

Inne wyznanie 52,20% 47,80% 30,40% 69,60% 65,10% 34,80%

Ogółem 45,20% 54,80% 17,50% 82,50% 58,60% 41,40%

Źródło: badania własne.
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ciwnego zdania. Znamiennym jest, że aż 37% nie ma ten temat 
wyrobionej opinii. Poczucie zagrożenia granic państwa nie jest 
w odpowiedziach zaskakujące (Wądołowski 2016b: 183-185). Ba-
danie z tego samego okresu: Razem czy osobno. Polacy, Niemcy 
i Rosjanie o kryzysie rosyjski-ukraińskim (Kucharczyk, Wenerski, 
Łada 2015) wskazuje, iż Polacy na pytanie „Czy Rosja stanowi dla 
Pana (Pani) kraju realne zagrożenie militarne?” odpowiedzieli: 
45% – raczej tak, 32% – zdecydowanie tak, 12% – raczej nie, 2% 
– zdecydowanie nie, 10 % – trudno powiedzieć.

Ciekawe informacje przynosi zestawienie poczucia bezpie-
czeństwa w kontekście przyzwolenia na obecność Rosjan w Pol-
sce, wykonane w ramach badań zespołu przez Ł. Wołyńca (Woły-
niec 2016: 53). W tabeli 4 uwzględniono tylko istotne zależności 
oparte na chi-kwadrat oraz tau-b Kendalla (p<0,05).

Obywatelstwo

Kwestią kluczową dla podjętej tematyki jest ocena przez 
badanych problemu posiadania przez osoby rosyjskiego po-
chodzenia polskiego obywatelstwa. Jest to dlatego istotne, że 
w wielu wymiarach funkcjonowania Rosjan w Polsce posiadanie 
obywatelstwa jest nieodzowne: kwestia praw wyborczych, służ-
by w wojsku czy policji, łatwiejszego dostępu do służby zdrowia 
itp. Jest ponadto wyrazem akceptacji dla funkcjonowania w Pol-
sce osób rosyjskiego pochodzenia na równi z innymi Polakami 
i korzystania z tych samych praw i przywilejów. Tabela 5 ukazuje 
sygnalizowany problem.

W największym stopniu respondenci akceptują sytuacje, 
w której Rosjanin zamieszkuje w kraju należącym do Unii Euro-
pejskiej (78,8%). 72,2% badanych zgadza się z opinią, w której 
określa się ich mianem Europejczyków. Można zatem stwierdzić, 
że badani akceptują obecność Rosjan w przestrzeni krajów Unii 
Europejskiej jako mieszkańców, widzą w nich Europejczyków, jak 
i w dużym stopniu dopuszczają możliwość posiadania przez nich 
obywatelstwa kraju UE. Warto też wskazać, że przeciwnego zda-
nia jest jedynie co dziesiąty pytany. W przypadku poziomu akcep-
tacji dla posiadania przez Rosjanina polskiego obywatelstwa sy-
tuacja wygląda podobnie. Jest ono trochę mniejsze i liczy 65,9%. 
Nie akceptuje takiej sytuacji jedynie 15,3% badanych. Kwestie 
posiadania obywatelstwa przez osoby identyfikujące się z inną 
narodowością wydają się być istotne, gdyż zrównują w kwestii 
praw wszystkich obywateli, bez względu na pochodzenie czy 
identyfikację etniczną. Dopełnieniem tej kwestii są odpowiedzi 
badanych odnoszące się do związków małżeńskich pomiędzy 
Polakami a Rosjanami. Równie liczna większość respondentów 
akceptuje małżeństwa mieszane pomiędzy Rosjaninem a Polką 
(77,8%) oraz małżeństwa pomiędzy Rosjanką a Polakiem (80,3%). 
Wcześniej wspomniane odpowiedzi badanych wskazują na wy-
soką akceptację Rosjan w prawach prawnych, jak i osobistych. 
Małżeństwa pomiędzy tymi dwoma nacjami są stosunkowo rzad-
kie (jeśli chodzi o rok 2012), są dopiero na szóstym miejscu po 
małżeństwach z Brytyjczykami, Ukraińcami, Niemcami, Włocha-
mi i Francuzami (Busygina-Wojtas 2015). Gdyby spojrzeć na to 
w szerszej czasowo perspektywie (lata 1996-2012) okazuje się, że 
małżeństwa Polaków z Rosjankami plasują się dość wysoko, bo na 
trzecim miejscu (1 171 małżeństw) za małżeństwami z Ukrainka-
mi (7 583) i Białorusinkami (1 662) (Szukalski 2013). Co interesu-
jące, T. Busygina-Wojtas wskazuje na spór o historię, interpreta-
cję bieżących wydarzeń politycznych jako jeden z głównych pro-
blemów małżeństw polsko-rosyjskich. Trzeba też dodać, że woje-
wództwo podlaskie jest jednym z niewielu, w których w zawiera 
się stosunkowo niewiele binacjonalnych związków małżeńskich 
(Szukalski 2013). W roku 2012 zawarto tu jedynie 93 takie mał-
żeństwa (http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ 2016). 
Mniej małżeństw zawarto jedynie w województwach lubuskim 
– 85 i świętokrzyskim – 88, a dla porównania w województwach: 
łódzkim – 179, mazowieckim – 590, wielkopolskim – 270. 

Służby mundurowe – bezpieczeństwo

Według badania GUS z 2015 roku (GUS 2015), czyli z ana-
logicznego okresu, w którym wykonano niniejsze badanie do-
tyczące opinii o Rosjanach, największym zaufaniem spośród 
instytucji życia publicznego wśród osób powyżej 16 roku życia 
cieszyła się Straż Pożarna (94% badanych wskazało, że jej ufa) 
i Pogotowie Ratunkowe (84%). Służby mundurowe, jak policja 
czy wojsko, znalazły się po Pogotowiu Ratunkowym kolejno na 
trzecim i czwartym miejscu. Wojsku ufa ponad 72% responden-
tów, nie ufa 13%. Policja cieszy się trochę mniszym zaufaniem 
na poziomie 67,3%, a około 25% jej nie ufa. Międzynarodowe 
badanie zaufania do grup zawodowych przeprowadzone rok 
wcześniej przez GFK (GFK 2014) (obejmujące również i Polskę), 
przedstawione zostały na wykresie 1.

Tabela 5. Przyzwolenie na posiadanie przez Rosjan obywatelstwa pol-
skiego oraz kraju należącego do UE 

Pytanie 1. Rosjanin/ka mieszka w państwie                                                  
należącym do Unii Europejskiej

1. Całkowity
brak 

akceptacji

2. Raczej nie 
akceptuję

3. Trudno 
powiedzieć

4. Raczej 
akceptuję

5. Pełna 
akceptacja

3,80% 3,90% 13,50% 46,30% 32,40%

Nie akceptuję 7,80% 13,50% Akceptuję 78,80%

Pytanie 2. Rosjanin/ka jest Europejczykiem

1. Całkowity
brak 

akceptacji

2. Raczej nie 
akceptuję

3. Trudno 
powiedzieć

4. Raczej 
akceptuję

5. Pełna 
akceptacja

5,20% 4,60% 18,00% 39,90% 32,30%

Nie akceptuję 9,80% 18,00% Akceptuję 72,20%

Pytanie 3. Rosjanin/ka ma obywatelstwo państwa                                           
należącego do Unii Europejskiej

1. Całkowity
brak 

akceptacji

2. Raczej nie 
akceptuję

3. Trudno 
powiedzieć

4. Raczej 
akceptuję

5.Pełna 
akceptacja

5,00% 5,30% 20,10% 40,60% 29,00%

Nie akceptuję 10,30% 20,10% Akceptuję: 69,60%

Pytanie 4. Rosjanin ma obywatelstwo polskie

1. Całkowity
brak 

akceptacji

2. Raczej nie 
akceptuję

3. Trudno 
powiedzieć

4. Raczej 
akceptuję

5.Pełna 
akceptacja

6,30% 9,00% 18,80% 39,60% 26,30%

Nie akceptuję 15,30% 18,80% Akceptuję: 65,90%

Źródło: badania własne.
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Wykres 1. Zaufanie do grup zawodowych w Polsce, dane za kwiecień 2014 roku

Źródło: badanie GFK, http://gfk.netpr.pl/pr/276656/miedzynarodowe-badanie-zaufania-do-zawodow#light- [12.10.2016].

W tym badaniu, podobnie jak w poprzednim, strażacy, tym ra-
zem jako grupa zawodowa znajdują się na pierwszym miejscu ran-
kingu zaufania. Żołnierze są na 4 miejscu z 84%, policja zajmuje tro-
chę dalszą lokatę – 21 z 59% zaufaniem. Istotną kwestią, do której 
nawiążę w dalszej części analizy, jest bardzo wysoki stopień zaufania 
do personelu medycznego (zajmują oni kolejno miejsca od 2 do 4), 
począwszy od pielęgniarek (93%), poprzez ratowników medycznych 
(88%) oraz farmaceutów (87%). Lekarze z zaufaniem 80% znajdują 
się na 9 miejscu.

W naszym badaniu zapytaliśmy respondentów, czy akceptują 
obecność w służbach, uważanych za istotne dla polskiego bezpie-
czeństwa zewnętrznego (wojsku) i wewnętrznego – policji, osób 
pochodzenia rosyjskiego. Są również, tak jak wojsko, symboliczną 

kwintesencją siły i patriotyzmu. Interesującą zdaje się być kwestia 
obecności Rosjan, osób rosyjskiego pochodzenia w polskich służ-
bach mundurowych. Zadaniem ich jest przecież ochrona granic kra-
ju, interwencje poza granicami (w rożnym charakterze), zapewnienie 
bezpieczeństwa wewnątrz kraju. W przypadku mniejszości narodo-
wych i kwestii bezpieczeństwa narodowego liczebność grup mniej-
szościowych staje się często sprawą drugorzędną, bardziej istotne 
jest to, że za mniejszościami stoją inne państwa lub zorganizowane 
grupy interesów (Gołębiewski 162). Współczesne doświadczenia 
krajów europejskich wskazują na kryzys bezpieczeństwa, związany 
ze znaczą imigracją mniejszości muzułmańskiej, jak i tej, która jest 
już od pokolenia, dwóch w Europie. Inspiracją poniższych pytań były, 
po pierwsze, spadek poczucia bezpieczeństwa polskich obywateli 

Tabela 6. Poziom akceptacji dla osób rosyjskiego pochodzenia w służbach mundurowych

Pytanie 1. Osoba rosyjskiego pochodzenia służy w Wojsku Polskim na terenie kraju
1. Całkowity

brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno 
powiedzieć 5. 6. 7. Pełna 

akceptacja
22,60% 11,30% 11,60% 20,09% 12,40% 5,70% 15,40%

Łącznie nieakceptujących: 45,5% 20,09% Łącznie akceptujących: 33,50%
Pytanie 2. Osoba rosyjskiego pochodzenia służy w Wojsku Polskim poza terenem kraju

1. Całkowity
brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno 

powiedzieć 5. 6. 7. Pełna akceptacja

23,00% 10,10% 11,60% 21,10% 12,70% 5,70% 15,70%
Łącznie nieakceptujących: 44,70% 21,10% Łącznie akceptujących 34,10%

Pytanie 3. Osoba rosyjskiego pochodzenia służy w Policji RP
1. Całkowity

brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno 
powiedzieć 5. 6. 7. Pełna akceptacja

25,40% 11,50% 11,30% 20,10% 11,50% 5,70% 14,40%
Łącznie nieakceptujących: 48,20% 20,10% Łącznie akceptujących: 31,60%

Pytanie 4. Osoba rosyjskiego pochodzenia pracuje w agencji ochrony w Polsce
1. Całkowity

brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno 
powiedzieć 5. 6. 7. Pełna akceptacja

23,50% 10,80% 10,60% 20,80% 11,70% 6,60% 16,00%
Łącznie nieakceptujących: 44,90% 20,80% Łącznie akceptujących: 34,30%

Pytanie 5. Na Twojej uczelni ochroniarz jest Rosjaninem
1. Całkowity

brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno
 powiedzieć 5. 6. 7. Pełna akceptacja

5,60% 4,20% 5,00% 17,80% 20,80% 14,30% 32,30%
Łącznie nieakceptujących: 14,80% 17,80% Łącznie akceptujących: 67,40%

Źródło: badania własne.
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razem wziętych. Zaskakująca jest, w porównaniu z powyższymi od-
powiedziami, wysoka, bo licząca 67%, aprobata dla pracy Rosjanina 
w charakterze ochroniarza na uczelni, w której studiuje badany.

Rosjanie w służbie zdrowia

Kolejnym wymiarem, w jakim może się przejawiać poczucie 
bezpieczeństwa badanych, jest korzystanie ze służby zdrowia w sytu-
acji, kiedy zdrowie badanego zależy od kontaktu z personelem me-
dycznym, którym są w tym wypadku Rosjanie. Ukazuje to tabela 7.

Pytanie o funkcjonowanie Rosjan w polskiej służbie zdrowia 
miało dwa cele. Z jednej strony, to pytanie o to, czy darzymy za-
ufaniem osobę z rosyjskim pochodzeniem jako tą, która zajmuje 
się newralgiczną stroną naszej egzystencji – zdrowiem. Po drugie, 
pośrednio, pytanie to dotyczy kwestii zatrudniania Rosjan do pra-
cy w Polsce. Zawody związane ze służbą zdrowia są uważane przez 
Polaków za jedne z najbardziej poważanych, tuż po straży pożarnej 
i wojsku. Powyższe odpowiedzi wskazują jednoznacznie na podob-
ne traktowanie Rosjan związanych z pracą w sektorze medycznym: 
od najbardziej prestiżowej – lekarza, poprzez osoby mające bezpo-
średni kontakt podczas zabiegów: pielęgniarki i personel ratunkowy, 
po osoby obsługujące pacjentów w aptekach. Można stwierdzić, że 
praktycznie we wszystkich odpowiedziach z tego bloku akceptacja 
wynosi około 55%. W niewiele mniejszym stopniu (tylko około 1%) 
badani akceptują Rosjanina jako lekarza.

Świadczenia społeczne

Korzystanie w Polsce z publicznych przedszkoli, służby zdrowia, 
zasiłków stanowi temat dość drażliwy. Wielokrotnie wskazywano na 
trudności w rekrutacji dzieci do przedszkoli, długie kolejki do leka-
rzy, specjalistów. Mamy tu do czynienia z ograniczonymi zasobami, 
w korzystaniu z których osoby identyfikujące się z Rosją, tak jak np. 
w przypadku pracy, mogą być odbierani jako konkurenci, którym 
korzystanie z dobrodziejstw polskiego systemu opieki nie należy się 

w kontekście wydarzeń na Ukrainie, Gruzji. Rosja i Rosjanie w 2015 
roku poostrzegani byli jako agresorzy, szczególnie w kontekście woj-
ny na Ukrainie. Szczególne zainteresowanie budziła ludność rosyj-
ska i jej hipotetyczny bądź realny (Gruzja, Ukraina) udział w wojnie 
hybrydowej. Po drugie, opisywanej szeroko w mass mediach moż-
liwej roli rosyjskiej mniejszości narodowej w destabilizacji rejonu 
Donbasu czy Północnej Osetii, czy jej hipotetycznej roli w wojnie 
hybrydowej na terenie Łotwy. Szczególnie istotne znaczenie miało 
to w przypadku Estonii – której około 1/4 ludności identyfikuje się 
z Rosją. Na możliwość uwikłania w wojnę hybrydową mniejszości 
rosyjskiej wskazywał choćby były sekretarz generalny NATO Anders 
Fogg Rasmussen. To szczególne napięcie trwa w krajach bałtyckich 
od 2008 roku, od wojny rosyjsko-gruzińskiej, problemów związanych 
z bezpieczeństwem energetycznym, licznymi wojskowymi i politycz-
nymi prowokacjami. 

Zaufanie do służb mundurowych takich jak wojsko czy policja 
zależne od tego, kto w nim służy jest jednym z elementów budują-
cych poczucie bezpieczeństwa obywateli. Zadaliśmy pytanie o ak-
ceptację obecności w poszczególnych służbach oraz w prywatnym 
sektorze ochroniarskim osób rosyjskiego pochodzenia. 

W pytaniach rozgraniczono służbę na terenie kraju i poza gra-
nicami Polski oraz prace w agencjach ochroniarskich. W obu przy-
padkach odpowiedzi wskazują na przewagę braku akceptacji bada-
nych dla obecności osób rosyjskiego pochodzenia w Wojsku Polskim 
(około 45% odpowiedzi), przy czym można zauważyć minimalnie 
większą akceptację dla służby poza granicami kraju. Na służbę osób 
rosyjskiego pochodzenia w kraju zgadza się 33,5%, poza granicami 
34,1%. Spośród wszystkich wymienionych w ankiecie służb mun-
durowych największa część badanych nie akceptuje osób rosyjskie-
go pochodzenia w Policji – 48,2%, akceptuje 31,6%. Z kolei praca 
w ochronie – w sektorze prywatnym, spotyka się z trochę większą 
akceptacją pośród badanych – 34,3%, choć trzeba podkreślić, że na-
dal w większości respondenci nie akceptują takiej sytuacji. Trzeba 
tu podkreślić, że od 2014 roku w Polsce w agencjach ochrony pra-
cowało więcej osób niż w Policji, Straży Miejskiej i Wojsku Polskim 

Tabela 7. Poziom akceptacji dla pracy Rosjan w służbie zdrowia

Pytanie 1. Twoim lekarzem jest Rosjanka
1. Całkowity

brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno powiedzieć 5. 6. 7. Pełna akceptacja

9,90% 6,40% 9,60% 20,30% 18,50% 10,50% 24,80%
Łącznie nieakceptujących: 25,90% 20,30% Łącznie akceptujących: 53,80%

Pytanie 2. Pielęgniarka , która zajmuje się Tobą w szpitalu jest Rosjanką
1. Całkowity

brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno powiedzieć 5. 6. 7. Pełna akceptacja

9,40% 7,00% 8,60% 20,20% 18,60% 11,00% 25,10%
Łącznie nieakceptujących: 25,00% 20,20% Łącznie akceptujących: 54,80%

Pytanie 3. Na ostrym dyżurze w szpitalu pracuje Rosjanka
1. Całkowity

brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno powiedzieć 5. 6. 7. Pełna akceptacja

8,60% 7,40% 8,20% 20,70% 18,70% 11,30% 25,00%
Łącznie nieakceptujących: 24,20% 20,70% Łącznie akceptujących: 55,10%

Pytanie 4. W aptece, do której chodzisz pracuje Rosjanka
1. Całkowity

brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno powiedzieć 5. 6. 7. Pełna akceptacja

7,40% 6,00% 8,00% 19,80% 19,60% 12,50% 26,40%
Łącznie nieakceptujących: 24,70% 19,80% Łącznie akceptujących: 55,50%

Źródło: badanie własne.
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w tym samym stopniu. Poziom akceptacji z korzystania ze sfery so-
cjalnej przez Rosjan ukazuje tabela 8.

Największą aprobatą cieszy się w oczach badanych korzystanie 
przez Rosjan z polskiej służby zdrowia. W ten sposób odpowiedziała 
ponad połowa badanych – 52,1%, przeciwnego zdania było blisko 
28%. W przypadku korzystania przez rosyjskich studentów ze stu-
diów w Polsce, akceptujących taką możliwość było blisko 48%, tro-
chę mniej, bo 45,6% akceptuje sytuację, w której rosyjskie dziecko 
uczęszcza do polskiego przedszkola. Najmniejszy stopień aprobaty 
z podanych tu problemów dotyczy korzystania przez Rosjan z zasił-
ku dla bezrobotnych. Tutaj jedynie co trzeci badany był skłonny do 
akceptacji takiej sytuacji.

Powyższe odpowiedzi wskazują na symptomatyczną prawidło-
wość i niekonsekwencję. Badani w większym stopniu byli skłonni 
do akceptowania posiadania polskiego obywatelstwa przez Rosjan, 
posiadania przez nich obywatelstwa kraju Unii Europejskiej, a więc 
możliwości korzystania z pełnej infrastruktury socjalnej, edukacyjnej 
i zdrowotnej, możliwości wstępowania w szeregi wojska czy policji. 
Tak, w pewnym sensie, abstrakcyjna aprobata dla współobywatel-
stwa nie przekłada się w pełni na akceptację przez badanych do 
realnego korzystania przez osoby rosyjskiego pochodzenia z tych 
przynależnych im praw. Trzeba jednak przyznać, że mamy tu do czy-
nienia nie tyle z brakiem aprobaty, ile ze znacznie mniejszym pozio-
mem akceptacji.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki ISiK UwB oraz 
środki własne autora.
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Tabela 8. Poziom akceptacji na korzystanie przez Rosjan z placówek szkolnych i świadczeń społecznych

Pytanie 1. Rosjanin/ka korzysta z polskiej służby zdrowia
1. Całkowity

brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno powiedzieć 5. 6. 7. Pełna akceptacja

11,10% 8,00% 9,80% 20,00% 17,10% 10,90% 23,10%
Łącznie nieakceptujących: 27,90% 20,00% Łącznie akceptujących: 52,10%

Pytanie 2. Rosjanin/ka korzysta z zasiłku dla bezrobotnych w Polsce
1. Całkowity

brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno powiedzieć 5. 6. 7. Pełna akceptacja

24,90% 10,80% 12,00% 18,60% 11,00% 7,50% 15,20%
Łącznie nieakceptujących: 47,70% 18,60% Łącznie akceptujących: 33,70%

Pytanie 3. Rosjanin/ka korzysta z publicznego przedszkola dla swojego dziecka
1. Całkowity

brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno powiedzieć 5. 6. 7. Pełna akceptacja

13,00% 7,10% 9,30% 25,00% 16,50% 11,20% 22,30%
Łącznie nieakceptujących: 29,40% 25,00% Łącznie akceptujących: 45,60%

Pytanie 4. Rosjanin/ka uczęszcza na bezpłatne studia w szkole w Polsce
1. Całkowity

brak akceptacji 2. 3. 4. Trudno powiedzieć 5. 6. 7. Pełna akceptacja

13,30% 7,10% 8,30% 19,40% 16,20% 11,10% 24,50%
Łącznie nieakceptujących: 28,70% 19,40% Łącznie akceptujących: 47,80%

Źródło: badania własne.
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Inny i Obcy 

Obcość i inność to terminy, które od XX wieku we współcze-
snej humanistyce występują w wielu dyscyplinach naukowych. Nie 
tylko badania literackie, ale także antropologia, filozofia, socjologia 
czy etnografia stały się obszarami, w których powstało wiele prac 
naukowych traktujących o zagadnieniu nie-Swoich. Mimo wszyst-
ko, w dydaktyce polonistycznej odczuwalny jest brak opracowań 
dotyczących zagadnienia obcości i inności, a w szczególności od-
powiedzenie sobie na pytanie: kto lub co jest dla uczniów szkoły 
podstawowej inne, obce? 

By zrozumieć mechanizm myślenia o inności i obcości, warto 
sięgnąć do prac P. Bourdieu, który wykazuje, że funkcjonowanie 
świata polega na podwójnym wykluczeniu. Jest tak dlatego, że po 
pierwsze, jego uwspólniająca zasada może się ukonstytuować jedy-
nie wobec tego, co pozostaje na zewnątrz i po drugie, ponieważ to 
wspólność grupy istnieje dzięki pozbawieniu mowy wykluczonych. 
Komentarz do myśli Bourdieu można odnaleźć u M. Jacyny w dziele 
Iluzje codzienności… (Jacyno 1997: 49). 

Obcy w świecie literackim niejednokrotnie wchodzi w interak-
cję z bohaterami. Dla samego czytelnika nie-Ja jest również istot-
nym czynnikiem interpretacyjnym. Stąd istotne są spostrzeżenia 
H. Gosk, będące pomocą dla metodyków nauczania, nazywające 
rolę Innego i Obcego, bo każdy z nich – w myśl autorki – „zawsze 
stanowi znaczący ideologicznie składnik przekazu, pomaga ujawnić 
świadomość słabą, peryferyjną dla analizowanego układu, a dzięki 
temu wydobyć zeń utajone znaczenia” (http://www.staff.amu.edu.
pl/~comparis/attachments/article/290/Hanna%20Gosk.pdf 2015)

Literatura polska pokazuje wiele postaci będących Obcymi 
dla świata, nazwijmy go roboczo, „normatywnego”. Pojawiają się 

Wstęp

„Tu w Europie i w Polsce, tu między sobą i we wnętrzu nas 
samych żyjemy na prawdziwych złożach nieprzebaczenia. Stano-
wią one pełne napięć obcowanie obcego, innego i swojego. Aby 
uwolnić z tego pogranicza przebaczenia, musimy zstąpić na teryto-
rium agonu, na którym człowiek walczy o imię, odczytuje swój los, 
staje się tym, kim jest. Właśnie dlatego, że ‘staje się’, a nie ‘jest’, 
mówimy o agonie – to nie tylko walka, lecz także bycie w drodze, 
przeprawienie się na drugą stronę” (http://pogranicze.sejny.pl/
krzysztof_czyzewski___stare_oczy_medei_czyli_o_nieprzebacze-
niu,1563-1,14123.html 2016) – słowa K. Czyżewskiego dobrze odda-
ją problematykę Innego i Obcego nie tylko w perspektywie szeroko 
akademickich rozważań o odmienności, ale w sposób szczególny 
wpisują się w codzienność edukacyjną, to znaczy tworzą obraz bar-
dzo specyficznego miejsca, szkoły, w której wielokrotnie dochodzi 
do zderzenia różnic, kultur i idei. 

Przedmiotem niniejszego artykułu są wypracowania uczniow-
skie o Innych i Obcych stworzone po drugim etapie eksperymentu 
naturalnego dydaktycznego w jednej z wrocławskich szkół podsta-
wowych. Celem artykułu – z przyczyn formalnych i teleologicznych 
– jest zarysowanie wniosków, dotyczących kompetencji tekstotwór-
czych uczniów, na podstawie stworzonych przez nich opowiadań 
o Innych i Obcych. Analizie zostało poddanych 28 wypracowań 
uczniowskich. Polecenie do wypracowania sformułowane zostało 
w następujący sposób: „napisz o spotkaniu z osobą inną, obcą w for-
mie opowiadania z dialogiem”. 

Problematyka artykułu mieści się w trzech zakresach tematycz-
nych: rozumienie Innego i Obcego, metody badania, analizy materiału 
uzyskanego z badań (tematyka i wybrane kompetencje tekstotwórcze). 

Eryk Kacper Cichocki, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej

Inny i Obcy w edukacji polonistycznej. 
Eksperyment naturalny dydaktyczny

The Different Ones and Strangers in Polish studies.
 Natural Educational Experiment 

Different Ones and Strangers is a subject that affects very 
much school reality. Discussing Different Ones and Strangers be-
comes a task of modern Polish studies. The subject of the proposed 
article are student works written after the second stage of the 
experiment in a primary school in Wrocław. The experiment took 
place in the second semester of year 2015/2016 on twelve-year-
olds. The article, based on qualitative research, contains a record of 
the most important conclusions for understanding of the Different 
One and the Stranger by the students of sixth grade and focuses 
on creative writing competences of the described research group.

Keywords: Alien, Other, didactic natural experiment, text-writing 
competence.

Inny i Obcy to tematyka dotykająca w dużej mierze rzeczywi-
stości szkolnej. Zadaniem współczesnej polonistyki staje się mó-
wienie o Innym i Obcym. Przedmiotem proponowanego artykułu 
są prace uczniowskie napisane po drugim etapie eksperymentu 
naturalnego dydaktycznego w jednej ze szkół podstawowych we 
Wrocławiu. Eksperyment odbył się w drugim semestrze 2015/2016 
roku wśród dwunastolatków. Artykuł, oparty na badaniach jako-
ściowych, zawiera zapis najważniejszych wniosków dotyczących 
rozumienia Innego i Obcego przez uczniów klasy szóstej oraz 
skupia się na kompetencjach tekstotwórczych opisywanej grupy 
badawczej.

Słowa kluczowe: Obcy, Inny, eksperyment naturalny dydaktyczny, 
kompetencje tekstotwórcze.
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• Syryjczyk, który chce się bawić tak jak polskie dzieci; 
• Japonka z wymiany młodzieżowej;
• ciemnoskóra dziewczyna pomagająca kociej matce; 

3. Bohaterów ze specyficznymi cechami charakteru 
• zarozumiała, bogata dziewczyna; 
• zamknięta w sobie jedynaczka z rozbitej rodziny; 
• szaleniec wierzący w życie pozaziemskie; 
• samotna osoba; 

4. Bohaterów o specyficznym wyglądzie 
• Marcelina, która poprzez noszenie czarnych ubrań, od-

bierana jest jako zła i bezwzględna; 
• członkowie zespołu rockowego z Warszawy; 
• bezimienny chłopiec w jaskrawym ubraniu i o ciemnej 

karnacji; 
• brudny, bezdomny 19-latek. 

W jaki sposób uczniowie opisywali swoje postaci? 

Opis wyglądu Innych, Obcych jest stałym elementem 22 wy-
pracowań. Szóstoklasiści zwracali uwagę na: twarz, wiek, ubranie 
i wymowę: 

• „Podczas niej zauważyła dziewczynkę, która ubierała się 
bardzo dziwnie. Wszystko co miała na sobie było w innym, 
niepasującym do siebie nawzajem, kolorze. Na głowie miała 
tasiemkę z kwiatami w kolorze czarnym” (praca nr 22);

• „O godzinie 15:00 przyjechała do nas młoda Azjatka. Miała 
około 13 lat, kruczo czarne włosy oraz oczy takiego samego 
koloru, a jej skóra przypominała porcelanę, była biała jak 
śnieg i bardzo gładka. Usta miała koloru dojrzałych malin, a jej 
rzęsy były długie i czarne. Była bardzo ładna” (praca nr 28);

• „Wracając zauważyła, że pod jej domem śpi bezdomny męż-
czyzna w brudnej, za małej bluzie i przetartych spodniach. Jego 
włosy były długie, rozczochrane i przetłuszczone” (praca nr 19);

• „Skasowano im bilety i weszli do środka. Na scenie pojawi-
ło się czterech mężczyzn. Byli oni tacy... specyficzni. Każdy 
z nich miał na głowie perukę: różową, czarną albo niebieską. 
Ich ubranie bardzo zdziwiło Maję. Podarte czarne spodnie 
i podkoszulki” (praca nr 20). 

Co stanowi obszar wykluczenia 
w opowiadaniach uczniowskich?

Przyczyn wykluczenia bohaterów w opowiadaniach uczniow-
skich było wiele. Do najczęstszych należały: 

• nowa osoba w grupie; 
• narodowość; 
• kolor skóry; 
• wygląd; 
• bogactwo – bieda; 
• zachowanie; 
• nieznajomość języka; 
• inwalidztwo; 
• nieporadność; 
• problemy rodzinne. 

Romowie wśród nie-Romów, Żydzi wśród nie-Żydów, muzułmanie 
wśród katolików, zdrowi wśród chorych, żywi wśród umarłych itp. 
Obcy przełamują porządek świata przedstawionego, prowokują 
bohaterów literackich do takich czy innych czynów, są obiektami 
zaciekawienia, ale także agresji i nienawiści. Moralność wobec ob-
cych jest wybiórcza, przestają działać powszechnie przyjęte katego-
rie interpretacji świata; obcy są ludźmi, przeciwko którym występuje 
większość, chcąca narzucić jedyną i sobie prawdziwą egzemplifikację 
rzeczywistości. Hanna Gosk podsumowuje: „opowieść Innego/Ob-
cego, jeśli dać mu głos, to opowieść o nas samych w sytuacji utraty 
gorsetów i uniformów, które od tej chwili będą podlegać modyfika-
cji” (Gosk 2005: 12). Wnioski H. Gosk stanowią syntezę spostrzeżeń 
literaturoznawców o inności i obcości. 

Metody badania i opis eksperymentu 

Przeprowadzone badania oparłem na eksperymencie natural-
nym dydaktycznym. Metoda ta wielokrotnie stosowana, nie tylko 
na wrocławskiej polonistyce, zakłada szczegółowo ustalony model 
eksperymentu. Teoretyczką, jak i zasłużonym praktykiem wspomnia-
nej metody była M. Dudzik, która stanęła na czele wielu metodyków, 
uznających badania eksperymentalne w dydaktykach specjalistycz-
nych za przydatne i wartościowe (Dudzik 1981: 18-20). 

Eksperyment dydaktyczny naturalny odbył się w drugim pół-
roczu roku szkolnego 2015/2016. Uczestnikami eksperymentu 
byli dwunastolatkowie, szóstoklasiści. Eksperyment, przeprowa-
dzony techniką jednej grupy, opierał się na 9 spotkaniach (45 mi-
nut lub 90 minut), podczas których omawianych było 9 tekstów 
literackich traktujących o obcości i inności. Ćwiczenie pierwsze 
było badaniem aktualnej wiedzy i rozumienia inności, a ostatnie 
wypracowanie było badaniem kontrolnym. Zmienną niezależ-
ną stanowił założony wzrost liczby słownictwa ogólnego, wzrost 
liczby słownictwa dotyczącego Innego i Obcego, wzrost umiejęt-
ności tworzenia form przewidzianych na II etapie edukacyjnym.  
 

Analiza materiału uzyskanego
 po pierwszym etapie eksperymentu 

Tematyka opowiadania 

Uczniowie w swoich opowiadaniach umieścili wiele postaci, 
których określiliby w swoim mniemaniu jako obcych i innych. Boha-
terów obecnych w twórczości dwunastolatków można pogrupować 
w cztery grupy: 

1. Bohaterów ze środowiska szkolnego 
• nowy uczeń; 
• nowy kolega w klasie, który nie umie grać w piłkę nożną; 
• nowa koleżanka z zajęć w stadninach konnych;

2. Bohaterów z innych państw i kultur 
• Libijczyk, który ostatecznie okazuje się nie intruzem do-

mowym, lecz nowym współpracownikiem taty; 
• Afrykańczyk – nowy uczeń w klasie; 
• Żydzi, tańczący na cmentarzu z powodu śmierci bliskiej osoby; 
• Japończyk, nowy sąsiad, rówieśnik, który dołączył do 

klasy; 
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Kompozycja

W analizowanych pracach 27 prac charakteryzuje się kompozy-
cją zamkniętą, jedna otwartą. Otwarta została zapisana w pracy nr 
1. Jedna z uczennic opisała doświadczenie dziewczyny, której relacje 
z mamą są złe. Bohaterka opisuje swój żal, wspomina odrzucenie 
przez mamę, jej zapracowanie, brak zrozumienia problemów na-
stolatki; nie może także zrozumieć decyzji rodziców o rozwodzie. 
Jednak w dniu urodzin przyjeżdża po nastolatkę tato, którego na 
co dzień w domu rodzinnym brakuje. Córka bardzo za nim tęskni. 
Cieszy się jednocześnie, że w tak szczególnym dniu zabiera ją na 
przejażdżkę motorem. Po jakimś czasie, kilkadziesiąt kilometrów od 
domu rodzinnego, zostawia córkę, ponieważ dostaje ważny telefon 
z pracy. Bohaterka wraca sama do domu. Rozgoryczenie bohaterki 
zawarte jest w ostatnim akapicie wypracowania: „Była inna, taka 
pozostała. Żyła w samotności, lecz do czasu” (praca nr 1). 

Spójność wypowiedzi językowej 

Teresa Dobrzyńska zauważa, że „kolejne zdania wypowiedzi 
zespalają się w płaszczyźnie sensu, tworząc koherentną całość. Pro-
ces ten przebiega przy uwzględnieniu zarówno treści semantycznych 
owych zdań, jak i treści pragmatycznych towarzyszących im w danej 
wypowiedzi. W owym procesie przywoływana jest m.in. relewantna 
„wiedza o świecie”, czyli zespół przekonań na temat tego, o czym 
mówi tekst, a także wiedza o sytuacji, w której jest on komunikowa-
ny” (Dobrzyńska 2010: 301). 

Jednym z podstawowych wyznaczników spójności prac 
uczniowskich są relacje logiczne. Analizowane w tym artykule prace 
uczniowskie składają się zarówno ze zdań pojedynczych, jak i zło-
żonych współrzędnie i podrzędnie. Spójność strukturalną można 
dostrzec w warstwie gramatycznej i leksykalnej tekstu. 

Powtórzenia leksykalne (Jagodzińska 2008: 86):  
a) dokładne, np.: 
• „Szedłem w stronę głosów. Głosy dochodziły zza murów, 

gdzie znajdował się stary cmentarz żydów” (praca nr 14); 
b) niedokładne: synonimy, quasi-synonimy, peryfrazy, hiponi-

my/hiperonimy: 
• „Jak się okazało Japonka o imieniu Hera, spokojnie czekała 

w umówionym miejscu. Azjatka miała jasną, ale jednocze-
śnie oliwkową skórę, ciemne, lekko wiśniowe, długie, proste 
włosy, czarne tęczówki i twarz o delikatnych, dziecięcych ry-
sach twarzy” (praca nr 6);

• „Uwielbiała zwierzęta. Konie były jej pasją” (praca nr 11);
• „W parku siedział chłopiec piszący długopisem. Parker wy-

padł mu z ręki” (praca nr 19).

Prace uczniowskie zawierają również nawiązania leksykalne, 
których celem jest budowanie więzi międzyzdaniowej: 

a) formalnych, które polegają na użyciu wyrazów pokrewnych 
słowotwórczo, tj. mających wspólny rdzeń oraz wspólną 
część znaczenia, np.: 

• „Uwielbiała biegać. Bieg sprawiał jej największą radość” 
(praca nr 5);

• semantycznych, polegających na zastosowaniu wyrazów 
należących do tego samego pola semantycznego: „Przez 

Akapity 

Analiza 28 akapitów inicjalnych i finalnych dostarcza, mimo 
schematyczności ich pisania, wiele informacji na temat stosunku 
uczniów do Innego, Obcego. W akapitach inicjujących opowiadania 
zazwyczaj trwa zwykły dzień, poranek, opisują pogodę, uczniowie 
są w szkole, w parku, zaczynają wakacje. Ta zarysowana beztroska 
zostaje przerwana pojawieniem się Innego, Obcego, który zadziwia, 
zaciekawia, burzy porządek dnia: 

• „Promienie słońca wpadły do mojego pokoju i chyba posta-
nowiły, że moje oczy nie zasługują na dłuższy sen. Wstałam 
z łóżka i poszłam do łazienki. Był pierwszy dzień wakacji. 
Za kilka godzin miałam znaleźć się u swojej babci” (praca 
nr 18);

• „Tego dnia nie działo się nic zadziwiająco ciekawego, oprócz 
wylania kawy na spodnie i małych zakupów na lokacie. O go-
dzinie 18:30 dreptałem przez ulicę Byczą w stronę domu. 
Przechodząc przez rondo, nagle dobiegł mnie dźwięk trąbki 
i donośne krzyki stojącego tam brodacza” (praca nr 7). 

Natomiast w akapitach finalnych pojawiają się elementy war-
tościowania oraz pożytki, które Inni i Obcy wprowadzają do świata 
bohaterów: 

• „Tak właśnie losy dwóch uczniów – łobuza i wyśmiewanego 
łączą się w jedną, wspaniałą przyjaźń” (praca nr 24);

• „Okazało się, że jest bardzo rozmownym człowiekiem. Wiele 
się o nim dowiedziałem. Opowiedział mi o wielu rzeczach: 
o swoim kraju, czym się interesuje oraz co lubi robić” (praca 
nr 9);

• „Poznania z Michałem nie zapomnę do końca mojego życia. 
Nauczył mnie bardzo ważnej rzeczy – tolerancji. Po tych kil-
ku dniach z nim spędzonych zmieniłam się na lepsze. Zrozu-
miałam, że inny nie znaczy gorszy” (praca nr 17);

• „Ona ma czarne włosy, a ja blond. Ona ma proste, a ja krę-
cone. Ja mam niebieskie oczy, ona brązowe. Ja lubię różowy, 
a ona czarny... (…) Marcelina była dla niej Innym człowie-
kiem. Jej przeciwieństwem. Ale przecież przeciwieństwa się 
przyciągają, prawda? (praca nr 25);

• „Czasami dziwiły mnie ich przyzwyczajenia i kultura oraz 
jedzenie lubiane w Azji (…). Dowiedziałam się wiele o innej 
kulturze i polubiłam Azjatkę, mimo że wiele rzeczy wydawa-
ło się dziwnych, to starałam się zrozumieć Yuki i pomóc jej 
przyzwyczaić się do Polski” (praca nr 8).

Analiza akapitów w tekstach uczniowskich wykazuje pewne 
schematyczne podejście do rozumienia tej części pracy. Niestety, 
literatura metodyczna pomija znaczenie akapitów, co prowadzi do 
tendencyjnego kojarzenia akapitu wyłącznie z nową myślą i że jest 
to wcięcie w tekście. Pojawiają się liczne prace, w których uczniowie 
stosują wcięcia zawierające jedno wypowiedzenie. W analizowa-
nych pracach pojawia się problem nieumiejętności organizacji treści 
w obrębie akapitów. W kilkunastu pracach widać przypadkowość 
w stosowaniu akapitów (pomijając pierwszy i ostatni). Uczniowie 
starają się bardziej pisać na zadany temat, przy czym kompetencja 
tekstotwórcza, jaką jest stosowanie akapitu, przerasta możliwości 
dwunastolatków. 
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• z..., no wiesz;
• nigdy nie oceniaj za wcześnie.
 

Podsumowanie

Szkoła jest miejscem, w którym dochodzi do spotkania się wie-
lu kultur. Miejscem nabywania kompetencji międzykulturowych 
powinna być szkoła, proponująca uczniom między innymi teksty 
literackie traktujące o Obcych i Innych oraz dająca możliwość wy-
powiedzenia się uczniów o spotykanych nie-Swoich. Podniesieniu 
poziomu dyskusji o nie-Naszych służyć mają kompetencje tek-
stotwórcze i bogacenie słownictwa wokół tej tematyki. 

W analizowanych pracach uczniowie zrozumieli treść polece-
nia. Wszystkie wypracowania zawierały przedstawienie Innej, Obcej 
postaci. Na ogół potrafili dostosować się do wzorca gatunkowego 
opowiadania. Postaci ukazane w wypracowaniach z jednej strony 
cechowała tendencyjność obrazowania, a z drugiej wielu bohaterów 
zostało obdarzonych przez uczniów bogatym rysem charakterolo-
gicznym. Bohaterowie pochodzili ze środowiska szkolnego, z innych 
państw i kultur, odznaczali się specyficznymi cechami charakte-
ru i specyficznym wyglądem. Uczniowie opisywali swoje postaci 
uwzględniając przede wszystkim twarz, wiek, ubranie i wymowę. 

Spójność prac uczniowskich utrzymana jest na poziomie struk-
turalnym, semantycznym. Jednak uczniowie nie odwołują się do 
skomplikowanych przekształceń semantycznych i pojęciowych, 
prace ich są więc nietrudne do odtworzenia przy odbiorze tekstu. 
Uczniowie w swoich wypracowaniach nie są w pełni świadomi wy-
korzystywanych przez nich tzw. strategicznych sygnałów organizacji 
wypowiedzi. Zastosowane tytuły informują o bohaterach indywidu-
alnych i zbiorowych, informują aluzyjnie o treści lub mogą być aluzją 
metaforyczną treści, sygnalizują główny motyw, emocje, nastrój itd. 
Przy tworzeniu tytułów znaczna część uczniów utożsamiła go z te-
matem. Akapity stosowane przez uczniów są kojarzone wyłącznie 
z wprowadzaniem nowej myśli. W kilku przypadkach uczniowie za 
pośrednictwem akapitu nie orientują odbiorcy w strukturze swoje-
go tekstu. Akapity w analizowanych pracach są raczej jednostkami. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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resztę zajęć Pan fotograf wyświetlał na tablicy multimedial-
nej swoje zdjęcia. Wszyscy byli nimi oczarowani. Fotografie 
Japończyka były piękne i nastrojowe” (praca nr 27). 

Spójność tekstu uczniowie utrzymywali także przez powtórzenie 
mniej naoczne, odwołujące się do wiedzy o świecie. Można dostrzec 
ją również na poziomie utartych opozycji w rodzaju: przyczyna – sku-
tek, problem – rozwiązanie, bodziec – reakcja itd. Dotyczy to nie tylko 
zdań sąsiadujących, ale także całych akapitów czy sekwencji akapitów. 

Strategiczne pozycje tekstowe 

Z zagadnieniem spójności wypowiedzi językowej wiąże się 
zjawisko występowania strategicznych pozycji tekstowych. Pozy-
cje te wpływają na odbiór poszczególnych elementów tekstu przez 
odbiorcę. Strategiczne pozycje podkreślają kolejne etapy budowy 
wypowiedzi. Urszula Żydek-Bednarczuk podkreśla, że podobnie 
jak temat, który jest jednym z wyznaczników tekstowości, tak po-
szczególne odniesienia do tematu mogą mieć wpływ na zarządzanie 
przestrzenią tekstową. Porównuje te miejsca do mapy, dzięki której 
interlokutorzy mogą orientować się w działaniach taktycznych. Przy 
analizie tekstu należy więc wziąć pod uwagę między innymi tytuły 
(Żydek-Bednarczuk 2005: 170).

Tytuł (łac. Titulus — napis, ogłoszenie), z jednej strony jest au-
tonomiczną częścią wypracowania, a z drugiej jest integralną częścią 
wypracowania uczniowskiego. Pełni kilka zasadniczych funkcji: sta-
nowi nazwę własną, identyfikuje komunikat, tworzy ramę sytuacyj-
ną, integruje treść, interpretuje procesy interpretacji wypracowań. 
Poza tym skupia uwagę odbiorcy na znaczeniu makrostrukturalnym 
(Żydek-Bednarczuk 2005: 170-171). 

W analizowanym etapie eksperymentu w 22 pracach użyto ty-
tułu, a w 8 pracach nadawcy wypowiedzi nie zastosowali omawia-
nego sygnału delimitacji tekstu. 

Zastosowanie tytułu pełni między innymi funkcje: 
a) informują o głównym bohaterze indywidualnym lub zbiorowym: 
• inny; 
• przyjaciółki; 
• chłopiec z Afryki; 
• obcy przyjaciel; 
• inna dziewczyna pewnego, innego dnia; 
• nowy uczeń; 
• Mikołaj rozrabiaka; 
• obcy przyjaciel; 
• ona; 
• inny człowiek; 
• uczeń z wymiany; 
b) informują o charakterze bohatera: 
• brak;
c) informują o gatunku literackim: 
• brak;
d) informują aluzyjnie o treści lub być aluzją metaforyczną treści: 
• przeciwieństwa się przyciągają 
e) sygnalizują główny motyw, emocje, nastrój itd.: 
• miłe spotkanie; 
• spotkanie;
• spotkanie z nieznajomym; 
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Wojna cywilizacji w myśli 
Aleksandra Dugina

The clash of civilizations
 in Alexander Dugin’s thought  

The focus of the article is to describe the clash of civilization in 
the political thought of Russia philosopher Alexander Dugin. Dugin 
is an author of originally formulated ideology of geopolitics and so 
called Fourth Political theory. Both are loosely inspired by the ideol-
ogy of Euroasianism, which originated in the inter war period. One 
of the main axis of Dugin’s ideology is the clash of two formations: 
civilization of the sea and the civilization of the land, which can be as-
sociated with the civilization of the west and the Russian civilization. 
Dugin creates his own definition of civilization and shapes their spe-
cific characteristic. His approach towards western civilization and lib-
eral ideology is considered very negative. Their expansive character 
would unavoidably lead to the conflict with the Eurasian civilization. 
An idea of this conflict and its reasons can be recreated on the basis 
of Dugin’s works and interviews. In the article shows also how Dugin 
understands the matter of civilization and – the clash of civilizations. 

Keywords: Eurasianism, neo-imperialism, civilization war, Dugin.

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wojny cywilizacji w myśli 
rosyjskiego filozofa Aleksandra Dugina. Myśliciel ten jest twórcą 
specyficznie rozumianej ideologii geopolityki oraz tzw. Czwartej 
Teorii Politycznej, w których doszukiwać się można inspiracji ide-
ologią Eurazjatyzmu z okresu międzywojennego. Jednym z najważ-
niejszych osi ideologii Dugina jest przedstawienie konfliktu dwóch 
formacji: cywilizacji morza i cywilizacji lądu, tożsamych częściowo 
z cywilizacją zachodnią oraz rosyjską. Dugin tworzy własną defini-
cję cywilizacji oraz rysuje ich specyficzną charakterystykę, bardzo 
negatywnie oceniając cywilizację zachodnią i ideologię liberalną. 
Jej ekspansywny, zdaniem Dugina, charakter prowadzi do nieunik-
nionego konfliktu z cywilizacją eurazjatycką. Rolę oraz przyczyny 
tego konfliktu da się prześledzić na podstawie opublikowanych 
prac oraz wywiadów tego autora. W artykule pokazano też jak Du-
gin rozumie pojęcie cywilizacji a także ich konfliktu. 

Słowa kluczowe: Eurazjatyzm, neoimperializm, wojna cywilizacji, 
Dugin. 
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Postać rosyjskiego myśliciela politycznego Aleksandra Dugina 
w ostatnim czasie zyskała dość duże zainteresowanie mediów. Ten 
moskiewski filozof przedstawiany jest często jako jeden z głównych 
twórców rosyjskiej ideologii neoimperialnej i jako część zaplecza in-
telektualnego rządu rosyjskiego (Wachnicki 2016; Tolstoy, McCaffray 
2016). Zdaniem niektórych badaczy, ideologia Dugina, łącząca w so-
bie elementy mistycyzmu, eurazjatyzmu, rosyjskiego misjonizmu 
oraz konserwatywnej rewolucji, inspiruje działania podjęte przez 
Rosję na Ukrainie (Wojnowski 2014b).

Biografia A. Dugina jest w Polsce dość dobrze znana. Urodził 
się w 1962 roku w Moskwie. W latach 80. związany był z opozycją 
antykomunistyczną (Gołąbek 2012) i angażował się w działalność 
środowisk dysydenckich (Wojnowski 2014a). W latach 90. stał się 
jedną z czołowych postaci tzw. Partii Narodowo-Bolszewickiej, po-
tem Narodowego Frontu Bolszewickiego (Wojnowski 2014a). Ze 
środowiskiem tym skłócił się i rozstał dopiero w 1998 roku. We 
wczesnych latach 90. Dugin pracował w archiwach KGB, skąd wy-
kraść miał materiały poświęcone tematowi pogaństwa oraz okulty-
zmu. W tym samym czasie wszedł także w kontakt z dziennikarzem 
J. Worobiewskim, z którym prowadził audycje radiowe poświęcone 
tematyce metafizyki i okultyzmu (Wojnowski 2014a). Od 1992 roku 
prowadził wykłady z geopolityki w rosyjskiej Akademii Sztabu Gene-
ralnego. Za przełom w jego karierze można uznać wydanie w 1997 
roku podręcznika Podstawy geopolityki (Wojnowski 2014a), w któ-

rym po raz pierwszy dokonał syntetycznego wyłożenia swojej teo-
rii starcia między „cywilizacją lądu” a „cywilizacją morza”. Od tego 
czasu jego wpływy wśród rosyjskich środowisk decyzyjnych rosły, 
o czym może świadczyć fakt, że od 1999 do 2003 roku był szefem 
Centrum Ekspertyz Geopolitycznych przy G. Sieliczenowie – prze-
wodniczącym Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej (Madejski 
2011). Ponadto Dugin jest założycielem dwóch organizacji, mają-
cych na celu promocje jego idei: Ruchu Eurazjatyckiego oraz tzw. 
Klubu Izborskiego. Podmioty te prowadzą działalność wydawniczą, 
naukową oraz publicystyczną. Od 2012 roku Dugin był ekspertem 
i doradcą kolejnego przewodniczącego Dumy Państwowej – S. Na-
ryszkina. Często występuje on w rosyjskiej telewizji w roli eksperta. 
Jest założycielem fundacji „Arctogeja” i „Evrazia”, redaktorem na-
czelnym pism „Eliementy: Jewrazijskoje obozrienije”, „Miłyj Angieł” 
oraz gazety „Jewrazijskoje Wtorżenije” (Madejski 2011).

Sam Dugin jest autorem kilkudziesięciu książek, wśród których 
za najważniejsze uznać należy Misteria Eurazji (1991), Teorię hiper-
borejską, Konserwatywną Rewolucję (1994), Podstawy geopolityki 
(1997) oraz Czwartą Teorię Polityczną (2009). Jego dorobek obej-
muje też wiele artykułów publicystycznych czy audycji radiowych. 
Wśród badaczy panuje zasadniczo zgodność, iż ideologia Dugina ma 
pewien wpływ na rosyjskie władze państwowe, wojskowe oraz rady-
kalne środowiska polityczne. Jak stwierdza M. Laruelle, Dugin „ma 
faktyczny quasi-monopol w pewnych sferach rosyjskiego spektrum 
ideologicznego. (…) Jest jedynym istotnym teoretykiem rosyjskiej 
skrajnej prawicy. Jest jednocześnie na rubieżach, jak i w centrum 
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zjawiska rosyjskiego nacjonalizmu” (Laruelle 2016: 1). Polski histo-
ryk A. Nowak uważa, że przynajmniej część jego sposobu myślenia 
przeniknęła do sposobu myślenia rosyjskich elit politycznych – ta 
dotycząca relacji Rosji z Europą oraz Europą Środkowo-Wschodnią 
(Nowak 2004). Dugina nie można więc traktować jako marginesu 
rosyjskiej myśli politycznej – jest to osoba wpływowa w rosyjskich 
środowiskach wojskowych, którego myśl jest promowana zarówno 
w Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego, a jego prace są zale-
cane jako podręczniki akademickie (Wojnowski 2014a), znane są 
też prezydentowi W. Putinowi, chociaż nie należy przeceniać jego 
wpływu na tą postać (Shlapentokh 2007). 

Wspominając o Duginie konieczne jest zwrócenie uwagi na 
przedstawianą przez niego wizję losów świata po końcu zimnej 
wojny. Biorąc pod uwagę dychotomię między wizją „końca histo-
rii” F. Fukuyamy oraz „zderzenia cywilizacji” S. Huntingtona, zbliża 
się on bardziej do stanowiska tego drugiego. W wizji Dugina świat 
po Zimnej Wojnie dąży do kolejnej konfrontacji cywilizacji: jednak 
jego wizja odbiega od przedstawionej przez amerykańskiego poli-
tologa, opiera się też na specyficznie rozumianej teorii geopolityki. 
W polskiej nauce nie przedstawiono dokładnie jego koncepcji wojny 
cywilizacji, jej roli w myśli filozoficznej i politycznej, skupiając się na 
wątkach geopolitycznych, przy niewielkim docenieniu ich łączno-
ści z pozostałymi elementami jego ideologii. W polskiej literaturze 
duginowskie ujęcie wojny cywilizacji jest pokazywane raczej jedno-
wymiarowo. Nie dziwi to wobec niezwykle skomplikowanej, niezbyt 
spójnej oraz często sprzecznej ze sobą myśli Dugina. Koncepcja ta 
stale jednak towarzyszy jego rozmyślaniom i oparta jest na konkret-
nej wizji świata. 

Podstawowe aspekty myśli Aleksandra Dugina 

Badacze myśli A. Dugina zwracają uwagę na wiele charaktery-
stycznych cech: okultyzm, misjonizm, mistycyzm, konserwatywny 
rewolucjonizm, konserwatyzm integralny, narodowy bolszewizm, 
neoimperializm, neoeurazjatyzm (Massaka 2001). Wszystkie te 
wątki pozostają ze sobą w znacznym powiązaniu i bardzo trudno 
byłoby dokonać ich rozdzielenia i osobnej analizy. Ponadto jest on 
twórcą swoiście rozumianej geopolityki oraz koncepcji tzw. Czwartej 
Teorii Politycznej. Jednocześnie określa się on jako „neoeurazjata”, 
co jest nawiązaniem do jednego z nurtów rosyjskiej filozofii okresu 
międzywojennego. 

Ideologia Eurazjatyzmu pojawiła się w kręgu rosyjskich dzia-
łaczy emigracyjnych w latach 20. XX wieku. Z jej powstaniem łączy 
się postacie M. Trubieckoja, P. Sawickiego, G. Florowskiego oraz              
P. Suwczyńskiego (Eberhardt 2005). Eurazjatyzm łączył w sobie wiele 
nurtów: historyczny, geograficzny, ekonomiczny, kulturalny, politycz-
ny (Bassin, Glebov, Laruelle 2015). Wszystkie miały jednak wspólne 
założenie: wyjątkowy, osobny od kultury europejskiej oraz azjatyc-
kiej, charakter cywilizacji rosyjskiej. Eurazja stanowić miała przy tym 
jedność terytorialną oraz duchową. Co za tym idzie, Rosja, leżąca na 
terenie Eurazji, nie należy ani do Europy, ani do Azji; jest osobnym 
bytem, położonym na dwóch kontynentach i powinna być trakto-
wana jako całość, „trzeci kontynent” (Eberhardt 2005). Dzielili go na 
trzy części. Pierwszą był półwysep Europejski (Europa zachodnia), za 
którym znajdowały się trzy równiny: wschodnioeuropejska, turkie-
stańska i syberyjska (czyli Eurazja właściwa, Rosja). Trzecią i ostatnią 

częścią była Azja właściwa. Granica między Europą a Eurazją była 
w zasadzie ustalona, jednak granica z Azją ulega częstym zmianom 
i wciąż jest otwarta, co znacząco potwierdził średniowieczny najazd 
Mongołów. 

Jednolity charakter Eurazji skłaniał też niektórych Eurazjatów 
do uznania, że warunki naturalne determinują także konieczność 
politycznej oraz ekonomicznej jednolitości tego terytorium – ludy 
Eurazji łączy bowiem także wspólnota losów (Massaka 2001). Zgod-
nie z tą specyficzną filozofią geograficzną, to warunki naturalne 
niejako zrodziły geopolityczną misję Rosji do stania się podmiotem 
realizującym tą jedność na płaszczyźnie politycznej. Eurazjatyzm 
zakładał odrzucenie wpływów europejskich i tworzenie wspólnoty 
opartej na wartościach eurazjatyckich. Oznaczać to miało odrzuce-
nie indywidualizmu na rzecz życia we wspólnocie, odejście od ra-
cjonalizmu na rzecz mistycyzmu, odejście od fragmentarystycznego 
podejścia do nauki na rzecz holistycznego (Laruelle 2015). Jednocze-
śnie jednak ta wspólnota nie miała stanowić jakiejś bezkształtnej 
masy, ale zapewniać wszystkim poczucie wolności i tolerancji. Mia-
ło się to dokonać za pomocą kategorii tzw. Symfonii. Eurazja miała 
stanowić tzw. Osobowość symfoniczną (Massaka 2001). Oznaczać 
to miało, że narody w jej ramach współbrzmią: państwo ma pewną 
„kulturoosobowość”, która przekłada się na symfoniczne myślenie 
całego narodu. Wola ta miała być realizowana przez jedyną dozwo-
loną partię – Organizację Eurazjatycką. W ten sposób powstać ma 
państwo Prawdy, kierujące się zasadami prawosławia. Prawosławie 
stanowi zresztą najważniejszy i centralny element zarówno kultury, 
jak i państwa. Nie stanowi ono tak do końca religii, jest bardziej 
elementem kulturowym. Prawosławie ma być w tej myśli pewnym 
cementem, za pomocą którego dokonuje się połączenie duchowe 
wszystkich narodów Eurazji. 

Ważnym elementem dorobku Eurazjatów jest własna interpre-
tacja rosyjskiej historii. Odeszli oni bowiem od zwyczajowego uzna-
nia Kijowa i Rusi Kijowskiej za klucz do historii Rosji. Według nich 
najważniejszym momentem w historii tego kraju był najazd Mongo-
łów. To właśnie on stworzył unikalną, rosyjską kulturę. W aspekcie 
kulturowym Rosjanin, mimo że składa się z cech turańskich i ro-
syjskich, jest jednak w przeważającej części Turańczykiem-Azjatą. 
Przedkładało się to także na rosyjską historiozofię – oto bowiem 
Rosja stanowi most między Rosją a Azją, przez który wartości azja-
tyckie mogą przedostać się do umierającej i zdegenerowanej Euro-
py (Nadskakuła 2013). Z drugiej strony misja Rosji objawia się też 
w oporze przed atakami sąsiednich cywilizacji: Tatarów, Turków, 
zachodu. Rola historyczna Rosji została jej wyznaczona przez jej po-
łożenie geopolityczne. Z tą kwestia powiązany jest także eurazjatycki 
misjonizm, zgodnie z którym zadaniem tej cywilizacji jest zbawienie 
świata. Misja ta ma charakter dwukierunkowy: po pierwsze zbu-
dowanie wielonarodowej wspólnoty na terenie Eurazji, po drugie 
zaś: przeniesienie do Europy prawosławnych wartości kulturowych. 

Dugin jako samozwańczy kontynuator filozofii eurazjatyckiej 
przejmie niektóre elementy ich dorobku: przekonanie o oryginal-
ności kultury rosyjskiej, jej misjonistyczny charakter, negatywne 
nastawienie do kultury zachodu oraz jego rzekomej misji dziejowej. 
Wydaje się, że myśl Dugina od innych geopolityków czy Eurazjatów 
odróżnia przede wszystkim znaczne skupienie się na wątkach nie 
tyle metafizycznych, co wręcz ezoterycznych. Widzi on np. postępu-
jący upadek zachodu jako wyraz stosowania w świecie zachodnim 
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miałaby się stać Rosja. Jednocześnie wpływy Stanów Zjednoczonych 
Ameryki zostałyby odsunięte daleko od granic Rosji (Дугин 2000). 
W ten sposób powstać ma nowy, lepszy porządek światowy, odrzu-
cający narzucony przez USA system unipolarny. 

Oprócz geopolityki niezwykle istotnym elementem myśli Du-
gina jest koncepcja tzw. Czwartej Teorii Politycznej, wyrażonej 
w książce o tej samej nazwie. Czwarta Teoria Polityczna (w skrócie 
4PT) ma stanowić narzędzie oporu wobec myśli liberalnej – „ponad 
prawicą i lewicą, ale przeciw centrum” (http://www.4pt.su/ 2016). 
Zdaniem Dugina, po zimnej wojnie świat zdominowała ideologia li-
beralizmu. Ideologia ta jest oceniania bardzo negatywnie. Jak pisze 
jeden ze zwolenników 4PT: „zamiast (końca historii) niego mamy 
nomadyczne ‘społeczeństwo informacyjne’ złożone z egoistycznych 
osób-atomów, które pożerają chciwie owoce techno-kultury. Ponad-
to, ogromne ekonomiczne zapaści przetaczają się przez świat; mają 
miejsce krwawe konflikty zbrojne (wiele lokalnych powstań, ale też 
długotrwałe wojny o międzynarodowej skali); i tak rozczarowanie 
dominuje nasz świat o wiele bardziej niż powszechna utopia zapo-
wiedziana w imię ‘postępu’” (Sawin 2016). Jednocześnie na prze-
strzeni dziejów ideologii tej wyzwanie próbowały rzucić dwie inne 
ideologie: socjalizm oraz faszyzm. Obie poniosły jednak dotkliwą 
klęskę. 

Naprzeciw szkodliwej ideologii liberalnej wyjść ma opracowa-
na przez Dugina 4PT. Jak pisze L. Sykulski, 4PT ma stać się formą 
„krucjaty” przeciwko postmodernizmowi, społeczeństwu postindu-
strialnemu i globalizacji wraz z jej zapleczem techniczno-logistycz-
nym (Sykulski 2014). Teoria ta nie jest jednak gotową ideologią, lecz 
jedynie stanowić pewien przyczynek do jej poszukiwania, zadawa-
nia ważnych ontologicznych pytań. Jest to jedynie pewnego rodzaju 
koncept, zbiór koncepcji albo jedynie teoretyczna definicja (Dugin 
2012). Zawiera ona w sobie pewne idee: ma integrować w sobie 
elementy ideologii neoeurazjatyzmu, czy narodowego bolszewizmu 
(Sykulski 2014), widać też wyraźnie wpływ misjonizmu i geopolityki 
Dugina. Jednak zasadniczo Dugin nie daje jednoznacznej odpowie-
dzi czym 4PT ma być, wskazuje bardziej czym ona nie jest i jakimi 
metodami powinna się posługiwać. 

Jak pisał L. Sawin, jeden z głównych współpracowników Dugina: 
„koniecznym jest wyrzeczenie się (neo)liberalizmu, a także rewizja 
starych kategorii oraz najprawdopodobniej całej zachodniej filozofii. 
Powinniśmy odkryć nową polityczną ideologię, która według A. de 
Benoista będzie Nowym (Czwartym) Nomos Świata. (…) Godnym 
uwagi jest to, że trzy fale globalizacji były następstwami wspomnia-
nych trzech politycznych teorii (marksizmu, faszyzmu i liberalizmu). 
W rezultacie, po tym wszystkim, potrzebujemy nowej teorii politycz-
nej, która wytworzy Czwartą Falę: ponowne związanie (wszystkich) 
Narodów z ich wiecznymi wartościami” (Sawin 2016). 

Czwarta Teoria Polityczna ma mieć charakter synkretyczny, 
zabierając coś z każdej z poprzednich ideologii. Z faszyzmu Dugin, 
odrzucając stanowczo rasizm, bardzo pozytywnie odnosi się do 
obecnego w nim etnocentryzmu. Inaczej jednak podchodzi do tej 
idei: dla niego etnocentryzm nie oznacza jednak nadrzędności jed-
nego etnosu nad drugim. Wręcz przeciwnie, zakłada ich równość. 
Wartości danego narodu mają być najwyższą wartością 4PT jako 
fenomen kulturowy. Jako pewna wspólnota języka, wierzeń religij-
nych, obyczajów, podziału zasobów i wysiłków; pewien organiczny 
byt (Dugin 2012). Z komunizmu warto jest przejąć, zdaniem Dugina, 

kabały (Aptekman 2006). Sam nazywa się kapłanem Eurazjatyzmu 
i twórcą jego mitu (Madejski 2011). Przyznaje też, że nad projektem 
eurazjatyckim czuwać mają siły nadprzyrodzone (Дугин 2000). Rosja 
działa jego zdaniem jako Katechon, Trzeci Rzym, Nowy Izrael poka-
zujący światu nową ideę duchową (Дугин 2000). Prawosławie za-
chowało w jego mniemaniu charakter ezoteryczny, czyli pozwalający 
na szukanie czegoś więcej niż tylko zbawienie własnej duszy, ale po-
zwalający przejść na „ponadindywidualne poziomy istnienia” (Дугин 
2000). Stanowi to dobrą platformę do treści misjonistycznych.

W pracach Dugina wyraźnie odbija się (chociaż nie powin-
no się mówić o bezpośredniej kontynuacji) retoryka rosyjskiego 
posłannictwa dziejowego. Wedle tego założenia, Rosja jako naj-
potężniejsze państwo prawosławne, prowadząc politykę, realizuje 
przy tym zasadniczą misję. Treścią tej misji jest ochrona „Świę-
tej Rusi”, jedynego bastionu prawdziwego chrześcijaństwa przed 
jego wrogami – najczęściej widzianymi na zachodzie. Konieczna 
jest więc izolacja oraz ochrona oryginalnej, eurazjatyckiej cywiliza-
cji. To jednak zaledwie jedna część rosyjskiej misji. Ta ma bowiem 
także wymiar zewnętrzny: niezbędna jest też ekspansja rosyjskiej 
prawdy na inne narody (Nadskakuła 2013). Dugin znany jest naj-
bardziej ze stworzenia własnej koncepcji geopolityki. Należy wska-
zać, że w kontekście Dugina geopolityka nabiera zupełnie nowego 
znaczenia niż tradycyjne jej rozumienie jako jakaś forma nauki 
lub doktryny. W jego ujęciu geopolityka staje się w istocie formą 
światopoglądu lub ideologii. Jak stwierdza w Podstawach geopo-
lityki: „to światopogląd władzy, nauka o władzy i dla władzy. (…) 
Dyscyplina politycznych elit, zarówno tych rzeczywistych, jak i al-
ternatywnych (…). We współczesnym świecie to podręcznik wła-
dzy, który zawiera podsumowanie tego, co należy rozważyć przy 
podejmowaniu globalnych (ważnych decyzji), takich jak tworzenie 
sojuszy, rozpoczynanie wojen, wdrażanie reform, restrukturyzacja 
społeczeństw, wprowadzanie sankcji ekonomicznych i politycznych 
na dużą skalę” (Wojnowski 2010b).

Geopolityka ma więc być jakimś sposobem myślenia, któremu 
przydaje się różną rolę. Ma uzasadniać podejmowane decyzje po-
lityczne (co widać we wskazanym cytacie), być narzędziem propa-
gandy (Gołąbek 2012), pewnym budulcem tożsamości, narzędziem 
konsolidacji elit politycznych (Wojnowski 2010a). Wyznawca teorii 
Dugina ma myśleć przestrzenią: przestrzeń ta może być zaś określo-
na za podstawie różnych przesłanek: cywilizacji, stref wpływów czy 
tzw. geografii sakralnej. Według A. Nowaka geopolityka Dugina ma 
zastąpić komunizm jako „Wielka Nauka”, pewna podstawa progra-
mowa rosyjskich elit (Nowak 2004). Treścią jego teorii geopolitycz-
nej jest uznanie, że celem Rosji jest stworzenie na terenie Eurazji 
nowego Imperium. W pierwszej kolejności obejmować powinno 
przestrzeń postradziecką (Дугин 2000). W dalszej kolejności ko-
nieczne jest przejęcie tzw. Rosyjskiego południa, tak by nie dopuścić 
do jego integracji ze światem zachodnim: są to tereny od Bałka-
nów, przez Kaukaz, Azję Środkową po Mongolię i Tybet. Imperium 
Eurazjatyckie powinno w następnej kolejności dążyć do stworzenia 
wspólnoty politycznej z tzw. Kontynentalną Europą pod przewod-
nictwem Niemiec, z którymi zostałby dokonany podział wpływów 
na terenie Europy Środkowej (Kaczyńska 2013). Ponadto postulu-
je on stworzenie dwóch kolejnych imperiów: Oceanu Spokojnego 
pod przewodnictwem Japonii oraz Imperium Środkowoazjatyckiego 
z Iranem na czele. Centrum tego „Imperium Wielkich Przestrzeni” 
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wieństwie do Mackindera, Dugin dodaje elementy wartościujące 
i metafizyczne. Pozytywnie oceniana jest cywilizacja lądu, negatyw-
nie zaś: cywilizacja morza. 

Zdaniem Dugina obie te „nadcywilizacje” już od czasów an-
tycznych walczą ze sobą o dominację na świecie – kolejnymi wcie-
leniami tej wojny były zarówno wojny tallasokratycznych Aten 
z tellurokratyczną Spartą, jak i Kartaginy (tallasokracji) z Rzymem 
(tellurokracją). Jak słusznie zauważa B. Gołąbek, taki zabieg nadaje 
temu konfliktowi charakteru pewnego mitu, tworzy archetyp – tak 
jakby konflikt ten nie wynikał po prostu z konfliktu interesów, lecz 
został wyznaczony u zarania dziejów przez jakiś Absolut (Gołąbek 
2012: 130). Kolejnym wcieleniem tego odwiecznego konfliktu wyda-
je się być starcie Stanów Zjednoczonych Ameryki z Rosją. USA jako 
kolejne wcielenie tellurokracji, wdziera się głębiej na terytorium Eu-
razji. Konieczne według Dugina jest więc wyplątanie się przez Rosję 
z tzw. pierścienia anakondy, czyli sieci uzależnionych od USA państw 
otaczających Rosję i potencjalnie stanowiących zagrożenie dla jej 
osobnego bytu. Nie chodzi tu jednak tylko o byt jako państwo, ale 
jako osobna cywilizacja.

Definicja i typologia cywilizacji 
w Czwartej Teorii Politycznej

Dużo miejsca kategorii cywilizacji Dugin poświęca w Czwartej 
Teorii Politycznej: cały czwarty rozdział dotyczy zagadnień definicyj-
nych. Cywilizacja w tym ujęciu jest pojęciem, które należy ujmować 
zarówno w sensie historycznym, jak i terytorialnym. Historycznie 
Dugin uznaje cywilizację za pewien stopień zaawansowania społecz-
nego, bardziej rozwinięty od stopnia „barbarzyństwa” (Dugin 2012). 
W ujęciu terytorialnym „cywilizacja” jest z kolei częściowo zbieżna 
z pojęciem „imperium” albo „mocarstwo” (ang. world power). Cy-
wilizacja jest to pewien rodzaj ekspansji i szerzenia wpływów, który 
można przypisać jakiemuś „Imperium”. Zbudowana jest na jakiejś 
podstawie etniczno-kulturowej, która zostaje przekształcona w ja-
kiś uniwersalny standard, który jest następnie przestrzegany przez 
innych członków danej cywilizacji. Cywilizację utożsamia właściwie 
z kulturą. Cywilizacja ma mieć w zamierzeniu charakter inkluzywny, 
w przeciwieństwie do przynależności plemiennej, charakterystycz-
nej dla stanu barbarzyństwa, które zakładają ekskluzywny charakter 
członkostwa i nie dopuszczają do siebie obcych. Takie rozumienie 
dość dobrze harmonizuje z duginowskim ujęciem cywilizacji w Ge-
opolityce.

Ta cecha cywilizacji ma jednak charakter jedynie pozorny – tak 
naprawdę bowiem wskazana tutaj właściwość ma znaczenie tylko 
w przypadku styku cywilizacji z grupą, którą należy uznać za bar-
barzyńską. Co jednak w sytuacji styku cywilizacji, która z definicji 
rości sobie prawa do uniwersalizacji z innymi cywilizacjami? Tutaj, 
zdaniem Dugina, konieczna jest dekonstrukcja tego pojęcia. Cywili-
zacja traci bowiem w takiej sytuacji swoje inkluzywne cechy: musi 
bowiem albo uznać tendencje każdej innej cywilizacji do uniwersa-
lizacji albo uznać jej przedstawicieli za barbarzyńców, a cywilizację 
za heretycką. W ten sposób etap dzikusa czy barbarzyńcy pokonany 
jest jedynie pozornie – tak naprawdę cywilizacje działają na pod-
stawie tej samej logiki, co człowiek w stanie dzikim. Stąd mają brać 
się wojny czy nierówne traktowanie państw w prawie międzynaro-
dowym (Dugin 2012). 

krytykę liberalizmu i stosunków kapitalistycznych, potępienie bur-
żuazji i odrzucenia nazywania wolnością i postępem zniewolenia 
jednego człowieka przez drugiego. Z liberalizmu należało przejąć 
samą ideę wolności, jednak bez stawiania na piedestale jednostki. 
Wolność ma mieć paradoksalnie charakter absolutny, być wolnością 
bez znaczenia dla jej kierunków oraz celu i stanowić rdzeń i centrum 
4PT (Dugin 2012). 

Niezwykle obszerne rozważania Dugina zawierają również wiele 
uwag dotyczących cywilizacji, a konkretnie ich wzajemnym relacjom. 
Dugin występuje tutaj jako rzecznik osobnej, oryginalnej cywilizacji 
eurazjatyckiej, która jest uosabiana przez Rosję. Cywilizacja ta ma 
do spełniania misję, która urzeczywistnia się w nieuchronnym kon-
flikcie z innymi cywilizacjami. Warto nadmienić, że w rosyjskiej myśli 
politycznej niekiedy rozróżnia się pojęcia kultury oraz cywilizacji. 
Kultura w tym ujęciu to pewna komplementarna całość idei i war-
tości, sposobu odczuwania świata i myślenia, łącze ze strukturami 
duchowymi i społecznymi, gdzie centralną rolę pełnią czynniki reli-
gijne – kultury są doskonałe, jeżeli realizują jakiś „Boży scenariusz”. 
„Cywilizacja” z kolei to sfera osiągnięć materialnych, czysto ludzkich 
(Kotlarski 2000). Dugin nie posługuje się tym rozróżnieniem, formu-
łując własne spojrzenie na pojęcie cywilizacji. 

Typologia cywilizacji u Aleksandra Dugina

Należy zauważyć, że Dugin podziału cywilizacji dokonuje nieja-
ko na dwóch płaszczyznach. W Podstawach geopolityki formułuje 
on tezę o istnieniu dwóch „nadcywilizacji”, których rywalizacja jest 
determinowana geograficznie oraz historycznie. Chodzi tutaj o po-
dział cywilizacji na tellurokracje oraz tallasokracje (Дугин 2000). Tel-
lurokracja stanowi cywilizację lądu, które cechami były ekspansja 
oraz autokracja. Tallasokracja to cywilizacja morza, której główną 
treścią jest handel. Właściwym jej ustrojem jest demokracja; wła-
ściwa tellurokracji jest ideokracja. Obie nadcywilizacje mają cha-
rakterystyczny zestaw przymiotów, niejako naśladujący ich lądowy 
lub morski charakter. Tellurokracja jest więc oparta na osiadłości, 
konserwatyzmie, surowych normach prawnych, poszanowaniu tra-
dycji, twardej etyce. Tellurokracja sprzyja hierarchii oraz kolektywi-
zmowi. Tallasokracja jest jej przeciwieństwem: jest typem dynamicz-
nym, naukowym, dążącym do rozwoju technicznego. Jest oparta na 
handlu, indywidualizmie (Дугин 2000). Prawo w talassokracji ma 
rzekomo zlewać się w jedno z etyką, a jej normy stają się rozmyte 
i zrelatywizowane (Дугин 2000). Wad tych nie ma tellurokracja.

W wymiarze geopolitycznym tellurokracja stanowi Wielki Ląd, 
tzw. Heartland. Na styku Tellurokracji i Tallasokracji znajduje się tzw. 
Rimland, czyli teren mogący w przyszłości stać się częścią dowolnej 
z tych cywilizacji. Tereny takie występują także wokół Rosji. Nale-
ży zauważyć, że w tym względzie idea Dugina nie jest oryginalna 
i w znacznej części została zaczerpnięta z myśli brytyjskiego geopo-
lityka H. Mackindera: obecne są w niej zarówno wątek istnienia he-
artlandu, jak i podział cywilizacji na morskie oraz lądowe, a także 
dający się prześledzić od czasów starożytnych konflikt (Jean 2003). 
Jednocześnie jednak rosyjski filozof nadaje temu podziałowi nowe 
ramy. Macinkinder pisze o mocarstwach, Dugin zaś o cywilizacjach. 
W tym ujęciu pewna przestrzeń (zarówno w sensie geograficznym, 
jak i kulturowym) determinuje istnienie jakiegoś mocarstwa domi-
nującego, staje się niemalże jego synonimem. Ponadto, w przeci-
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Zachodnia) (Dugin 2012). Nadmienić tutaj należy, że Dugin rysuje 
nieco inny portret obu tych części świata zachodniego. W Podsta-
wach geopolityki przewiduje możliwy sojusz Rosji z Niemcami jako 
„lądową częścią Europy”. Niemcy jako kraj o określonej misji cywili-
zacyjnej i wolny od wpływów amerykańskich miałby dokonać wraz 
z Rosją podziału stref wpływów w Europie Środkowej – państwa 
takie jak Polska, Litwa czy Czechy miałyby utracić suwerenność, 
a nawet integralność terytorialną i stać się częścią niemieckiej stre-
fy wpływów (Kaczyńska 2013). W ten sposób przywrócone „cywili-
zacji lądu” byłyby tereny ciągnące teraz ku USA. Także w Czwartej 
Teorii Politycznej świat zachodni jest widziany przez Dugina zdecy-
dowanie negatywnie. Wynika to z konfliktu nie tylko wartości, ale 
i idei. Zauważyć trzeba wyraźną tendencję rosyjskiego filozofa do 
spoglądania na zachód przez pryzmat trójcy: zachodnia cywiliza-
cja – liberalna ideologia – dominująca rola USA. Jak twierdzi Du-
gin, liberalizm wygrał wojnę o duchową i intelektualną dominację 
w świecie zachodnim, a za pomocą USA próbuje rozprzestrzenić się 
na pozostałą część świata. Liberalizm jest wynikiem procesu histo-
rycznego, który zachodził w ramach tej cywilizacji. Przez pryzmat 
liberalizmu zdefiniować można główne wartości tego świata. W li-
beralizmie jednostka jest miernikiem wszystkich rzeczy, uznaje się 
świętość własności prywatnej, dąży się do zapewnienia równości 
szans jako prawa każdego człowieka, wierzy się w umowę społecz-
ną jako podstawę dla wszystkich organizacji socjopolitycznych. Dla 
Zachodu charakterystyczne jest odrzucenie autorytetów moralnych, 
religijnych oraz społecznych, podział władz i kontrola wszystkich or-
ganów władzy, dążenie do budowy społeczeństwa obywatelskiego 
bez ras, ludów i religii, dominacja relacji ekonomicznych nad innymi 
formami polityki, przeświadczenie, że zachodnia ścieżka rozwoju jest 
uniwersalna i powinno się ją zastosować do każdej innej cywilizacji. 

Szczególnie ta ostatnia kwestia budzi znaczny sprzeciw Dugi-
na. Jego zdaniem zachodni świat cechuje nieodłączny rasizm wo-
bec innych kultur: Europa rości sobie bowiem prawo do tworzenia 
uniwersalnych praw historii oraz stara się sztucznie stworzyć świat 
oparty na jego zasadach, narzucić innym krajom demokrację, parla-
mentaryzm, gospodarkę rynkową, kapitalizm, indywidualizm, prawa 
człowieka i „nieograniczony postęp technologiczny” (Dugin 2012: 
188-189). Cywilizacja zachodu traktuje wszystkie inne kręgi kultu-
rowe jako niedorozwinięte, niedoskonałe, wymagające dopracowa-
nia w drodze globalizacji i modernizacji. Modernizacja jest bowiem 
według zachodu równoznaczna z „westernizacją”, a więc wyrzecze-
niem się własnej kultury i cywilizacji i przyjęcia wzorców zachodnich 
(Dugin 2012). Ciekawym wątkiem w myśli Dugina jest nieodłączne 
powiązanie zachodniej cywilizacji z rasizmem. Jego zdaniem rasizm 
może mieć różną postać: nie musi mieć charakteru takiego jak w na-
rodowym socjalizmie lub rasizmu dotyczącego ludzi o innym kolorze 
skóry. Rasizm może także mieć charakter kulturowy, cywilizacyjny, 
technologiczny, społeczny (np. uznawanie w duchu protestantyzmu, 
że bogaci zostali błogosławieni zamiast biednych), ekonomiczny oraz 
ewolucyjny (rasizm oparty o czynniki biologiczne). Zdaniem Dugina, 
zachodnia cywilizacja nie jest w stanie poradzić sobie ze wskaza-
nymi tutaj formami rasizmu, prowadząc coś w rodzaju „polowania 
na czarownice”. Jego uosobieniem ma być poprawność polityczna, 
która została przekształcona w totalitarny system politycznego i czy-
sto rasowego wykluczenia. Ponadto ciągle pojawiają się nowe for-
my rasizmu: wynikają one z mody i pewnego „kodu prestiżowego”. 

Należy zauważyć, że w 4PT Dugin nie formułuje zasadniczo 
własnego podziału cywilizacji, przejmując typologię dokonaną przez 
S. Huntingtona. Także u Dugina występuje ich 8: afrykańska, buddyj-
ska, konfucjańska, hinduistyczna, islamska, latynoamerykańska, 
japońska, prawosławna (u Dugina: słowiańsko-prawosławna) oraz 
zachodnia. Zasadniczo tylko w stosunku cywilizacji zachodniej oraz 
słowiańsko-prawosławnej dokonywana jest ich charakterystyka oraz 
wytycznie ich granic. W stosunku do cywilizacji zachodniej zostało 
to dokonane zarówno w Czwartej Teorii Politycznej, jak i Podsta-
wach geopolityki. Cywilizacja prawosławna została poddana analizie 
przede wszystkim w Podstawach geopolityki oraz pracy Geopolityka 
Postmoderna. W tym kontekście pamiętać należy o dosyć istotnej 
cesze myśli Dugina: każda cywilizacja może stanowić na geopolitycz-
nej mapie osobne pole, każda może utworzyć osobne cywilizacyjne 
„imperium” – ma bowiem do tego zarówno potencjał, jak i poważne 
powody dla integracji oraz stworzenia w ten sposób pełnoprawnego 
aktora geopolityki. Przykładem takiego formowanego na gruncie cy-
wilizacyjnym mocarstwa jest Unia Europejska (Dugin 2012).

Prowadzi to do ostatecznego określenia tego, co powinno się ro-
zumieć współcześnie przez „cywilizację”. Zdaniem Dugina jest to okre-
ślenie szerokiego oraz stabilnego geograficznie i kulturowo teryto-
rium, zjednoczongo wokół wspólnych wartości duchowych, stylistyki, 
cech psychologicznych oraz doświadczeń historycznych. W kontekście 
XXI wieku ma oznaczać strefę stabilnego i utrwalonego stylu socjokul-
turowego, często związanego z religią. Granice cywilizacji najczęściej 
są szersze niż granice państw. Mogą też dzielić jedno państwo na dwie 
strefy cywilizacyjne (np. Ukraina) (Dugin 2012). 

Konflikt cywilizacji 

Wobec tak postawionej analizy myśli Dugina dotyczącej cywi-
lizacji, widać wyraźnie pewną nieuchronność konfliktu. Widać tutaj 
wyraźnie kilka jego płaszczyzn. Aby w pełni zrozumieć sedno kon-
fliktu: cywilizacja morza – cywilizacja lądu/cywilizacja zachodnia – 
cywilizacja prawosławna (eurazjatycka), trzeba zwrócić uwagę na 
to, jak Dugin charakteryzuje obie te formacje i jakie wartości im 
przyporządkowuje. 

Charakterystyka cywilizacji zachodniej

Dla potrzeb 4PT Dugin dokonuje swoistego określenia cywiliza-
cji zachodniej. Jego zdaniem zakreślone przez Huntingtona granice 
i cechy cywilizacji zachodniej są słuszne jedynie w pewnej części: 
zdaniem rosyjskiego autora zachód składa się bowiem z dwóch 
„przestrzeni”, których ekonomiczne, strategiczne i geopolityczne 
interesy stają się coraz bardziej rozbieżne. W istocie, cywilizacja za-
chodnia składa się z części „atlantyckiej” z USA, Wielką Brytanią oraz 
krajami Europy Wschodniej oraz części kontynentalnej (większość 
Europy Zachodniej), której jądrem są Francja oraz Niemcy. Kraje 
o orientacji kontynentalnej mają mieć według Dugina „większe am-
bicje niż bycie jedynie militarną trampoliną” (Dugin 2012: 157) dla 
Ameryki i mają ambicje wprowadzenia Europy jako równoprawne-
go aktora geopolitycznego dla Rosji i Stanów Zjednoczonych (Dugin 
2012). Co ciekawe, w Czwartej Teorii Politycznej Dugin określa te 
dwie części właśnie jako odpowiedniki tellurokracji (świat anglo-
saski oraz Europa środkowo-wschodnia) oraz tallasokracji (Europa 
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człowieka. Z pewnością można tutaj wyróżnić cechy takie jak prze-
waga ducha nad materią, kolektywu i wspólnoty nad jednostką, eko-
nomicznej równości. W cywilizacji rosyjskiej dominują abstrakcyjne 
idee dla idei, a nie dla ich praktycznych efektów. Pewne cechy cywi-
lizacji eurazjatyckiej zostały przekazane także w Geopolitica postmo-
derna jako „zasady eurazjatyckiego postmodernizmu”. Wśród nich 
wymieniono m.in. przyjęcie państwa narodowego w miejsce globa-
lizacji, tradycyjnej rodzina zamiast związków jednopłciowych, swo-
body operacji transpłciowych czy klonowaniu; kolektywizm przeciw 
atomizacji społeczeństwa; świat pracy i rzeczy przeciw światu obra-
zu i ekranowej falsyfikacji; realna ekonomia przeciw finansizmowi          
i „wirtualności ekonomiki” (Дугин 2007: 31). 

Eurazja ma także – co bardzo istotne – wymiar metafizyczny. 
Widać to szczególnie we wspomnianej publikacji Geopolityka post-
moderna. Przeczytać tam można, że globalizacja czy modernizacja to 
przejawy działania sił „wrogów Boga”. Przeciw nim stanąć muszą lu-
dzie jako „towarzysze broni aniołów”. Według Dugina człowiek musi 
stanąć po którejś ze stron – i w przypadku Eurazjatów jest to strona 
Archanioła Michała, dowódcy wojsk anielskich. W celu dołączenia 
do tej walki dobra ze złem konieczna jest nowa ocena wszystkich 
wartości, zmiana paradygmatu świata na archanielski paradygmat 
ducha i wieczności. Za Heideggerem stwierdza on, że nastał czas, by 
przenieść wagę z rąk handlarza – do rąk Archanioła właśnie (Дугин 
2007). Jak sam pisze: „Eurazjatycka glosolalia narodów, kultur i tra-
dycji – to trzepot skrzydeł anioła” (Дугин 2007: 33). 

Dugin pewien wyraz swojej wizji kultury rosyjskiej dawał w wy-
wiadach i artykułach prasowych. W wywiadzie dla tygodnika „Der 
Spiegel” wskazał na kilka cech, które różnią Rosję od Europy i cywi-
lizacji Islamu: podczas gdy w Europie prawa człowieka dominują nad 
prawami kolektywu, w Islamie – prawo religijne jest ważniejsze nad 
prawami człowieka, tak w Rosji najważniejsze są prawa kolektywne. 
Dał też wyraz inkluzyjnemu, jego zdaniem, charakterowi prawosła-
wia: zdaniem Dugina Rosjanie nie mogą być nacjonalistami, bo ni-
gdy nie byli narodem. Gdy mówią o „swoich” nigdy nie rozumieją 
przez to komponentu etnicznego – zarówno Uzbecy, Czeczeńcy, ludy 
tureckie i mongolskie, jeżeli chcą stać się częścią prawosławnej kul-
tury, mogą do niej dołączyć (http://inosmi.ru 2016). W innym arty-
kule uznaje, że Rosja w momencie aneksji Krymu weszła na wyższy 
poziom – z kraju stała się cywilizacją, równoprawną Zachodowi oraz 
samoistną. Rosja od średniowiecza prowadzi z cywilizacją zachod-
nią dyskurs nie jak między państwami, a w wymiarze dyskursu cy-
wilizacji. W tym wymiarze należy też odczytywać konflikt w czasie 
zimnej wojny – sekularyzacja na zachodnie wytworzyła kapitalizm, 
na wschodzie – komunizm. Zimna wojna była właśnie kolejnym 
starciem dwóch cywilizacji, tym razem w wersji zsekularyzowanej. 
Odrodzenie cywilizacji rosyjskiej oznacza dla Dugina m.in. perspek-
tywę odejścia od rozumienia demokracji jako jakiegoś systemu rzą-
dów różnego rodzaju mniejszości. Jest to konserwatywny system 
wartości, nowa merytokratyczna rosyjska elita, prawosławna toż-
samość i powrót do Tradycji (pisanej z wielkiej litery) obejmującej 
także tradycje przyjaznych Rosji narodów, koniec kiczowatej kultury 
rozrywkowej i zwrócenie się ku wartościom duchowym. Ale przede 
wszystkim – odejście od ustroju kapitalistycznego (http://argumenti.
ru/ 2016). 

Pomijając wątki ezoteryczne, wizja rosyjskiej cywilizacji nie 
różni się znacząco od tradycyjnie obecnej w rosyjskiej myśli poli-

Trendy te nakładane są przez osobowości telewizyjne, celebrytów, 
posiadaczy nowoczesnych technologii. Zgodność z tymi trendami 
może być uznawana za wyraz nowej segregacji rasowej. Rasistowska 
ma być sama idea postępu: zakładając, że przyszłość będzie na pew-
no lepsza od przeszłości, dokonuje się dyskryminacja osób żyjących 
w przeszłości – jest to pewnego rodzaju moralne ludobójstwo doko-
nane na poprzednich pokoleniach (Dugin 2012). Podstawowy grzech 
zachodu Dugin przedstawia jeszcze w Podstawach geopolityki. Za-
chód dąży bowiem do budowy świata jednobiegunowego, w którym 
Rosja będzie otoczona, a jej tożsamość stopniowo niszczona (Дугин 
2000). Podobnie ofiarą zachodu stać się mają pozostałe cywilizacje, 
również poddane naciskowi dominującej i zdaniem Dugina – szko-
dliwej – idei liberalnej. Dugin krytykuje też inne cechy liberalizmu: 
potępia fakt, że liberałowie proponują jedynie „wolność od”: rządu, 
odpowiedzialności za gospodarkę, klasy, kościołów i ich dogmatów, 
więzów etnicznych oraz wszelkich form kolektywnej tożsamości 
(Dugin 2012). Zdaniem Dugina liberalizm odesłał do lamusa kate-
gorie takie jak przynależność narodowa czy religijna (Dugin 2012). 
W kontekście rosyjskiego kolektywizmu oraz przekonania o roli 
prawosławia jako prawdziwego chrześcijaństwa i nosiciela Prawdy, 
taka konstatacja musi być odbierana jako kolejny wyraz negatywnej 
oceny zachodu. Ograniczenie wpływu cywilizacji zachodu, tallaso-
kracji i liberalizmu może być w sferze politycznej – tylko odtworzone 
Imperium Eurazjatyckie oparte na cywilizacji prawosławnej, w sferze 
ideologii – Czwarta Teoria Polityczna, zaś w sferze wartości – war-
tości tellurokratyczne. 

Charakterystyka cywilizacji prawosławnej
 (eurazjatyckiej, tellurokratycznej)

Konieczne jest dokonanie spostrzeżenia, że Dugin różnie okre-
śla krąg kulturowy, którego centrum ma być Rosja. W Czwartej Teorii 
Politycznej jest to cywilizacja prawosławna. W Podstawach geopoli-
tyki i Geopolitica postmoderna nazywa je tellurokracją albo zgodnie 
z duchem neoeurazjatyzmu – cywilizacją Eurazjatycką (Дугин 2007). 
Wszystkie należy jednak traktować jako pojęcia tożsame. 

Niezależnie od nazwy wskazać trzeba, że cywilizacja ta nie 
obejmuje jedynie słowiańskiego prawosławia, ale także inne grupy 
etniczne, takie jak ludy turańskie, syberyjskie oraz kaukaskie, często 
wyznające islam. Islam jest jego zdaniem bardzo ważnym elemen-
tem Eurazji. Cywilizacja prawosławna jest w wizji Dugina jest inklu-
zywna (co koresponduje z jego pierwotnie wyprowadzoną definicją 
cywilizacji). Islam oraz ludy syberyjskie, organicznie, historycznie 
oraz kulturowo związane z Rosją stanowić mają zabezpieczenie ory-
ginalności eurazjatyckiej kultury (Massaka 2001). Należy też zwrócić 
uwagę na to, jak Dugin rozumie prawosławie oraz jakie są jego zda-
niem cechy prawosławnej cywilizacji. Prawosławie nie jest bowiem 
religią, ale czymś szerszym – tradycją. „Prawosławie jest tradycją, 
katolicyzm jest religią. Tradycja jest zdolna wchłaniać w siebie ele-
menty innych wierzeń religijnych bezkonfliktowo. Religia wchodzi 
natomiast z innymi wierzeniami w konflikt” (http://fronda.pl 2016). 
W ten sposób, jako tradycja, jest podstawą cywilizacji eurazjatyckiej. 

Jakie cechy ma cywilizacja prawosławna (eurazjatycka)? Du-
gin nie daje odpowiedzi wprost, rysując ją bardziej w opozycji do 
świata zachodniego. Zgodnie z tym podejściem cywilizacja ta jest 
cywilizacją opartą na tradycji. Obce są jej ideały demokracji i praw 
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Kolejną cechą zderzenia cywilizacji w ujęciu Dugina jest w grun-
cie rzeczy jego permanentność: tallasokracja od wieków walczy 
w różnej formie z tellurokracją. Niejako analogicznie cywilizacja 
rosyjska musi się zmagać z ciągłymi atakami ze strony Zachodu, dą-
żącego do jej zniszczenia. Ten permanentny konflikt wcale nie mi-
nął po zimnej wojnie, nabrał jedynie nowej formy i dalej musi być 
kontynuowany. Konflikt ten jest ponadto konfliktem obronnym – to 
wszystkie cywilizacje bronią się przed narzuconą z zachodu domina-
cją i agresją kulturową. Cywilizacja morza jest bowiem cywilizacją 
ekspansji. 

Oznacza to, że wojna cywilizacji zasadniczo wyznacza cały sens 
dziejów. Należy jednak zauważyć, że Dugin nie jest do końca konse-
kwentny: tak naprawdę wobec niektórych państw nie przeszkadza 
mu ani ich tallasokratyczny charakter (Japonia) ani wyznawany przez 
jej mieszkańców liberalny światopogląd (Niemcy). Jednocześnie 
odrzuca możliwość porozumienia z Chinami, klasyfikowanymi jako 
przykład cywilizacji lądu. Można dojść do wniosku, że wszystkie te 
argumenty uzasadniać mają prostą identyfikację wroga cywilizacji 
rosyjskiej, jakim są USA oraz kraje znajdujące się pod ich wpływem 
(Wielka Brytania, Europa Środkowo-Wschodnia, Turcja). Inne pod-
mioty, w zależności od ich nastawienia do USA, mogą być oceniane 
przez Dugina jako potencjalni sojusznicy. To Ameryka bowiem jawi 
się jako kolejna siedziba „Antychrysta”. 

Podsumowanie

Geopolityki Aleksandra Dugina nie powinno się rozumieć jako 
geopolityki sensu stricte, lecz jako formę filozofii i światopoglądu. 
Częścią tej filozofii jest swoisty determinizm dziejowo-przestrzenny, 
zgodnie z którym świat od wieków jest areną zdeterminowanej geo-
graficznie i metafizycznie walki między cywilizacją lądu a cywilizacją 
morza. Konflikt cywilizacji to nieodłączony element myśli filozoficz-
nej oraz politycznej Dugina i stanowi klucz jego teorii geopolityki 
a w dużej mierze także do zrozumienia Czwartej Teorii Politycznej. 
Jego ideologie mają stanowić pewną opozycję względem postulo-
wanych w świecie zachodnim wizji „końca historii” czy „wojny cy-
wilizacji”. 

Jakkolwiek nie należy przeceniać znaczenia Dugina wśród ro-
syjskich elit, to pewna popularność i nośność jego ideologii może 
pomóc lepiej zrozumieć politykę prowadzoną przez Federację Ro-
syjską oraz współczesną rosyjską myśl polityczną. W dużej mierze 
Dugin pokazuje strategiczne cele, do których powinna dążyć Rosja, 
częściowo kształtując także stosowaną retorykę oraz konieczny 
sposób działania. Można zauważyć, że Rosja nie ma interesów, lecz 
realizuje misję. Nie uznaje tak naprawdę stosunków międzynarodo-
wych, jedynie międzycywilizacyjne, w których cywilizacja jest niemal 
równoznaczna z jakimś dominującym mocarstwem. Prawo między-
narodowe czy zasady gospodarki światowej nie stanowią po prostu 
zasad, reguł gry, lecz jakąś narzuconą przez świat zachodni formę 
ucisku pozostałych cywilizacji. W rozumieniu Dugina, znajdujemy 
się na początku walki o zrzucenie tego rzekomego ucisku. Większość 
instytucji świata atlantyckiego wydaje się przy tym być na stale po-
stawiona w opozycji do „wojsk Michała Archanioła”. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.

tycznej wizji „rosyjskości”, budowanej w opozycji do zachodu: moż-
na wskazać tutaj na pewną dychotomię między materialistycznym 
zachodem a rosyjską duchowością, wiarą, pokorą (Nadskakuła 2013) 
czy zachodnim indywidualizmem i atomizacją społeczną przeciw ko-
lektywizmowi (http://argumenti.ru/ 2016) itp. 

Zderzenie cywilizacji

Tak wyrysowane linie podziału wyraźnie wskazują na nie-
uchronność konfliktu między cywilizacją morza – zachodem a cy-
wilizacją lądu – reprezentowaną przez Eurazję (Rosję), którą zasad-
niczo powinny wesprzeć inne cywilizacje dla własnego dobra – ina-
czej staną się ofiarą zachodniej dominacji politycznej i kulturowej. 

Po pierwsze, wojnę cywilizacji rozpatrywać należy na grun-
cie konfliktu między cywilizacją, według Dugina, dominującą 
i agresywną – tj. zachodem a cywilizacjami peryferyjnymi, będą-
cymi tego ataku ofiarą – czyli wszystkimi pozostałymi, przy nie-
jako kierowniczej roli Rosji, biorącej pod swą ochronę podmioty 
niesprawiedliwie traktowane na arenie międzynarodowej oraz 
w stosunkach gospodarczych. W oparciu o ten swoisty sojusz, 
powstać powinien wielobiegunowy świat, urządzony w oparciu 
o poszczególne cywilizacje. Byłaby to alternatywa wobec globa-
lizacji na wzór zachodni (a właściwie – amerykański). Być może 
czynnik ten jest wyrazem pewnego strachu Dugina przed staniem 
się przez Rosję jedynie pewnymi peryferiami cywilizacji zachodniej 
(Rampton, Maguire 2011). Co więcej, cywilizacja prawosławna jest 
tolerancyjna i inkluzywna, natomiast zachód pragnie zniszczyć inne 
cywilizacje, jest agresywny i w swej naturze rasistowski.

Ważną cechą zderzenia cywilizacji jest jego nieuchronność. 
Według Dugina stanowi konieczność dziejową zdeterminowaną 
szeregiem czynników. Pierwszy z tych czynników to geografia: cy-
wilizacja morza dąży do okrążenia i zniszczenia cywilizacji lądu. 
Wynika to z jej ekspansywnego i rasistowskiego charakteru, który 
nakazuje traktować każdą cywilizację jako gorszą, prymitywną. 
Stąd postulowana przez świat zachodni „modernizacja” to tyl-
ko „westernizacja”, zgubna dla systemu wartości i myślenia jej 
„ofiar”. Po drugie, jest to też konflikt wartości i światopoglądów, 
wśród których na czoło wysuwa się bardzo negatywny stosunek 
do idei liberalnej, jako mającej niszczycielski wpływ na społeczeń-
stwo. Idei tej cywilizacja lądu musi się przeciwstawić, chociażby 
próbując sformułować 4PT, którego elementem składowym ma 
być światopogląd eurazjatycki (Dugin 2012). W ten sposób świat 
mogłyby przeniknąć nowe, lepsze wartości, oparte o pierwiastki 
duchowości oraz oddalone widmo zniszczenia poszczególnych kul-
tur i cywilizacji przez ekspansywny Zachód. Po trzecie, konflikt ten 
ma też charakter metafizyczny. W ujęciu Dugina wojna cywilizacji 
ma cechy walki dobra ze złem, wojsk Archanioła Michała z Anty-
chrystem. Konflikt ten rozstrzygnąć ma losy świata – czy tryumf 
odniesie cywilizacja prawosławna (siły Prawdy), czy też cywilizacja 
Zachodu (jednobiegunowy świat rządzony przez Antychrysta). Stąd 
jest rzeczą niezbędną dla całego świata, nie tylko prawosławia, 
postawienie zasadniczej tamy temu duchowemu zagrożeniu. Z tym 
wiąże się też kolejna sfera konfliktu, którą jest fakt rzekomej misji 
dziejowej przeznaczonej Rosjanom przez Boga, a zdeterminowanej 
prawosławną wiarą i położeniem geograficznym. Misją Rosji jest 
bowiem niesienie światu Prawdy.
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Problematyka komunikacji społecznej pomiędzy
organizacjami pozarządowymi a społecznością
lokalną na pograniczu wschodnim

The problematic aspects of the societal communication between
 nongovernmental organizations and local community on the eastern border 

The main aim of this article is the presentation of commu-
nication processes between nongovernmental organizations and 
other subjects in local community. The results of qualitative studies 
performed in 2011 in selected local communities in district of Bia-
lystok were used in this paper. Based on these studies, two models 
of communication between nongovernmental organizations and 
subjects in studied local communities will be created.

Keywords: communication, nongovernmental organizations, local 
community.

Głównym celem artykułu jest przedstawienie procesów 
komunikacji organizacji pozarządowych z innymi podmiotami 
w ramach lokalnej społeczności. W artykule zostały wykorzystane 
wyniki badań jakościowych przeprowadzonych w 2011 roku w wy-
branych społecznościach lokalnych w powiecie białostockim. Na 
podstawie badań zostaną skonstruowane dwa modele komunikacji 
organizacji pozarządowych z podmiotami w badanych społeczno-
ściach lokalnych.

Słowa kluczowe: komunikacja, organizacje pozarządowe, społecz-
ność lokalna.
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Podejmując się analizy funkcjonowania lokalnych organizacji 
pozarządowych w powiecie białostockim trzeba uwzględnić sze-
reg istotnych czynników. Wynika to przede wszystkim z faktu, że 
organizacje pozarządowe mają złożony charakter. Funkcjonują one 
w społeczeństwie polskim w wyniku zmian systemowych zapocząt-
kowanych w 1989 roku. Zatem są formami organizacji społecznej na-
rzuconymi odgórnie poprzez elity polityczne i naukowe, jako podsta-
wowy element zakorzenienia funkcjonowania demokracji w Polsce. 
Nie są to jednak konstrukty społeczne całkowicie obce przeciętne-
mu Polakowi. Funkcjonowanie organizacji religijnych, patriotycznych 
i opartych na pomocy charytatywnej, ma długą tradycję, sięgającą 
czasów PRL-u i okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dobrym 
przykładem organizacji łączącej wymienione cechy jest katolicka 
organizacja Caritas. Jednocześnie warto pamiętać o ukształtowanej 
w społeczeństwie polskim w poprzednim ustroju tradycji zrzeszania 
się branżowego pracowników w postaci różnych form quasi-związ-
ków zawodowych, które brały aktywny udział w negocjacjach z ów-
czesnymi elitami politycznymi. W tym ujęciu tradycja zrzeszania się 
robotników w PRL-u funkcjonowała często w sposób nieformalny, 
w sytuacji nieistnienia otwartej przestrzeni publicznej. Owe zrzesze-
nia robotników (Ruch Solidarność) stopniowo uzyskały realny wpływ 
na politykę partii komunistycznej wykorzystując do tego metodę 
zbiorowych form protestów. Dodatkowo należy jednak podkreślić, 
że rozwój III sektora w Polsce jest znaczącym wskaźnikiem stanu 
konsolidacji demokracji w Polsce. Piotr Gliński podkreśla, że „struk-
tury społeczeństwa obywatelskiego w Polsce są jeszcze stosunko-
wo słabe i nie stanowią równoważnego partnera dla świata biznesu 
i polityki. Jest to jedna z zasadniczych przyczyn słabości polskiej de-

mokracji i różnych problemów, z którymi nie potrafi sobie poradzić 
polskie społeczeństwo” (Gliński 2006: 3). Mimo wykazanego w ba-
daniach słabego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 
nie oznacza to, że w ogóle ono nie istnieje. Należy podkreślić, że III 
sektor we współczesnym społeczeństwie polskim przyjmuje swo-
istą hybrydalną formę, łączącą elementy związane z poprzednim 
ustrojem, jak i nowe reguły gry. Specyficznej trajektorii przemian III 
sektora w Polsce nie da się całościowo opisać poprzez odniesienie 
wyłącznie do modelu zachodniego społeczeństwa obywatelskiego. 
Zdaniem M. Marody analiza swobodnej ewolucji przebiegu transfor-
macji ustrojowej w Polsce, w tym przemian społeczeństwa obywa-
telskiego, jest o wiele bardziej słuszna niż analizowanie odległości 
wybranych obiektów do przyjętego punktu docelowego (Marody 
1993: 93).

W efekcie naturalne jest, że organizacje pozarządowe w na-
szym kraju ulegają stopniowej ewolucji w stronę zróżnicowanych 
form działalności, mniej lub bardziej zbliżonych do zakładanego 
typu idealnej organizacji pozarządowej (w ujęciu takich teorety-
ków jak J. Coleman czy R. Putnam). Wspomniana ewolucja orga-
nizacji pozarządowych w naszym kraju nie ma jasno określonego 
punktu docelowego, ani nie jest linearna. Zdaniem A. Kolasy-No-
wak jest to skutek, opisywanych przez socjologów już w 1994 roku, 
funkcjonowania dwóch odmiennych reguł porządku społecznego 
w społeczeństwie polskim. „Jedne mające swe źródło w przeszłości, 
realnym socjalizmie, oraz nowe będące rezultatem reform rynko-
wych i demokratycznych. Skutkiem tej sytuacji połowicznego roz-
padu było mnożenie się rozwiązań, instytucji i reguł o hybrydowym, 
czyli mieszanym i niejednoznacznym charakterze” (Kolasa-Nowak 
2010: 58). W tym rozumieniu należy rozważyć istnienie odmien-
nego modelu społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym 
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społeczeństwie polskim, które przejawia specyficzną dla siebie 
ścieżkę rozwoju. B. Lewenstein podkreśla, że w Polsce funkcjonu-
je tak zwany polski model społeczeństwa obywatelskiego (Gliński, 
Lewenstein, Siciński 2004: 298), który jest silnie uwarunkowany za-
równo tradycyjnymi wartościami, jak i mentalnością socjalistyczną 
oraz nowoczesnymi wzorcami działalności w III sektorze. Model ten 
charakteryzuje się tworzeniem silnej wspólnoty działaczy skupio-
nej wokół charyzmatycznego lidera (Domański, Ostrowska, Rychard 
2000: 398). 

Badając lokalne organizacje pozarządowe możemy zauważyć, 
jak różnią się one w swej strukturze, komunikacji i działaniu. Wy-
nika to z tego, że tworzący je realni ludzie, posiadają inne zasoby 
kapitału ludzkiego, społecznego, materialnego, politycznego czy 
kulturowego oraz w częściowo inny sposób adaptują się do ota-
czającej rzeczywistości społecznej, przyjmując w stosunku do niej 
inne strategie działania w oparciu o posiadaną wiedzę. Z drugiej 
jednak strony można zauważyć szereg podobieństw w zachowa-
niach członków i działaniach organizacji pozarządowych nie tylko 
w aspekcie lokalnym, ale również regionalnym czy ogólnopolskim. 
Można postawić hipotezę, że owe podobieństwo jest wynikiem 
odziaływania procesu długiego trwania kształtującego określony 
system wartości oraz szerzej, wspólną mentalność Polaków. W przy-
padku działaczy lokalnych organizacji pozarządowych owa zbiorowa 
mentalność Polaków najsilniej będzie się ujawniać w przypadku we-
wnętrznej komunikacji pomiędzy liderem a członkami organizacji 
oraz w zewnętrznej komunikacji badanych organizacji pozarządo-
wych z lokalną władzą oraz innymi podmiotami (instytucjami, or-
ganizacjami, mieszkańcami).

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony model we-
wnętrznej i zewnętrznej komunikacji badanych lokalnych organi-
zacji pozarządowych. Wspomniany model będzie służył do analizy 
materiału badawczego uzyskanego poprzez przeprowadzenie wy-
wiadów pogłębionych z przedstawicielami lokalnych organizacji 
pozarządowych w powiecie białostockim, przeprowadzonych w ra-
mach współpracy Instytutu Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu 
w Białymstoku z Centrum Promocji Podlasia w 2011 roku.

Lokalne organizacje pozarządowe 
jako system złożony

Lokalne organizacje pozarządowe powinno się opisywać jako 
dynamiczny i złożony układ społeczny. Istotne jest zatem zdefinio-
wanie wspomnianych pojęć i przedstawienie ich szerszego kontek-
stu teoretycznego. Rozważania dotyczące dynamiki układów złożo-
nych będą w nieniniejszym artykule ograniczone do przedstawienia 
ich głównych założeń teoretycznych.

Najczęściej spotykaną definicją układu jest jego proste przed-
stawienie jako „zbioru elementów, między którymi istnieją zmienne 
stosunki” (Sztumski 2013: 22). W tym rozumieniu, pomiędzy po-
szczególnymi elementami (składowe organizacji) zachodzą określo-
ne szeregi relacji w ramach pewnych ram, które tworzą dany układ 
(formy lokalnych organizacji pozarządowych). Wspomniane relacje 
zmieniają się w czasie (inaczej funkcjonują członkowie organizacji 
w momentach, kiedy powstaje organizacja a inaczej po upływie 5 
lat ich działalności) i w zależności od kontekstu społecznego (peł-
nienie innych ról społecznych, które generują odmienne wyma-

gania wobec osób w lokalnej organizacji pozarządowej i poza nią 
np. kontekście pracy, sfery własnego domu), w jakim funkcjonują 
jednostki. Można stwierdzić, że jest to układ dynamiczny, czyli taki, 
który przyjmuje konkretne stany w określonym czasie. 

Złożoność układu wynika ze specyficznych powiązań pomię-
dzy elementami go tworzącymi. W przypadku lokalnych organiza-
cji pozarządowych tymi elementami są nie tylko sami członkowie, 
ale również ich poglądy, wartości, wiedza czy posiadane kapitały. 
Same elementy są proste w budowie oraz mało skomplikowane 
w aspekcie więzi/połączeń, jakie tworzą z innymi elementami. Na-
tomiast zróżnicowane kombinacje dynamicznych relacji pomiędzy 
tymi elementami znacznie komplikuje obraz samego układu. W re-
zultacie nie możemy przewidzieć czy dany układ będzie w stanie 
zmian liniowych czy nieliniowych w momencie, w którym go bada-
my np. badane lokalne organizacje pozarządowe mogą w danym 
momencie funkcjonować bardzo dobrze, natomiast inne mogą 
skupiać się wyłącznie na wewnętrznych czy zewnętrznych konflik-
tach. W przypadku lokalnych organizacji pozarządowych zachodzą 
również relacje pomiędzy ich indywidualnymi elementami skła-
dowymi (wartościami, interesami, potrzebami, zasobami, rolami, 
pozycjami), które są zmienne i nie zawsze zgodne ze sobą, co może 
wywoływać wewnętrzne spięcia i konflikty pomiędzy członkami. 
Wskazuje to na istnienie pewnej morfologii układu, pewnej struk-
tury elementów oraz ich dynamicznych relacji. „W zbiorach skom-
ponowanych z prostych odziaływujących ze sobą elementów złożo-
ność pojawia się dopiero na poziomie całości układu – obserwuje 
się efekt emergencji. Emergencja zaś to pojawienie się na pozio-
mie sytemu właściwości, których nie ma na poziomie elementów 
i których na podstawie właściwości samych elementów nie można 
by oczekiwać” (Winkowska-Nowak, Batorski, Heinz 2003: 12). Po-
wyższe zjawisko można zaobserwować na przykład w przypadku 
zróżnicowania zachowań, sposobu myślenia i działania różnych 
liderów lokalnych organizacji pozarządowych oraz tego, jak ewo-
luują ich postawy w wyniku przeżytych doświadczeń, współpracy 
z innymi organizacjami pozarządowymi czy kontaktami z lokalną 
władzą i mieszkańcami.

Warto w tym momencie odnieść się do założeń teoretycznych 
A. Etzioniego, który w swojej książce pt. Aktywne społeczeństwo 
jasno podkreśla, że dana zbiorowość „nie jest złożona z jednostek, 
lecz z podzbiorowości, które z kolei zawierają w sobie spójne mi-
krojednostki, niezagregowane przypadkowo. Oznacza to, że zbio-
rowość posiada swą własną strukturę wewnętrzną” (Etzioni 2012: 
107). Generuje to w tej sytuacji założenie, że więzi nieformalne i in-
terakcje bezpośrednie pomiędzy członkami danej lokalnej organi-
zacji pozarządowej są niewystarczające do jej całościowego spraw-
nego funkcjonowania. Nie mogą istnieć organizacje pozarządowe 
wyłącznie oparte na więziach wspólnotowych, ale muszą one ulec 
rozszerzeniu na bardziej sformalizowane więzi i formy komunika-
cji. Etzioni nazywa ten proces wewnętrznej regulacji podsystemów 
w danym układzie jako rozszerzanie lojalności, która odnosi się do 
zjawiska instytucjonalizacji. Wspomniany proces uzależniony jest 
od trzech czynników:

• przywódców;
• podzielanych wartości i symboli;
• zinstytucjonalizowanych wewnątrz zbiorowości kanałów 

komunikacji.
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 W procesie wytwarzania poszerzonej lojalności, kluczowe jest 
pojęcie złożonych sieci społecznych. Są to sieci, które charakteryzu-
ją się tym, że są zbudowane z bardzo licznych elementów „pełnią-
cych zazwyczaj różnorakie funkcje, powiązanych w skomplikowany, 
a jednak precyzyjny sposób. Sieci rosną, dopasowują się do zmian 
otoczenia, optymalizują swoje działanie, tworząc przydatne i usu-
wając zbędne powiązania” (Fronczak, Fronczak 2009: 13). Lokalne 
organizacje pozarządowe, aby móc funkcjonować w określonym 
kontekście społecznym oraz regulować wewnętrzne relacje pomię-
dzy jej elementami, muszą opierać się na sieciach złożonych, które 
są podstawą procesu poszerzania lojalności. 

Wzrost adaptacyjności lokalnej organizacji pozarządowej zależy 
przede wszystkim od jest elastyczności i plastycznego dostosowywa-
nia się do wymogów rzeczywistości społecznej. W tym sensie nie-
bezpieczne jest dla powyższego procesu zjawisko charyzmatycznego 
i monocentrycznego przywódcy lokalnej organizacji pozarządowej, 
który zahamowuje proces poszerzania lojalności oraz uniemożliwia 
rozwój sieci złożonych. Owszem, hierarchia jest niezbędna w orga-
nizacji, ale nie może ona się opierać wyłącznie na decyzjach jednej 
osoby. Skuteczniejszy jest proces poziomej i częstej komunikacji li-
dera z podzbiorami członków danej lokalnej organizacji pozarządo-
wej. Pozioma i partnerska komunikacja nie tylko pomiędzy liderem 
lokalnej organizacji pozarządowej i przywódcami pewnych struktur 
w jego organizacji jest ważna, istotny jest również stan partnerskiej 
komunikacji lidera innych członków organizacji z innymi podmio-
tami. Etzioni silnie podkreśla, że takie struktury komunikacyjne 
wewnętrze i zewnętrzne są kluczowe dla trwania i rozwoju danego 
układu, a podzielanie wspólnych wartości i symboli przez członków 
organizacji odgrywa ważną rolę w tworzeniu spójności, ale nie jest 
najważniejsze. Podsumowując, w tym ujęciu lokalne organizacje 
pozarządowe powinny posiadać więcej cech stowarzyszenia niż 
wspólnoty, jeśli chcą generować efektywne i adaptacyjne sieci zło-
żone. System społeczny, jakim jest lokalna organizacja pozarządowa, 
jest bowiem systemem otwartym. Wynika to faktu, że układ złożo-
ny otwarty musi się z jednej strony w sposób ciągły adaptować do 
zmiennego otoczenia społecznego (w przypadku lokalnych organi-
zacji pozarządowych jednostki w nim będące muszą brać pod uwagę 
wymogi kulturowe i społeczne, nacisk instytucji, wpływ innych osób 
i grup) oraz jednocześnie regulować wewnętrzne relacje pomiędzy 
elementami tego układu. To wszystko wymaga zoptymalizowania 
cech więzi wspólnotowych i stowarzyszeniowych w lokalnej orga-
nizacji pozarządowej oraz stworzenia złożonych sieci komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej.

Dwa modele lokalnych organizacji pozarządowych. 
Organizacje pozarządowe typu
 „otwartego” i „zamkniętego”

Lokalne organizacje pozarządowe nie funkcjonują w próżni, ale 
w określonym kontekście społecznym. Istotne jest uwzględnienie 
wcześniej wspomnianego kontekstu historyczno-kulturowego bada-
nego obszaru, rozumianego jako ukształtowany w procesie długiego 
trwania zbiór wartości, norm, tradycji, zwyczajów mających istot-
ny wpływ nie tylko na poziom ogólnej partycypacji mieszkańców 
w organizacjach pozarządowych, ale również na specyficzny rodzaj 
działania samych organizacji pozarządowych i ich potencjalną zdol-

ność do nawiązywania współpracy z innymi podmiotami, zwłaszcza 
przedstawicielami lokalnej władzy. Dodatkowo, ważnym elementem 
jest również uwzględnienie roli oddziaływania zachodnich wzorców 
typu idealnego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na założe-
niu istnienia pomiędzy mieszkańcami danego obszaru silnego zaufa-
nia uogólnionego, generującego formalne więzi społeczne, sprzyja-
jące organizowaniu się w systematycznie działające w przestrzeni 
publicznej organizacje pozarządowe.

Można stwierdzić, że Polacy są kulturowo zaprogramowani do 
społecznej mobilizacji w oparciu o więzi wspólnotowe, natomiast 
mobilizacja w oparciu o więzi stowarzyszeniowe jest nowym ele-
mentem, narzuconym odgórnie przez elity polityczne i naukowe 
w wyniku zmian zachodzących w ramach transformacji ustrojo-
wej. W rezultacie wygeneruje to w przypadku lokalnych organizacji 
pozarządowych formy hybrydalne, składające się w większym lub 
mniejszym natężeniu z więzi o charakterze wspólnotowym lub sto-
warzyszeniowym. Jest to istotne z punktu widzenia założenia, że 
tylko zoptymalizowane w danej lokalnej organizacji pozarządowej 
więzi wspólnotowe i stowarzyszeniowe umożliwiają jej pełną ada-
ptacyjność do otaczającej rzeczywistości społecznej poprzez tworze-
nie złożonych sieci społecznych oraz zjawisko poszerzania lojalności. 

Zgodnie z wyżej przedstawionymi założeniami teoretycznymi 
postawiliśmy główną hipotezę badawczą, która zakłada, że na bada-
nym obszarze (powiecie białostockim i mieście Białystok) znacznie 
częściej występuje model organizacji pozarządowych o charakterze 
zamkniętym niż otwartym. Powyższa hipoteza odnosi się do dwóch 
przeciwstawnych modeli analitycznych (typów idealnych) organizacji 
pozarządowych (tabela 1). 

Model zamkniętej lokalnej organizacji pozarządowej opiera się 
na dominacji aspektu tradycyjnego w kształtowaniu kultury organi-
zacji, form komunikacji czy działania. W tym ujęciu istnieje nacisk 
w aspekcie wewnętrznym na hierarchiczny układ pozycji w organi-
zacji, gdzie istotną rolę odgrywa charyzmatyczny przywódca (lider 
organizacji) sprawujący autorytarny i reprezentacyjny styl działania. 
Ważną rolę odgrywa w tym typie organizacji wspólne podzielanie 
określonych wartości i idei. Organizacje w aspekcie zewnętrznym 
przejawiają brak lub minimalny poziom komunikacji i współpracy 
z innymi organizacjami pozarządowymi oraz władzą lokalną, chy-
ba że łączą określone spersonalizowane więzi Lidera organizacji 
z przywódcami innych form organizacyjnych. Przestrzeń działania 
organizacji postrzegają jako arenę konkurencji i walki o ograniczone 
zasoby, a nie współpracy.

Model otwartej lokalnej organizacji pozarządowej opiera się 
natomiast na dominacji aspektu opartego na demokratycznych 
wzorcach zrzeszania się mieszkańców. W aspekcie wewnętrznym 
są to organizacje reprezentujące demokratyczny (równorzędny) styl 
organizacji. Najczęściej występującymi relacjami pomiędzy działacza-
mi są relacje poziome i równorzędne (nie negujące jednak istnienia 
wewnętrznej hierarchii), a nacisk kładzie się na dyskusje i wspólne 
podejmowanie decyzji. Lider organizacji przyjmuje rolę partnerską 
w stosunku do innych działaczy organizacji. W aspekcie zewnętrznym 
organizacja często komunikuje się i podejmuje działania z innymi 
podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi i lokalną wła-
dzą. Mało ważną rolę odgrywa w tym typie organizacji wspólne po-
dzielanie określonych wartości i idei. Przestrzeń działania organizacji 
jest postrzegana jako arena potencjalnej współpracy, a nie konkurencj
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Tabela 1. Dwa modele lokalnych organizacji pozarządowych

Poziom analizy
Organizacje 

pozarządowe typu 
„zamkniętego”

Organizacje 
pozarządowe typu 

„otwartego”
Relacje wewnątrz 

organizacji (pomiędzy 
członkami)

hierarchiczne demokratyczne

Forma komunikacji 
(wewnętrznej 
i zewnętrznej)

pionowa pozioma

Lider organizacji

charyzmatyczny 
przywódca, 

reprezentant 
organizacji

partner nastawiony 
na dyskusję 
i wzajemną 
współpracę

Komunikacja z innymi 
podmiotami (mieszkańcy, 

władza lokalna, 
instytucje)

rzadka komunikacja, 
często jednorazowa

częsta komunikacja, 
systematyczna

Podejmowanie działań 
z innymi podmiotami rzadkie działania częste działania

Postrzeganie sfery 
publicznej i działającej 

w niej podmiotów

konfliktowy, poczucie 
zagrożenia, walka 

o ograniczone zasoby

współpraca, 
partnerstwo, 
kooperacja

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione w tabeli 1 dwa przeciwstawne modele orga-
nizacji pozarządowych (typy idealne): typu „zamkniętego” (max. 
aspekt tradycyjny) i „otwartego”(max. aspekt demokratyczny), 
tworzą przeciwstawny układ odniesienia do przeprowadzenia ana-
lizy empirycznej. Posłuży on do określenia, w jakim stopniu badane 
organizacje pozarządowe w Białymstoku i powiecie białostockim za-
wierają, i w jakich proporcjach, elementy z poszczególnych modeli. 
Możliwe będzie stwierdzenie również czy i w jakim stopniu różnią 
się organizacje pozarządowe z poszczególnych warstw analitycznych 
w odniesieniu do wyżej opisanych modeli. Będzie to możliwe poprzez 
określenie, do którego modelu organizacji pozarządowych są one 
bardziej zbliżone lub czy występuje tendencja równoważenia owych 
przeciwstawnych wzorów. W rezultacie zostanie przeprowadzona 
analiza wywiadów pogłębionych o wysokim stopniu strukturyzacji 
zrealizowanych na próbie celowej organizacji pozarządowych z Bia-
łegostoku i powiatu białostockiego.

W wyniku uwzględnienia wyżej przedstawionych kryteriów 
analizy treści wywiadów pogłębionych z członkami organizacji po-
zarządowych z powiatu białostockiego i Białegostoku, możliwe było 
skonstruowanie porównawczych zestawień oraz bardziej szczegóło-
wych wykresów. Tabele 2 i 3 zawierają pogrupowane kody poszcze-
gólnych wywiadów (np. A1, B3, D4) z punktu widzenia ich podziału 
na wywiady przeprowadzone w powiecie białostockim i Białymstoku 
oraz z punktu widzenia kategorii przyporządkowanych do poszczegól-
nych poziomów analizy. W pracy badawczej zastosowano ilościową 
analizę treści oraz kodowanie treści ukrytych przekazu. Kodowanie 
przepisanych treści wywiadów opierało się na całościowym przeczy-
taniu przez badacza uzyskanego materiału badawczego i następnie 
klasyfikacji poszczególnych odpowiedzi na zadane pytania według 
przyjętych kategorii analizy. Zasadniczym celem badania było uzyska-
nie materiału badawczego o jak najwyższym poziomie standaryzacji, 
umożliwiającego opis zależności zachodzących pomiędzy badanymi 
organizacjami pozarządowymi i lokalnym kontekstem. Dodatkowo 
w celu ukazania „głębi” uzyskane zestawienia tabelaryczne i wykresy 
zostały uzupełnione przykładowymi cytatami z wywiadów.

W niniejszym artykule omówione zostaną wyniki badań zwią-
zane z aspektem zewnętrznej (z innymi podmiotami) komunikacji 
badanych lokalnych organizacji pozarządowych oraz aspektem we-
wnętrznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami a lide-
rem organizacji pozarządowej.

Diagnoza ograniczeń komunikacji zewnętrznej 
badanych społeczności lokalnych

 z innymi podmiotami

W celu dokonania szczegółowego opisu poziomu otwartości 
badanych lokalnych organizacji pozarządowych na współpracę ze 
zróżnicowanymi podmiotami potrzebna jest diagnoza ograniczeń 
i przeszkód negatywnie wpływających na ich działalność w lokalnym 
środowisku. Dominacja w wypowiedziach badanych licznych barier, 
zwłaszcza związanych z komunikacją z innymi podmiotami może 
wskazywać nie tylko na fakt, że badana organizacja pozarządowa 
przyjmuje zamknięty model działania, ale również, że organizacja czy 
instytucja, z którą chce nawiązać współpracę aprobuje taki model 
działania. Może to wskazywać, że niemal polskim standardem jest 
stosowanie w komunikacji zewnętrznej zasady ograniczonego zaufa-
nia do innych podmiotów oraz orientowania się w swoich działaniach 
głównie na zysk własny, a nie ogólnospołeczny. W efekcie, w aspekcie 
niniejszego opracowania, uwzględniono następujące poziomy analizy:

• diagnoza głównych barier ograniczających działalność bada-
nych organizacji pozarządowych (nasilających konkurencję, 
a nie współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi 
tzw. walka o ograniczone zasoby);

• udział badanych organizacji pozarządowych w konfliktach 
(określenie sfer „zamykających” sferę potencjalnej współ-
pracy).

 Występowanie barier, które ograniczają rozwój, to główny 
czynnik zamykający badane organizacje na szerszą komunikację ze 
zróżnicowanymi podmiotami. Wiąże się to z faktem, że otaczającą 
rzeczywistość społeczną członkowie organizacji pozarządowej po-
strzegają jako przestrzeń ograniczonych zasobów, które zdobywa się 
często drogą nieformalnych negocjacji. 

Z analizowanego materiału badawczego można uzyskać szcze-
gółowy obraz licznych barier w działalności badanych organizacji 
pozarządowych (tabela 2). Warto zwrócić uwagę, że zaledwie dwie 
organizacje pozarządowe z powiatu białostockiego i jedna z Białe-
gostoku w ogóle nie zauważają jakichkolwiek barier ograniczających 
ich działalność, co obrazuje skalę występowania czynników ograni-
czających. Wskazuje to na istnienie w świadomości badanych dzia-
łaczy silnego przekonania, że funkcjonują w wysoce nieprzyjaznym 
i obcym otoczeniu społecznym, które jest organizowane głównie 
przez nieformalne i ukryte reguły działania. 

Istnienie barier w działalności 
organizacji pozarządowych

 
Formy barier w działalności badanych organizacji pozarządo-

wych przedstawione zostały w tabeli 2. Brak barier określiły nastę-
pujące organizacje:
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• badane organizacje pozarządowe z powiatu białostockiego: 
B5, C5 (Suma: 2);

• badane organizacje pozarządowe z Białegostoku: E6 (Suma: 1).

Tabela 2. Formy barier w działalności badanych organizacji pozarządo-
wych według badanych

Formy barier 
w działalności 

badanych organizacji 
pozarządowych:

Badane organizacje 
pozarządowe 

z powiatu 
białostockiego

Badane organizacje 
pozarządowe 

z Białegostoku

Finansowe

A1, A2, A3. A4, A6, A7, 
B2, B3, B7, C7, C8, C9, 

E5, E8, E9
Suma: 15

B1, C3, D1, D2, D3, 
D4, E4

Suma: 7

Konkurencja między 
organizacjami 

pozarządowymi

B7, B8, C1
Suma: 3

C3
Suma: 1

Brak aktywnych 
członków 

A3, B6, C2, C4, C6, E9
Suma: 6 Suma: 0

Brak siedziby 
organizacji 

pozarządowej

A5, A6, B6, E8
Suma: 4

E4
Suma: 1

Nieprzychylny 
stosunek władz 
samorządowych

A2, A6, A8, B3, B4, 
B8, C1, C4, C6, C7, C9, 

E2, E5
Suma: 13

B1, D4
Suma: 2

Nadmiar biurokracji A2, B2, B3, C2, C7, C8
Suma: 6

D3, D4, E1
Suma: 3

Brak napływu 
nowych członków 

do organizacji 
pozarządowej

A3, B2, B3, E8
Suma: 4

B1, E7
Suma: 2

Nieprzychylny 
stosunek 

mieszkańców

B2, B4, B7, C1, C2, C4, 
C6, C8, D5, D6, E3

Suma: 11
Suma: 0

Źródło: opracowanie własne. Uwaga: kody nie sumują się do 40 i 10.

Podstawowym problemem utrudniającym działalność bada-
nych organizacji są problemy związane z pozyskaniem funduszy na 
realizację projektów czy organizację konkretnych działań np. szkoleń, 
warsztatów, wystawy. Wiąże się to dodatkowo ze zjawiskiem konku-
rencyjności lokalnych organizacji pozarządowych o ograniczone środki 
finansowe oraz utrwalenie się w świadomości działaczy, że jednym 
z najbardziej skutecznych sposobów pozyskania funduszy jest utrzy-
mywanie pozytywnych relacji z przedstawicielami lokalnej władzy. 
Zasadniczo zakłada się, że głównym zadaniem lidera badanych orga-
nizacji pozarządowych jest pozyskanie w bezpośredni i nieformalny 
sposób takich pozytywnych relacji z przedstawicielami lokalnej władzy 
oraz kierownikami innych instytucji w celu uzyskania gwarancji do-
stępności do cennych informacji czy zasobów finansowych.

 Dodatkowo wskazuje to na brak wiedzy badanych na temat 
pozyskiwania funduszy z innych źródeł oraz na brak umiejętności 
w składaniu wniosków o dotacje np. z Unii Europejskiej. Może to 
wskazywać na słabość złożonych sieci społecznych w ramach całej 
społeczności lokalnych, gdzie cenne informacje są zarezerwowane 
do nielicznych kręgów osób.

„Problemem są pieniądze, tu nie ma co dyskutować, na wszyst-
ko trzeba, byle coś kupić, na ten festyn, jak trzeba kupić jakieś mate-
riały to jest problem z pieniędzmi, dla gminy nie byłoby problemem 

1000 czy 2000 dać, to by nie zbiedniała, ale przepisy nie pozwa-
lają na te ... przepisy trzeba omijać, kombinować, to już są takie 
przestępstwa, tego nie można robić no i dlatego jest problem czy te 
stowarzyszenia nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, nie 
mogą, nie można pieniędzy pozyskać” (A3).

 Według badanych, z barierami finansowymi najczęściej po-
wiązane jest występowanie nadmiernej biurokratyzacji. Brak zro-
zumienia oraz wysoki poziom skomplikowania wymaganych proce-
dur związanych z przygotowaniem wniosku o dotację finansową na 
dany projekt najczęściej tłumaczony jest jako jeden z podstawowych 
problemów w działalności organizacji pozarządowych. Instytucje sa-
morządu lokalnego są postrzegane często jako obce i nastawione 
negatywnie do badanych, które niechętnie dzielą się informacjami 
na temat pozyskania określonych funduszy. Interesujący jest fakt, że 
wśród badanych jest to przekonanie tak popularne, że badani często 
całkowicie rezygnują (i nawet nie podejmują próby) pozyskiwania 
np. dotacji z UE w myśl przekonania, że nie da się tego zrealizować 
w sposób formalny, a jedynie straci się cenny czas. Sukcesy innych 
organizacji pozarządowych w aspekcie pozyskiwania dotacji bardzo 
często badani postrzegają jako efekt nieformalnych powiązań z re-
alną władzą, co jeszcze bardziej ogranicza współpracę pomiędzy 
zróżnicowanymi podmiotami w danej społeczności lokalnej.

„Bariera jest jeszcze inna, jakby niezależna, to coraz większa 
biu-ro-kra-ty-za-cja naszego życia, która przybierać zaczyna już cza-
sami jakieś monstrualne formy. Ta biurokratyzacja jest i ona się nie 
zmniejsza, tylko ona pogłębia. Ja jestem.. bądź co bądź, mam do-
świadczenie szesnastoletnie, czyli.. czyli bardzo długie pracy właśnie 
w tego typu środowisku, które się cały czas zazębia za.. za to, co 
możemy określić nazwą „biurokracja”, więc.. Ta biurokracja z roku 
1994, kiedy zaczynałem, w niczym jest porównywalna z biurokracją 
roku 2010. Ona się rozrosła do monstrualnych rozmiarów” (D3).

 W analizowanych wywiadach uwagę zwraca fakt częstego 
podkreślania przez badanych trzech istotnych barier o charakterze 
kontaktów z innymi podmiotami. Po pierwsze, badani bardzo czę-
sto podkreślali, że główną barierą w ich działalności jest nieprzy-
chylność lokalnych władz. Po drugie, dość znacznym ograniczeniem 
w działalności badanych organizacji pozarządowych, zwłaszcza 
w powiecie białostockim, jest niechęć ze strony mieszkańców. Ba-
dani często podkreślali, że spotykają się podczas swojej działalności 
z brakiem zrozumienia, a nawet zawiścią ze strony mieszkańców. 
Wskazuje to na niski poziom społecznej wiedzy na temat funkcjono-
wania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i jego podmiotów, 
czyli organizacji pozarządowych. Z drugiej strony dominacja w spo-
łeczeństwie polskim pragmatycznego podejścia do rzeczywistości 
społecznej oraz powszechnego niemal przekonania o niechęci do 
instytucji władzy oraz podmiotów z nią współpracujących może ge-
nerować niechęć do organizacji pozarządowych, postrzeganych jako 
organizacje służące do uzyskiwania gratyfikacji finansowej przez jej 
członków. Aczkolwiek może to również wskazywać na niewystracza-
jącą komunikację badanych organizacji pozarządowych z mieszkań-
cami. Trzecią barierą w tym aspekcie jest brak współpracy pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi, co ujawnia konkurencyjny model 
funkcjonowania III sektora w badanych miejscowościach oraz brak 
wypracowanych kanałów komunikacji pomiędzy nimi.

„Proszę Panią barier jest bez liku, mentalna… jak to nazwać, 
kulturowe? Bo teraz to komercja wiadomo nikogo nic nie obchodzi, 
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obojętność totalna, niska świadomość społeczna, niska świadomość 
ekonomiczna, polityczna każda” (C6);

„I też mam z nim na pieńku i to jest cały problem, i to nie tylko ja 
mam z nim na pieńku.. To znaczy na pieńku, chodziło o te pieniążki wte-
dy, bo on jako radny stąd przyjechał, żebym ja to podpisał, ja mówię: 
nigdy nie podpiszę tego. Tych papierów nie podpiszę, bo po prostu to 
był jawny przekręt. Byśmy tych pieniędzy nie dostali w ogóle i byśmy 
nawet nie wiedzieli, gdzie te pieniążki się podziały nasze, nasze!” (A8);

„Myślę że tak, ta mentalność wiejska. Czyli mamy (…) dwóch 
sołtysów, jeden sołtys taki, oj, oj, a na co, nic to nie potrzebne. A dru-
ga jest członkiem naszej organizacji pozarządowej, no to wiadomo 
jak to jest. Jedna współpracuje chce, a drugiej żeby nie wiem jak, 
gdzie ją tam wozić. Bo próbowałam to nie jest tak, że ja się nasta-
wiam źle, ja próbuje tych ludzi przekonywać, nie uprzedzam się do 
nich i tak dalej. Panią sołtys wzięłam na tą, na tą właśnie na ten 
projekt (…) Ale ona tam nic tylko zrozumiała, dlaczego my to robi-
my. Natomiast nic nie potrafiła zrobić, a ta mentalność tej kobiety 
została. Ona ciągle zazdrości czegoś, ona czegoś, no niestety, to jak 
ksiądz mówił to z tą mentalnością to ludzie muszą wymrzeć” (C4).

 Inne formy barier są związane z wewnętrznymi problemami 
samych organizacji pozarządowych. Najczęściej są to kwestie zwią-
zane z brakiem aktywnych członków oraz brakiem napływu nowych 
osób np. ludzi młodych. Wskazuje to na istnienie zjawiska silnego 
zaangażowania wąskiej grupy „aktywistów” w działalność danych 
organizacji pozarządowych, przy jednoczesnej bierności innych 
członków organizacji. Aktywne są głównie te osoby, które mocno 
wierzą w misję całej organizacji pozarządowej oraz są ściśle powią-
zani z charyzmatycznym liderem badanej organizacji pozarządowej. 
W takim ujęciu komunikacja wewnętrzna odbywa się niemal wy-
łącznie pomiędzy liderem a posłusznym mu aktywem, natomiast 
inni działacze są zwoływani odgórnie w wyjątkowych sytuacjach.

„Zgodnie z przepisami trzeba pilnować, śledzić i swój czas po-
święcać i koniec. Chyba nie ma ludzi takich chętnych” (D5).

 Ostatni typ barier w działalności organizacji pozarządowych 
stanowią bariery materialne, związane z brakiem siedziby określo-
nych organizacji pozarządowych, co w dużej mierze, według bada-
nych, ogranicza ich działalność. Uwidacznia się w przypadku tych 
barier również przekonanie o niemożności rozwiązania tego pro-
blemu, w wyniku braku wiedzy lub odpowiednich nieformalnych 
znajomości.

„Typu biuro, typu miejsce, gdzie mogę się spotkać, no bo wie 
Pani prywatne mieszkanie człowiek może na zebrania przeznaczać 
i tak dalej, i tak dalej, ale wie Pani jeżeli to jest bardzo częste, to się 
robi uciążliwe” (E4).

Znajomość istnienia barier w działalności
 innych organizacji pozarządowych według badanych

Brak znajomości:
• badane organizacje pozarządowe z powiatu białostockiego: 

A2, B5, B6, C6, D6, E2, E3, E5 (Suma: 8);
• badane organizacje pozarządowe z Białegostoku: C3, D2, E6, 

E7 (Suma: 4).

 Interesującym faktem jest, że przy znacznych deklaracjach 
badanych na temat znajomości barier innych organizacji pozarzą-

dowych, funkcjonujących w ich miejscowości, najczęściej ich wska-
zania stanowiły powielenie ich własnych doświadczeń w tej kwestii. 
Wskazuje to na relatywny brak wiedzy badanych na temat lokalnego 
III sektora oraz o ograniczonej komunikacji pomiędzy tymi podmio-
tami. Badani za główne bariery działalności III sektora w ich miejsco-
wości najczęściej wskazywali następujące przyczyny: brak środków 
finansowych, nadmiar biurokracji, brak wsparcia władz samorządo-
wych, niechęć ze strony mieszkańców, zamknięcie się na współpracę 
innych organizacji pozarządowych oraz brak aktywnych członków. 
Wskazuje to na silną dominację więzi wspólnotowych, opartych na 
bezpośrednich i nieformalnych relacjach nie tylko wewnątrz bada-
nych organizacji pozarządowych, ale również w relacjach z innymi 
podmiotami w lokalnych społecznościach.

Ważnym pytaniem w aspekcie analizy wzajemnych relacji po-
między badanymi organizacjami pozarządowymi a mieszkańcami 
jest określenie poziomu ich konfliktowości (tabela 3). W tym ujęciu 
zakłada się, że im większa częstotliwość konfliktów pomiędzy ba-
danymi organizacjami pozarządowymi, a określonymi podmiotami 
(innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami), tym 
mniejsze prawdopodobieństwo współpracy między nimi. Niski po-
ziom współpracy pomiędzy zróżnicowanymi podmiotami oraz wy-
stępowania konfliktów będzie adekwatny z niską jakością lokalnych 
sieci złożonych, co jest adekwatne z niskim poziomem adaptacyjno-
ści wszystkich podmiotów w analizowanych sieciach.

Tabela 3. Udział badanych organizacji pozarządowych w konfliktach

Uczestnicy konfliktu

Badane organizacje 
pozarządowe 

z powiatu 
białostockiego

Badane organizacje 
pozarządowe 

z Białegostoku

Członkowie 
badanej organizacji 

pozarządowej
(konflikt wewnętrzny)

A1, A3, B3
Suma: 3 Suma: 0

Mieszkańcy C1, C5
Suma: 2

D4, E1
Suma: 2

Instytucje Suma: 0 E7
Suma: 1

Inne organizacje 
pozarządowe

B7
Suma: 1 Suma: 0

Prywatne firmy A2
Suma: 1 Suma: 0

Źródło: opracowanie własne. Uwaga: kody nie sumują się do 40 i 10.

Deklarowane wzięcie udziału badanej organizacji pozarządowej 
w konflikcie:

• badane organizacje pozarządowe z powiatu białostockiego: 
A1, A2, A3, A8, B3, B7, C1, C4, C5 (Suma: 9);

• badane organizacje pozarządowe z Białegostoku: D4, E1, E7 
(Suma: 3).

Analizując zebrany materiał należy wziąć pod uwagę fakt, że py-
tanie o zaangażowanie badanych organizacji pozarządowych w kon-
flikt jest pytaniem trudnym i problemowym. Możliwe, że wynika to 
ze społecznie powielanego przekonania, że wdanie się w konflikt 
jest postrzegane przez innych mieszkańców danej społeczności jako 
istotne zagrożenie dla istniejącego porządku społecznego. W rezulta-
cie można zakładać, że część badanych miało opory przed przedsta-
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wianiem swojej organizacji pozarządowej jako podmiotu biorącego 
udział w konflikcie. Owe obawy mogły być wzmocnione przez fakt, 
że badacz był osobą spoza organizacji, a więc postrzegany jako osoba 
obca, w stosunku do której trzeba się kierować zasadą ograniczonego 
zaufania. Zgodnie z uzyskanymi wypowiedziami badanych uwidacznia 
się niski poziom konfliktowości badanych organizacji pozarządowych. 
Interesujące jest natomiast, że w deklaracjach udziału badanych or-
ganizacji pozarządowych dominują formy konfliktów wewnętrznych 
pomiędzy członkami samej organizacji pozarządowej. Są to przede 
wszystkim konflikty związane z nadmiernym zainteresowaniem człon-
ków zarządów lokalną polityką. Konflikty zewnętrzne najczęściej przy-
bierają formę silnych napięć z przedstawicielami władz samorządo-
wych. W tych przypadkach badani silnie zaznaczali niechęć burmistrza 
danej gminy do ich organizacji pozarządowej oraz faworyzowanie in-
nych, działających w danej społeczności lokalnej. Natomiast konflikty 
pomiędzy badanymi organizacjami pozarządowymi, a mieszkańca-
mi dotyczą przede wszystkim organizacji ekologicznych w aspekcie 
ich działalności na rzecz ochrony środowiska, a interesami lokalnej 
ludności. Tylko w pojedynczych przypadkach występowały konflikty 
pomiędzy badanymi organizacjami pozarządowymi, a instytucjami, 
innymi organizacjami pozarządowymi oraz prywatnymi firmami. Są to 
konflikty związane z odmiennymi poglądami na określone sprawy po-
między badaną organizacją pozarządową, a instytucją kulturalną oraz 
konflikty związane z pojawieniem się silnych napięć pomiędzy parte-
rami podczas współpracy. Jawne zaangażowanie się w konflikt, który 
jest postrzegany wyłącznie jako walka o sumie zero-jedynkowej a nie 
forma negocjacji, jest postrzegane wysoce negatywnie. Priorytetem 
jest utrzymanie wysokiego poziomu wewnętrznej spójności organiza-
cji, która często jest tworem sztucznym i nieadaptacyjnym. W badanych 
organizacjach pozarządowych często dominuje obraz wewnętrznych 
spięć, nieformalnych spięć czy tworzenia nieformalnych grup niezado-
wolonych. Są one jednak uciszane w imię wyznawania wspólnej misji 
najczęściej przez charyzmatycznego lidera organizacji.

„W konflikcie. No my z burmistrzem jesteśmy cały czas w konflik-
cie. No to może nawet nie ostatnio, tylko tak cały czas” (C4);

„Są projekty, które do tej pory... może się nie wstydzimy, bo one 
się odbyły i jakieś tam pozytywy one miały, ale mówmy szczerze no 
zupełnie inaczej je sobie wyobrażaliśmy a zupełnie inaczej się to na 
samym końcu ułożyło. Jak najbardziej. Jak życie. Są różni partnerzy. 
Różnice kulturowe. Różnice celów. Dla jednych celem jest powiedzmy 
świadomość młodzieży, że coś się dzieje w społeczności a dla innych 
celem, o którym się głośno nie mówi jest np. dofinansowanie, które 
potrzebują na funkcjonowanie biur na przykład. Ale tego się głośno 
nie mówi. Dopiero potem, w czasie realizacji projektu wychodzi, że 
to jest inny cel tak naprawdę. Wiec jak najbardziej są fajne projekty, 
super projekty, do rany przyłóż ale są też projekty z partnerami, gdzie 
no niestety konflikt czasami nawet jest dosyć zaostrzony” (B7).

Podsumowanie

Analizując uzyskany materiał badawczy z wywiadów przeprowa-
dzonych z członkami organizacji pozarządowych z Białegostoku i po-
wiatu białostockiego, uwagę zwraca wysoki poziom deklaracji bada-
nych dotyczący istnienia szerokiej współpracy ich organizacji z innymi 
podmiotami (organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami). 
Może to wskazywać na wysoki poziom „otwarcia się” badanych or-

ganizacji pozarządowych i tym samym na wysoką jakość złożonych 
sieci społecznych. Jednakże szczegółowa interpretacja wypowiedzi 
badanych ukazała, że owe „otwarcie się” organizacji pozarządowych 
jest w dużej mierze ograniczone do pojedynczych znaczących osób 
(np. burmistrza, dyrektora szkoły, proboszcza). Wskazuje to na istnie-
nie silnych więzi wspólnotowych, a nie stowarzyszeniowych. Zasad-
niczo wpływa to silnie na ograniczenie tworzenia się złożonych sieci 
społecznych w wyniku powstawania zamkniętych enklaw wzajemnej 
komunikacji, przepływu informacji i zasobów. Współpraca z innymi 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami często jest jednorazowa 
(np. organizowanie wystawy, festynu) lub przybiera formę podtrzymy-
wania pozytywnych relacji społecznych (np. poprzez użyczanie sprzętu 
technicznego lub pomieszczeń). 

Kolejnym czynnikiem osłabiającym „otwarcie się” badanych or-
ganizacji pozarządowych na długotrwałą współpracę z innymi pod-
miotami jest istnienie ograniczonych zasobów finansowych oraz brak 
wiedzy działaczy organizacji pozarządowych na temat pozyskiwania 
funduszy z grantów. Powoduje to z jednej strony relacje konkurencji 
pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a z drugiej kreuje 
jednolity obraz władz samorządowych jako tych, którzy „monopoli-
zują” dostęp do zasobów finansowych. Niepokojącym czynnikiem 
ograniczającym działalność i rozwój badanych organizacji pozarządo-
wych, ujawniającym się w wypowiedziach badanych, jest brak part-
nerskich relacji z przedstawicielami lokalnej władzy oraz niechęć ze 
strony samych mieszkańców. W efekcie wskazuje to na niski poziom 
ogólnej wiedzy mieszkańców oraz pracowników instytucji, urzędów 
na temat tego, czym jest społeczeństwo obywatelskie oraz na jakich 
zasadach funkcjonują jego podstawowe podmioty, czyli organizacje 
pozarządowe. Wszystkie powyższe czynniki negatywnie wpływają na 
poziom adaptacyjności poszczególnych lokalnych organizacji pozarzą-
dowych. Aczkolwiek podejmowanie przez część lokalnych organizacji 
pozarządowych nowatorskich rozwiązań w tak trudnym otoczeniu 
społecznym wskazuje na dynamiczną ewolucję badanych organizacji 
w stronę tworzenia nowych hybrydalnych form.

Źródłem finansowania badań i artykułu był projekt Fundacji                
Centrum Promocji Podlasia.
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Nauczanie sufickie Idriesa Shaha
jako pomost między Wschodem i Zachodem

Sufi teaching by Idries Shah 
as a bridge between East and West 

Intensive migration processes to Europe make intercultural 
dialogue – with particular emphasis on the mentality characteristic 
of the Arab-Muslim cultural circle – very important issue. The pro-
posal of reconciling the way of thinking characteristic for the East 
and West and the dialogue between the representatives of both 
cultural circles may be the Sufi teaching presented by Idries Shah.

Keywords: sufism, Idries Shah, Eastern philosophy, Muslim philos-
ophy, intercultural dialogue.

Intensywne procesy migracyjne do Europy sprawiają, że 
niezwykle aktualną kwestią staje się dialog międzykulturowy, ze 
szczególnym uwzględnieniem mentalności charakterystycznej dla 
arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego. Propozycją pogodze-
nia sposobu myślenia charakterystycznego dla Wschodu i Zachodu 
oraz dialogu między przedstawicielami obu kręgów kulturowych 
może być nauczanie sufickie prezentowane przez Idriesa Shaha.

Słowa kluczowe: sufizm, Idries Shah, filozofia wschodu, filozofia 
muzułmańska, dialog międzykulturowy.
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Ze względu na intensywne procesy migracyjne do krajów Eu-
ropy w ciągu ostatnich lat, istotnym tematem debaty społecznej 
i politycznej stają się wzajemne relacje przedstawicieli różnych krę-
gów kulturowych. Szczególnie aktualnym problemem jest wzajemne 
zrozumienie między osobami zsocjalizowanymi zgodnie z normami 
i wartościami euroatlantyckiego kręgu kulturowego i przedstawi-
cielami kręgu arabsko-muzułmańskiego. Choć wzajemne oddziały-
wanie na siebie obu kręgów kulturowych sięga wielu stuleci, nadal 
można zauważyć powszechny brak wzajemnego zrozumienia i wy-
pracowania zadawalających podstaw dialogu (Armour 2004). Przy-
kładami podejścia, będącego wyrazem dialogu między sposobami 
myślenia, które uwidaczniają się w odmiennych kulturach, może 
być nauczanie, np. Jiddu Krishnamurtiego (np. Krishnamurti 1989), 
Anthony’ego de Mello (np. de Mello 2006), Navisa Norda (np. Nord 
2016) czy Idriesa Shaha, którego stanowisko zostanie przedstawione 
w niniejszej pracy.

Cechy charakteryzujące nauczanie Idriesa Shaha

Jedną z charakterystycznych cech nauczania Shaha jest po-
rzucenie typowego dla islamu języka oraz linii argumentacyjnych 
uzyskujących swą ważność poprzez odwoływanie się do pism cieszą-
cych się najwyższym autorytetem w krajach muzułmańskich, czyli do 
Koranu i sunny proroka. Z tego powodu w tekstach Shaha brak jest 
odwołań do tych pism, ponadto sporadycznie pojawia się termin 
„Bóg”, a jeśli już to się dzieje, to użyty jest angielski termin God, 
a nie jak się powszechnie przyjęło transliteracja Allah. Być może 
wiązało się to z faktem, że odbiorcami nauk Shaha byli ludzie, dla 
których Koran i sunna nie odznaczały się niczym szczególnym spo-
śród innych tekstów kultury, więc argumentowanie, że opis danego 
zjawiska jest zgodny z zasadniczymi tekstami stanowiącymi prawo 

muzułmańskie, byłoby całkowicie niezrozumiałe, o ile nie byłoby 
odbierane jako próba indoktrynacji. Dodatkowo, prawdopodobnie 
większość odbiorców nauczania Shaha nie znała treści Koranu lub 
znała ją bardzo wybiórczo, więc ciężko było zakładać, by zrozumieli 
oni aluzje do konkretnych wersetów.

Zamiast koncentrować się na wyjaśnianiu doktryny, Shah wska-
zywał na konkretne zjawiska, które charakteryzują ludzką egzysten-
cję, które wpływają na ludzkie działania, wybory, preferencje i spo-
sób przeżywania świata. Te zjawiska wykraczają ponad zakorzenie-
nie w danej kulturze i są w różny sposób przedstawiane w filozofiach 
i religiach świata. Mohamed Yahia Haschmi komentuje nauczanie 
Shaha następującymi słowami: „wiele jego ‘orientalnych’ opowieści 
jest teraz uznawanych za struktury ilustrujące sytuacje w życiu czło-
wieka, które nie koncentrują się na danym okresie czy powiązaniach 
kulturowych” (Yahia Haschmi 1974: 120). Zatem, jedną z ważniej-
szych charakterystyk nauczania Shah jest dążenie do opisu i wyja-
śniania sytuacji w życiu człowieka, które można uznać za uniwersal-
ne, które powtarzają się bez względu na uwarunkowania społeczne, 
kulturowe czy czasowe. Zjawiskami takimi są na przykład: nienawiść, 
żądza, zazdrość, potrzeba uwagi i akceptacji, samooszukiwanie się, 
brak kontaktu z samym sobą, konstruowanie tożsamości własnej 
opierając się na kwestiach, które nie dotyczą istoty człowieczeń-
stwa. Jedną z najważniejszych pozycji Shaha na ten temat jest The 
commanding self (Shah 1994), gdzie zaprezentowane są wyjaśnie-
nia jednego z kluczowych terminów nauk sufickich, czyli nafs, które 
uznaje się ze źródło wszelkiego błędu w działaniach człowieka (por. 
Opyrchał 2016).

Inną ważną cechą nauczania sufickiego w wydaniu Idriesa Sha-
ha jest podkreślanie znaczenia doświadczenia. Nie chodzi tu o ne-
gowanie rozważań teoretycznych, ale o ich niewystarczalność. Shah 
wskazuje, że: „sufizm jest działaniem, a nie instytucją” (Shah 2009: 
30) i jako taki powinien kształtować określoną postawę w człowie-
ku, która uwidacznia się w jego działaniu. Rozważania są pomocne 
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nie społecznej, jak i psychologicznej” (Yahia Haschmi 1974: 120). 
Jednakże problematyczna może być kwestia formy, jaką stosują 
nauczyciele suficcy, w tym również Shah. Jednym z bardzo popular-
nych narzędzi edukacyjnych jest przypowieść (historyjka, powiastka 
filozoficzna), której funkcja może nie być do końca zrozumiała dla 
człowieka Zachodu, edukowanego w szkole przez lata w oparciu 
o inne metody. Wyzwaniem dla człowieka Zachodu, otwierającym 
go na dialog międzykulturowy, może być między innymi dostrze-
żenie nauczania dotyczącego doniosłych spraw egzystencjalnych 
w tekstach o pozornie niewielkim znaczeniu oraz podjęcie wysiłku 
umożliwiającego wieloaspektową pracę z powiastkami (por. Nord 
2017: 173-185). Bez umiejętności korzystania z narzędzi zapropo-
nowanych przez tradycję suficką, przy jednoczesnym przywiązaniu 
zbyt dużej wagi do pojęć i doktryny, może powstać krytyczna ocena 
nauczania Shaha, przypominająca zdanie Jamesa Moore’a, który 
twierdził, że jest to sufizm „bez poświęcenia, bez transcendowania 
siebie, bez aspiracji wyższego poznania” (Moore 1986: 8). Podobną 
ocenę przedstawił Lawrence Paul Elwell-Sutton, specjalizujący się 
w naukach o islamie i w kulturze perskiej, który uważał, że działal-
ność Shaha należy nazwać pseudo-sufizmem, gdyż: „nie skupia się 
na Bogu, ale na człowieku” (Elwell-Sutton 1975: 16).

Dla człowieka Wschodu, wychowanego w kulturze arabsko-
-muzułmańskiej, niezwykle istotnym elementem nauczania Shaha 
będzie jego pochodzenie i bardzo wysoka pozycja społeczna rodzi-
ny, której wielu członków cieszyło się autorytetem (Yahia Haschmi 
1974: 116), jak również popularyzowanie bogatej tradycji i dzie-
dzictwa kulturowego. Jednakże zaniechanie akcentowania kwestii 
wyznaniowych może wzbudzać protest i niechęć do nauk Shaha. 
Moore, który krytykował metodę prezentowaną przez Shaha, suge-
rował, by nie nazywać tej aktywności sufizmem, gdyż jest to naucza-
nie: „bez tradycji, bez Proroka, bez Koranu, bez islamu i bez Boga” 
(Moore 1986: 16), a powszechna definicja sufizmu jako filozoficzno-
-mistycznego nurtu islamu wydaje się sugerować, że odwołania te 
powinny występować czy wręcz są konieczne do zidentyfikowania 
nauczania jako pozostającego w obrębie sufizmu, a zatem i islamu. 
Należy jednak pamiętać, że sufizm niemal od samych początków 
bywa postrzegany przez część muzułmanów jako ruch heretycki, 
a brak odwołań do Koranu czy sunny w nauczaniu Shaha z pewno-
ścią ugruntuje taką ocenę jego działań ze strony fundamentalistów.

Nauczanie sufickie Idriesa Shaha choć posiada potencjał, by 
pomóc przedstawicielom Wschodu i Zachodu we wzajemnym zro-
zumieniu, jest także wyzwaniem, wymagającym podejścia skoncen-
trowanego na tym, co istotowe, a nie zatrzymywania się na formie 
zewnętrznej.

Podsumowanie

Choć Shah zmarł w 1996 roku, jego podejście do kwestii dia-
logu między przedstawicielami różnych kręgów kulturowych nadal 
inspiruje do przemyśleń i poszukiwania coraz bardziej optymalnych 
rozwiązań, związanych z budowaniem relacji międzyludzkich. Oka-
zuje się jednak, że jego nauczanie stanowi wyzwanie moralno-in-
telektualne nie tylko dla przedstawicieli euroatlantyckiego kręgu 
kulturowego, ale także dla tych, którzy zakorzenieni są w kulturze 
arabsko-muzułmańskiej. Zarówno jedni, jak i drudzy musieliby wy-
kazać dobrą wolę oraz chęć przekroczenia własnych uprzedzeń, 

w zrozumieniu takich zagadnień jak miłość, współczucie czy szczo-
drość, ale dopiero uzyskanie doświadczenia w tym zakresie umoż-
liwia wypracowanie względnie trwałej postawy, ujawniającej się 
w zachowaniu.

Kolejnym elementem charakteryzującym sufizm Shaha jest 
narzędziowe traktowanie konceptów myślowych. Shah przyta-
cza w tym kontekście słowa Ra’is Czaghmagh’a: „Sufizm zawiera 
wszystkie systemy myślowe. Każdy z nich może być użyteczny. (…) 
Zewnętrzne oblicze sufizmu w danym czasie, w danym miejscu 
i w danej społeczności może być rozmaite, ponieważ sufizm musi 
przybierać formy dostosowane do konkretnych ludzi” (Shah 2009: 
260). Shah podkreśla zatem filozoficzny, a nie wyznaniowy, aspekt 
sufizmu. Dzięki takiemu podejściu, naukami sufickimi może być zain-
teresowany zarówno wyznawca chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, 
jak również ateista. W tradycji sufickiej podkreśla się, że w zakresie 
doskonalenia się człowieka nie ma recept i to, co jednym pomaga, 
innym może szkodzić. Dotyczy to także poglądów i koncepcji.

Nauczanie Idriesa Shaha skupia się zatem na kwestiach zwią-
zanych z ludzką egzystencją, uwzględnia odmienność między jed-
nostkami, stara się dopasować język i metodę do aktualnego cza-
su, miejsca i innych warunków oraz nie ogranicza się do jednego 
sposobu wyjaśniania, bazującego na systemie i koncepcjach jednej, 
wybranej religii czy filozofii.

Pomost dla myśli Wschodu i Zachodu

Już ojciec Idriesa Shaha – Sirdar Saiyid Ikbal Ali Shah – człowiek 
wykształcony, pełniący funkcję dyplomaty, zauważył, że w naucza-
niu sufickim ujawnia się takie podejście do człowieka, które może 
być podstawą dialogu międzykulturowego. Jak podaje jego przyja-
ciel Laurence Frederic Rushbrook Williams, był on przekonany, że 
przesłanie nauk mistrzów sufizmu „może stanowić pomost między 
zachodnim i wschodnim sposobem myślenia; i że metody, które oni 
stosowali (…) z pewnością będą interesujące i mogą być wartościo-
we dla świata zachodniego w poszukiwaniu najlepszych sposobów 
wspierania niezależnej myśli i w rewidowaniu akceptowanych war-
tości” (Rushbrook Williams 1974: 18). Działalność popularyzowania 
w krajach Zachodu nauczania sufickiego przez Idriesa Shaha stanowi 
próbę realizacji intuicji Saiyida.

Atrakcyjność nauczania Shaha dla człowieka Zachodu przejawia 
się między innymi w próbie ujęcia doświadczenia człowieka wykra-
czając poza doktryny, które charakteryzują odmienne wyznania, da-
wanie przestrzeni i możliwości do uzgodnienia stanowiska nie tylko 
między różnymi religiami, ale także między osobami wierzącymi 
i niewierzącymi, jak również podejście do człowieka od strony tego, 
co uniwersalne, a nie uwarunkowane przez społeczeństwo, kulturę 
i osobistą historię. Odkrywanie istoty człowieczeństwa jest zagad-
nieniem wykraczającym poza podziały kulturowe czy religijne i wy-
daje się, że może być skuteczną, choć wymagającą drogą dialogu 
międzykulturowego. Człowiek Zachodu doceni pewnie także bardzo 
szerokie spektrum zjawisk, które przedstawione są w opowieściach 
sufickich. Mohamed Yahia Haschmi, odnosząc się do działalności 
Shaha, stwierdza, że: „dla wielu myślących ludzi na Zachodzie, pra-
ca ta jest atrakcyjna, ponieważ pokazuje, w jaki sposób problemy 
znane współczesnym społeczeństwom były obserwowane, stawiane 
i rozwiązywane przez Sufich w przeszłości, zarówno na płaszczyź-



Urszula Opyrchał – Nauczanie sufickie Idriesa...

113

 Bibliografia

1. Armour R.S., (2004) Islam, chrześcijaństwo i Zachód: burzliwe dzieje 
wzajemnych relacji, Kraków: WAM.

2. De Mello A., (2006) Przebudzenie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
3. Elwell-Sutton L.P., (1975) Sufism & Pseudo-Sufism, “Encounter” nr 

XLIV(5), s. 9-17.
4. Krishnamurti J., (1989) Wolność od znanego, Warszawa: Wydawnictwo 

Pusty Obłok.
5. Moore J., (1986) Neo-Sufism: The case of Idries Shah, “Religion Today” 

nr 3(3), s. 4-8. 
6. Nord N., (2016) Duchowe SMS-y z Pałacu Mistrzów, Kraków: Wydaw-

nictwo Antares.
7. Nord N., (2017) Medytacja –  Eliksir Trzeźwości, Kraków: Wydawnictwo 

Antares.
8. Opyrchał U., (2016) Etyka suficka w ujęciu Dżawada Nurbachsza, 

Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra 
Pedagogiki Katolickiej.

9. Rushbrook Williams L.F., (1974) Shah in his Eastern context [w:] Ru-
shbrook Williams L.F., (red.), Sufi studies: East and West. New York: 
E.P. Dutton & CO., INC.

10. Shah I., (1994) The commanding self, London: The Octagon Press.
11. Shah I., (2009) Droga Sufich, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
12. Yahia Haschmi M., (1974) Spirituality, science, and psychology in the 

Sufi way [w:] Rushbrook Williams L.F., (red.), Sufi studies: East and 
West, New York: E.P. Dutton & CO., INC.

związanych z przyjętym obrazem świata, by być w stanie przynaj-
mniej częściowo odnosić się do innych ludzi z nastawieniem prezen-
towanym przez Sufich. Nauczanie sufickie prezentowane przez Idrie-
sa Shaha wydaje się być na tyle uniwersalne, że mogłoby spełniać 
funkcję pomostu między sposobem myślenia i rozumienia świata, 
prezentowanym w euroatlantyckim kręgu kulturowym, a tym, któ-
ry jest charakterystyczny dla kręgu arabsko-muzułmańskiego, o ile 
przedstawiciele obu kultur będą dążyć do zrozumienia wewnętrz-
nego znaczenia tych nauk, nie koncentrując się jedynie na ich ze-
wnętrznej formie. Dlatego wydaje się, że jest to propozycja raczej 
dla niewielkiej części populacji.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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uczonego zawodu. Nie ulega wątpliwości, że zatrudnienie kształtuje 
poziom i jakość życia pojedynczych jednostek/obywateli, jak i całego 
społeczeństwa. Kształtowanie efektywnej gospodarki jest niemożli-
we w sytuacji, gdy nie rozwiązuje się problemu bezrobocia. Wyelimi-
nowanie tego zjawiska jest ważną, a nawet najważniejszą, kluczową 
kwestią w gospodarce rynkowej (Сторощук, Ковальська 2017). 

Przedmiotem zainteresowania w artykule uczyniono rynek pra-
cy na pograniczu polsko-ukraińskim jako aspekt społeczno-gospo-
darczy. Celem pracy jest porównanie podstawowych wskaźników 
rynku pracy w sąsiadujących ze sobą obszarach przygranicznych Pol-
ski wschodniej i Ukrainy zachodniej, koncentrując się na wybranych 
województwach czy obwodach, w 2013 roku. W pracy wykorzystano 
literaturę przedmiotu, dane statystyczne udostępniane przez Bank 
Danych Lokalnych oraz Państwowy Serwis Statystyczny Ukrainy, 
a także materiały z zasobów internetu. 

Charakterystyka regionów tworzących
 pogranicze polsko-ukraińskie

Polska i Ukraina to sąsiadujące ze sobą państwa, należące do 
różnych układów, jednak będące strategicznymi dla siebie partne-
rami politycznymi, jak i gospodarczymi. Rozwijająca się dynamicz-
nie współpraca między tymi krajami, odbywa się na wielu płasz-
czyznach. Ma ona nie tylko charakter międzyrządowy, ale również 
regionalny, lokalny, w tym transgraniczny, który charakteryzuje się 
działaniami prowadzonymi przez jednostki po obu stronach granicy 
państwowej – w omawianym przypadku po stronie polskiej i ukra-
ińskiej. Współpraca transgraniczna jest istotnym czynnikiem, który 
stymuluje rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-ukraiń-
skiego. Po stronie „społecznej”, głównym celem jest nawiązywanie 

Wstęp

Rynek pracy jest składową częścią systemu gospodarczego 
i społecznego kraju, gdzie przeplatają się nie tylko interesy praco-
dawców i pracowników, ale również odzwierciedlane są tu procesy 
demograficzne, polityczne, społeczno-gospodarcze i inne procesy 
zachodzące w społeczeństwie. Występujące na rynku pracy i w sfe-
rze zatrudnienia zagadnienia są związane z tymi procesami, które 
istnieją w sferze przedsiębiorczości, w sferze handlu zagraniczne-
go, w organizacji, w sferze kształcenia zawodowego, edukacji oraz  
w opodatkowaniu i działalności inwestycyjnej. Wielkość zatrudnienia, 
poziom bezrobocia, a także popyt na siłę roboczą i jej podaż zależą od 
wielu czynników, m.in. od tego, jak sprawnie funkcjonuje gospodarka 
danego kraju i w jakiej fazie cyklu gospodarczego znajduje się ona 
oraz w jaki sposób uzupełniają się rynkowe podstawy funkcjonowania 
i regulacje państwowe (Сторощук, Ковальська 2017). 

Strukturą regulacyjną, odpowiadającą za kształtowanie poli-
tyki państwa w sferze zatrudnienia ludności i migracji zarobkowej 
w Polsce i na Ukrainie, są odpowiednio Powiatowe Urzędy Pracy 
w Polsce, zaś na Ukrainie – Państwowa Służba Zatrudnienia Ukra-
iny. Instytucje te pomagają obywatelom wybrać właściwą pracę, 
pracodawcom zaś świadczą usługi w zakresie selekcji pracowników. 
Biorą one również udział w organizacji działań, które zapobiegają 
masowemu zwalnianiu pracowników, wspierają także mobilność siły 
roboczej, zatrudnienia społeczeństwa w poszczególnych regionach 
Polski i Ukrainy. Służby Zatrudnienia i Powiatowe Urzędy Pracy są 
pośrednikiem na rynku pracy, a tym samym dają społeczeństwu 
nadzieję i szansę na zatrudnienie, szczególnie w dobie światowego 
kryzysu finansowo-gospodarczego, gdzie występują jednocześnie 
trudności ze znalezieniem pracy, zwłaszcza tej adekwatnej do wy-

Katarzyna Himstedt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Polityki Ekonomicznej

Rynek pracy na pograniczu polsko-ukraińskim 
jako aspekt gospodarczo-społeczny

Labor market on the Polish-Ukrainian borderland 
as an economic and social aspect 

The article refers to the problems of the labor market in 
the neighboring Polish borderland areas of eastern and western 
Ukraine. The article contains the basic labor market indicators , 
the analysis of which allows you to specify whether the border 
location Polish and Ukrainian regions circuits, contributes to the 
achievement of these regions benefit from the functioning of the 
labor market. Analyses show that, unfortunately, the border prov-
ince and circuits do not derive (to the extent necessary alignment 
to the national average) profits from the cross-border coopera-
tion in terms of the labor market.

Keywords: Labor market, cross-border cooperation, cross-border 
regions.

Artykuł porusza problematykę rynku pracy w sąsiadujących 
ze sobą obszarach Polski wschodniej i Ukrainy zachodniej. Artykuł 
zawiera podstawowe wskaźniki rynku pracy, których analiza po-
zwala określić, czy przygraniczne położenie polskich województw 
i ukraińskich obwodów przyczynia się do osiągnięcia przez te regio-
ny korzyści płynących z funkcjonowania na rynku pracy. Z przepro-
wadzonych analiz wynika, że niestety przygraniczne województwa 
i obwody nie czerpią (w stopniu zapewniającym wyrównanie do 
średnich krajowych) profitów ze współpracy transgranicznej, zwią-
zanych z poprawą sytuacji na rynku pracy.

Słowa kluczowe: rynek pracy, współpraca transgraniczna, region 
transgraniczny.
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Województwo lubelskie (rysunek 2 – zaciemniony obszar) leży 
w środkowo-wschodniej Polsce i graniczy z Białorusią i Ukrainą oraz 
na tle kraju z województwem podkarpackim, świętokrzyskim, ma-
zowieckim i podlaskim. 

Rysunek 2. Województwo lubelskie i województwo podkarpackie

 

Źródło: Stasiak, Zaniewicz 2007: 126.

Obszar województwa lubelskiego zajmuje 25 122 km², co 
stanowi 8% powierzchni Polski. Jest trzecim co do wielkości pol-
skim województwem, który dzieli się na 213 gmin, 20 powiatów, 
w obrębie których jest 41 miast i 4 116 miejscowości wiejskich 
– 4 z nich to miasta na prawach powiatu. Jego stolicą i siedzibą 
jego władz jest Lublin. Miasto to pełni m.in. funkcję administra-
cyjnego, gospodarczego, a także kulturalnego i naukowego cen-
trum regionu. Województwo stanowi silny ośrodek akademic-
ki, który ma bardzo duży potencjał naukowo-badawczy, przede 
wszystkim w zakresie nauk przyrodniczych, ekonomicznych  
i medycznych. W szczególności stawia się tutaj na rozwój innowa-
cyjnych sektorów gospodarki w oparciu o istniejące już i ciągle roz-
wijające się zaplecze naukowe. Atutem województwa jest również 
wykwalifikowana kadra i relatywnie niskie koszty pracy, które po-
wiązane są z dużą podażą dostępnych zasobów ludzkich, jak również 
niskim poziomem wynagrodzenia w omawianym regionie (Lubelskie 
smakuj życie! 2017). Pod koniec 2013 roku, województwo lubel-
skie było zamieszkiwane przez 2 165 651 osób, co stanowiło około 
5,6% ogółu ludności Polski. Gęstość zaludnienia wynosiła 86 osób 
na 1 km² (GUS 2013: 17). Północno-zachodni obszar województwa 
znajduje się w Nizinie Południowo-podlaskiej. Część północno-
-wschodnia województwa położona jest zaś na Polesiu, tworzącym 
równinę z obszarami bagiennymi, torfowiskami i jeziorami. Z kolei 
środkowa i południowo-zachodnia część zajęta jest przez Wyżynę 
Lubelską, gdzie występują doliny rzeczne oraz wąwozy. W południo-
wo-wschodniej części znajduje się Wyżyna Zachodnio-wołyńska. Na 
samym południu ciągnie się od Kraśnika do Lwowa wyżynne, piętna-
stokilometrowe pasmo Roztocza. Obszar południowo-zachodni zaś to 
Kotlina Sandomierska, która stanowi najdalej wysunięty na wschód 
region Unii Europejskiej (GUS 2013: 17). Kulturowe oraz przyrodnicze 
plusy regionu, a także liczne i cenne zabytki Lubelszczyzny sprawiają, 
że województwu lubelskiemu sprzyja także rozwój turystyki.

Kolejnym polskim województwem, tworzącym pograni-
cze polsko-ukraińskie jest województwo podkarpackie (rysunek 
2 – zakreskowany obszar), które leży w południowo-wschodniej 

i pogłębianie kontaktów mieszkańców Polski z mieszkańcami Ukra-
iny, promocja regionu, eliminowanie wzajemnych uprzedzeń, a tak-
że lepsze wzajemne zrozumienie na różnych płaszczyznach. Rozwój 
gospodarczy pogranicza polsko-ukraińskiego, którego granica pań-
stwowa wynosi 535 km, wiąże się z pozyskiwaniem zagranicznych 
inwestorów, z ekonomiczną aktywizacją regionów oraz wyrówny-
waniem szans rozwojowych (Toczyski, Zaucha 1998: 23-26). Granica 
omawianego obszaru, przebiegająca wzdłuż województwa lubelskie-
go wynosi 296 km, a wzdłuż województwa podkarpackiego 239 km 
(NieznanaUkraina.pl 2017).

Ze względu na niesprecyzowanie jednej, uniwersalnej definicji 
regionu (transgranicznego), w literaturze przedmiotu wyróżnia się 
kilka ujęć tego pojęcia, np. ujęcie historyczne (w tym kulturowe), 
ekonomiczne (zwane również gospodarczym), socjologiczne czy ad-
ministracyjne (Pulinowa 2011: 18). W ujęciu historycznym – region 
to określona powierzchnia ziemi, wyodrębniona pod względem kry-
teriów historycznych i kulturowych. Region, wyróżniony pod wzglę-
dem cech związanych z powiązaniami gospodarczymi, usługowymi, 
a także pod względem cech związanych z działalnością człowieka, tj. 
ze względu na rodzaj zagospodarowania, np. region rolniczy, prze-
mysłowy, to region ujmowany ekonomicznie. Wyróżnia się również 
ujęcie socjologiczne regionu, w którym region utożsamiany jest z re-
gionalną zbiorowością społeczeństwa. Występuje tutaj rozwijające 
się i/lub już rozwinięte poczucie indywidualności/odrębności oraz 
więzi emocjonalnej z danym, zamieszkiwanym terytorium. W uję-
ciu administracyjnym zaś podstawą regionu transgranicznego jest 
podział administracyjny jednostek, bezpośrednio ze sobą graniczą-
cych (Pulinowa 2011: 20-22). Polsko-ukraiński region transgraniczny 
tworzony jest przez pięć regionów, przedstawionych na rysunku 1, 
do których należą:

• województwo lubelskie, województwo podkarpackie (po 
stronie polskiej);

• obwód (województwo w nomenklaturze ukraińskiej) lwowski, 
obwód wołyński, obwód zakarpacki (po stronie ukraińskiej).

Rysunek 1. Polsko-ukraińska strefa przygraniczna. Transgraniczny region 
polsko-ukraiński

Źródło: Stasiak, Zaniewicz 2007: 257.
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ińskie Karpaty. Obwód lwowski, którego stolicą jest Lwów, jest jednym 
z najbardziej rozwiniętych obszarów Ukrainy pod względem postępu 
gospodarczego, branży naukowo-badawczej oraz kultury i turystyki. 
W 2013 roku powierzchnia obwodu stanowiła 3,6% powierzchni Ukra-
iny i wynosiła 21,8 tysięcy km². Pod koniec 2013 roku teren obwodu 
lwowskiego zamieszkiwany był przez 2 520 tysięcy osób, a gęstość za-
ludnienia wynosiła 116 osób na 1 km². 

Obwód lwowski dzieli się na 20 rejonów, 9 miast wydzielonych. 
W jego obrębie są 44 miasta, 34 osiedla w typie miejskim, jak rów-
nież 1 850 wsi. Region ten uznawany jest za największy ośrodek 
nauki i oświaty na Zachodniej Ukrainie. Tutaj znajdują się znaczne 
skupiska osób polskiego pochodzenia, nie tylko studentów. Obwód 
lwowski słynie z licznych, wartościowych zabytków, wśród których 
dla Polaków najbardziej znanym jest tzw. Cmentarz Orląt, czyli 
Cmentarz Obrońców Lwowa. Ponadto, mieszkańcy szczycą się bo-
gactwem mineralnym wód leczniczych. 

Obwód wołyński (rysunek 3 – zakropkowany obszar), którego stoli-
cą jest miasto Łuck, znajduje się w północno-zachodniej części Ukrainy, 
w granicach Wyżyny Wołyńskiej i Niziny Poleskiej. W zachodniej stronie 
obwodu, graniczy onoz Polską, od północnej strony zaś z Białorusią, 
a od wschodu – na tle kraju – z obwodem rówieńskim, od południa – 
z obwodem lwowskim. Pod względem administracyjnym, dzieli się na 
16 rejonów, 9 miast, 22 osiedli w typie miejskim i 1 054 wsi. Powierzch-
nia obwodu wołyńskiego wynosiła w 2013 roku 20 143 km², co stano-
wiło 3,3% powierzchni Ukrainy. Liczba ludności wynosiła w omawianym 
roku 1 042 miliony, a gęstość zaludnienia 51,5 osób na 1 km² (State Sta-
tistic Service of Ukraine 2014). Obwód ten słynie z dominującej gospo-
darki rolniczej i przemysłowej. Zatrudnienie w przemyśle w 2013 roku 
wyniosło 25,1%, a w rolnictwie 35,3%. Największymi zabytkami są tutaj 
fragmenty Zamku Górnego i Zamku Dolnego z Basztą Czartoryskich, 
a także Dom Szlachecki i Dom Biskupi (www.valadm.gov.ua 2017).

Obwód Zakarpacki (rysunek 3 – zakratkowany obszar), którego 
stolicą jest miasto Użhorod, położony jest w południowo-zachodniej 
części Ukrainy na obszarze historycznego Zakarpacia. Graniczy ono 
z Polską, Węgrami, Rumunią i Słowacją. Jest to jedyny obwód na Ukra-
inie, którego granica przebiega bezpośrednio obok czterech państw. 
Na tle swojego kraju, graniczy z obwodem lwowskim i iwanofrankow-
skim. Graniczność obwodu obrazuje rysunek 3. Powierzchnia obwodu 
zakarpackiego w 2013 roku wynosiła 12,8 tysięcy km². Stanowiło to 
2,1% powierzchni Ukrainy. Region ten zamieszkiwany był przez 1 254 
tysięcy osób. Mimo małej gęstości zaludnienia w obwodzie zakarpac-
kim, która w omawianym roku wynosiła 98,6 osób na 1 km², wynik 
ten był znacznie większy niż wskaźnik gęstości zaludnienia dla Ukrainy, 
który wynosił 75,3 osoby na 1 km². Pod względem administracyjnym, 
obwód zakarpacki podzielony został na 13 rejonów i 5 miast wydzielo-
nych. W jego obrębie znajduje się 11 miast, 19 osiedli w typie miejskim  
i 579 wsi (State Statistic Service of Ukraine 2014).

Analiza rynku pracy na pograniczu polsko-ukraińskim

Współpraca transgraniczna Polski i Ukrainy rozwija się na wielu 
płaszczyznach i poziomach. Są to kontakty międzyrządowe, kontakty ba-
zujące na współpracy samorządów regionalnych oraz lokalnych, a także 
bezpośrednie, indywidualne kontakty międzyludzkie. Istotnym koordy-
natorem współpracy przygranicznej jest Międzyrządowa Polsko-Ukraiń-
ska Rada Koordynacyjna do spraw Współpracy Międzyregionalnej (dalej 

części Polski. Graniczy ono z Ukrainą i Słowacją oraz na tle kraju  
z województwem lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. W 2013 
roku powierzchnia województwa wynosiła 17 846 km², co stano-
wiło 5,7% powierzchni Polski i zamieszkiwane było przez 212 991 
osób, czyli 5,5% mieszkańców Polski. Gęstość zaludnienia wynosiła 
tu 119 osób na 1 km² (GUS 2013: 17). Obszar województwa dzieli 
się na 160 gmin i 25 powiatów. Centralnym ośrodkiem kulturowym, 
gospodarczym, akademickim i naukowym jest miasto Rzeszów, bę-
dące jednocześnie stolicą oraz siedzibą władz. W północnej części 
Podkarpacia rozciąga się Kotlina Sandomierska, która zajmuje pra-
wie połowę powierzchni regionu podkarpackiego. Na północnym 
wschodzie znajduje się Roztocze, zaś w środkowej części regionu 
znajduje się Pogórze Karpackie, a na południu pasmo Beskidów, któ-
re dzieli się na Beskid Niski i Bieszczady. 

Niewątpliwie, jednym z największych atutów województwa 
podkarpackiego jest fakt, że region ten należy do najczystszych eko-
logicznie obszarów kraju. Około 44% powierzchni stanowią obszary 
prawnie chronione, do których należą: Magurski Park Narodowy  
i Bieszczadzki Park Narodowy, ponadto 94 rezerwaty, 10 parków 
krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 28 sta-
nowisk dokumentacyjnych, 361 użytków ekologicznych, 9 zespo-
łów przyrodniczo-krajobrazowych, 1 411 pomników przyrody,  
8 obszarów specjalnej ochrony ptaków, a także 17 obszarów ochro-
ny siedlisk (Lipińska 2013). Dużą atrakcyjnością i zainteresowaniem 
wśród turystów cieszą się również uzdrowiska, znajdujące się na 
terenie województwa podkarpackiego. Znajdują się one w Iwoniczu 
Zdroju, Polańczyku Zdroju, Rymanowie Zdroju i Horyńczu Zdroju. 
Wykorzystywane są tu przede wszystkim bogate zasoby wód leczni-
czych (Lipińska 2013).

Dużym problemem, z którym zmagają się mieszkańcy i władza 
województwa jest występujące większe niż w innych regionach Pol-
ski bezrobocie, które dotyczy szczególnie obszarów o nieznacznym 
stopniu zurbanizowania i obszarów wiejskich. Do regionów tworzą-
cych pogranicze polsko-ukraińskie, po stronie ukraińskiej należą: ob-
wód lwowski, obwód wołyński i obwód zakarpacki. Obwód lwowski 
(rysunek 3 – zakreskowany obszar) leży w zachodniej części Ukrainy. 
Graniczy z Polską oraz na tle kraju z obwodem wołyńskim, rówień-
skim, tarnopolskim, iwanofrankowskim oraz zakarpackim.

Rysunek 3. Obwód lwowski, obwód wołyński i obwód zakarpacki

Źródło: Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, 
http://www.uec.com.pl/pl/ukraina/informacja_o_obwodach [14.04.2017].

W północnej części obwodu znajduje się Wyżyna Wołyńska, Małe 
Polesie oraz Wyżyna Podolska. Część ta od Przedkarpacia oddzielona 
jest doliną Dniestru. W południowo-zachodniej części znajdują się Ukra-



Katarzyna Himstedt – Rynek pracy na pograniczu...

117

Wykres 2. Odsetek długotrwale bezrobotnych w 2013 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych 
2014; State Statistic Service of Ukraine 2014.

O ile bezrobocie ogółem jest w Polsce problemem znacznie więk-
szym niż na Ukrainie, to już w przypadku bezrobocia długotrwałego, 
sytuacja w obu krajach jest porównywalna, również w analizowanych 
regionach przygranicznych. Różnice wyrażone w punktach procento-
wych wydają się niewielkie, na poziomie 1 – 2 punktów procentowych, 
jednak w przypadku różnic procentowych, notuje się już duże warto-
ści. Województwo lubelskie wykazuje odsetek długotrwale bezrobot-
nych przekraczający poziom krajowy o 18%, a podkarpackie o 33%.  
W przypadku Ukrainy, obwody przygraniczne również przekraczają 
średnią krajową – lwowski o 23%, wołyński o 45%, zaś zakarpacki 
o 19%. Wartym podkreślenia jest fakt, że we wszystkich regionach 
przygranicznych, tak w Polsce, jak i na Ukrainie, sytuacja pod wzglę-
dem długotrwałego bezrobocia była gorsza niż średnie krajowe. 

W konfrontacji z danymi zawartymi na wykresie 3, dotyczący-
mi ilości osób bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy, 
należy wyciągnąć wniosek, że ukraińscy bezrobotni znacznie dłużej 
poszukują pracy niż polscy. 

Wykres 3. Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy w 2013 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych 
2014; State Statistic Service of Ukraine 2014.

W Polsce liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę 
pracy jest ponad dwukrotnie wyższa niż na Ukrainie, co powinno 
oznaczać odpowiednio dłuższy okres pozostawania bez pracy, jed-
nak w konfrontacji z podobnymi odsetkami długotrwale bezrobot-
nych oznacza, że skala długotrwałego bezrobocia na Ukrainie jest 
jednak większa niż w Polsce. Jeśli chodzi o poziom regionalny, to 
w przypadku Ukrainy dwa z trzech analizowanych obwodów przy-
granicznych notują minimalnie gorsze wskaźniki niż średnia krajo-
wa, jedynie w obwodzie Lwowski różnica jest 1,5 – krotna. Znacznie 
większe rozpiętości występują w Polsce. Oba analizowane woje-

MPURK) (Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej 2017). Działa-
nia podejmowane przez MPURK, związane są z ważnymi dla pogranicza 
sprawami, przede wszystkim rozwój przygranicznych regionów, promo-
cja turystyki transgranicznej, promocja współpracy gospodarczej, kultury, 
edukacji, ochrony środowiska, funkcjonowanie oraz rozbudowa przejść 
granicznych, a także przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i katastrofom. 
Istotnym zagadnieniem, wokół którego koncentrują się prace MPURK, 
jest również rynek pracy, w szczególności propagowanie związanych z tym 
aspektem tych działań, które przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia  
w przygranicznych regionach (Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej 
Polskiej 2017). 

Na podstawie danych zawartych na wykresie 1 można wniosko-
wać, że zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, regiony przygraniczne 
wykazują się lepszymi współczynnikami aktywności zawodowej niż 
średnie wartości notowane w odpowiadającym im krajom. Polskie 
województwa osiągnęły poziom 105% poziomu krajowego, nato-
miast ukraińskie obwody uzyskują następujące wyniki: lwowski 
109%, wołyński 105%, zakarpacki 107%. W przypadku wskaźnika 
zatrudnienia nie ma już takiej zbieżności danych, bowiem polskie 
województwa notują poziomy lepsze niż średnia krajowa (lubelskie 
108%, podkarpackie 153%), natomiast ukraińskie obwody wypadają 
poniżej średniej krajowej (lwowski 93%, wołyński 95%, zakarpacki 
91%). Z kolei, jeśli chodzi o problem bezrobocia, to w rejonach przy-
granicznych jego skala jest większa niż w przypadku poziomów kra-
jowych. W Polsce wyniki województw to odpowiednio 107% i 122%, 
zaś w ukraińskich obwodach wyniki mieszczą się w przedziale 104% 
– 135%. Chcąc dokonać porównania między krajami, należy stwier-
dzić, że wszystkie analizowane wskaźniki utrzymują lepsze wartości 
w przypadku Ukrainy niż w Polsce. Także na poziomie regionów wi-
doczna jest różnica na korzyść Ukrainy. Polskie województwa przy-
graniczne notują prawie dwukrotnie wyższe stopy bezrobocia, nie-
mal dwukrotnie niższe współczynniki aktywności zawodowej i około 
1,5 razy niższe wskaźniki zatrudnienia niż ich ukraińscy sąsiedzi.

Wykres 1. Wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej 
i stopa bezrobocia w 2013 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych 
2014; State Statistic Service of Ukraine 2014.

Różnice w ocenie rynków pracy regionów przygranicznych Pol-
ski i Ukrainy zacierają się w przypadku analizy odsetka osób długo-
trwale bezrobotnych (wykres 2). 
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zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, przeciętne miesięczne wyna-
grodzenia były niższe niż średnie krajowe. Pracownicy zamieszku-
jący województwo lubelskie mogą liczyć na 87% średniej krajowej, 
a w województwie podkarpackim jedynie na 80%. W przypadku 
ukraińskich obwodów różnice są nieco mniejsze (obwód lwowski 
96%, wołyński 91%, zakarpacki 88%).

Wskaźnikiem wynikającym pośrednio z sytuacji na rynku pracy 
i od pewności otrzymywanych dochodów jest stopa ubóstwa. Lite-
ratura przedmiotu wyróżnia trzy formy ubóstwa przedstawione na 
wykresie 6. 

Wykres 6. Zagrożenie ubóstwem materialnym według granic ubóstwa 
w 2013 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych 
2014; State Statistic Service of Ukraine 2014.

Polska notuje wyższe wartości w przypadku ubóstwa ustawo-
wego i relatywnego, jednak w przypadku ubóstwa skrajnego, wy-
nik jest lepszy niż na Ukrainie. Na poziomie regionalnym, w Polsce 
sytuacja jest jednoznaczna – we wszystkich kategoriach ubóstwa 
analizowane województwa znajdują się w gorszej sytuacji niż śred-
nia krajowa. W przypadku ukraińskich obwodów nie można już 
postawić takiego wniosku. Z danych zawartych w tabeli 1 wynika 
bowiem, że obwód lwowski charakteryzuje się ubóstwem ustawo-
wym na poziomie 94% średniej krajowej, a obwód zakarpacki na 
poziomie 86%, a w przypadku ubóstwa skrajnego osiąga poziom 
98% średniej krajowej.

Tabela 1. Ubóstwo w przygranicznych polskich województwach i ukra-
ińskich obwodach według rodzajów ubóstwa

Skala ubóstwa w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy
 (średnia krajowa = 100%)

Województwo Relatywna 
granica ubóstwa Ubóstwo skrajne Ustawowa 

granica ubóstwa
Polska

województwo 
lubelskie 132% 127% 137%

województwo 
podkarpackie 129% 127% 132%

Ukraina

obwód lwowski 124% 102% 94%

obwód wołyński 128% 110% 109%

obwód zakarpacki 122% 98% 86%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych 
2014; State Statistic Service of Ukraine 2014.

wództwa prezentują poziom 1,7 – krotnie gorszy niż średnia krajowa. 
Po raz kolejny analizowane regiony osiągnęły zatem gorsze wyniki niż 
średnie krajowe, jednak mniejsze odchylenia dotyczyły Ukrainy.

O sytuacji bezrobotnych, szczególnie w kwestii zapewnienia do-
chodu po utracie pracy, świadczyć może wskaźnik mówiący o tym, 
jaki odsetek bezrobotnych posiada prawo do zasiłku. Dane te dla 
Polski i Ukrainy ilustruje wykres 4. 

Wykres 4. Bezrobotni z prawem do zasiłku w 2013 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych 
2014; State Statistic Service of Ukraine 2014.

Ukraińscy bezrobotni niemal dwukrotnie częściej mają prawo 
do zasiłku niż ich polscy odpowiednicy. Dotyczy to jednak średnich 
poziomów krajowych, bowiem w analizowanych regionach wskaź-
niki nie są bardzo zróżnicowane. Porównując regiony do odpowied-
nich poziomów krajowych, po raz kolejny pojawia się wniosek, że 
sytuacja w nich panująca jest gorsza niż średnie krajowe. Poziom 
rozbieżności w Polsce jest dosyć duży (wskaźnik dla województwa 
lubelskiego to 59% średniej krajowej, natomiast dla podkarpac-
kiego to 85%). Po stronie obwodów sytuacja jest nieco gorsza niż 
w województwach, bowiem w obwodach lwowskim i zakarpackim, 
bezrobotni z prawem do zasiłku to tylko 43% średniej krajowej, zaś 
w obwodzie wołyńskim to 50%.

Kolejny wskaźnik pozwalający ocenić sytuację na rynku pracy to 
przeciętna wysokość miesięcznego wynagrodzenia, co ilustruje wykres 5. 

Wykres 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł) w 2013 roku

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych 
2014; State Statistic Service of Ukraine 2014.

Porównywanie wysokości dochodów w Polsce i na Ukrainie nie 
dają miarodajnych wniosków z uwagi na znaczne różnice w pozio-
mie rozwoju gospodarczego, jednak z punktu widzenia niniejszego 
opracowania bardziej istotne jest ustalenie czy w analizowanych 
regionach przygranicznych wynagrodzenia odpowiadają średnim 
krajowym, czy się od nich odchylają. W analizowanych regionach, 
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sytuacja związana z konfliktem zbrojnym we wschodniej Ukrainie 
doprowadziła do znacznego spadku kursu ukraińskiej waluty, przez 
co zakupy w Polsce stały się dla Ukraińców dużo droższe, a wzrost 
cen zwykle przekłada się na spadek popytu. Po trzecie, należy mieć 
świadomość, że znaczna część wymiany handlowej (szczególnie 
przepływ z Ukrainy do Polski) zasila szarą strefę, przez co nie jest 
to ujmowane w publicznych statystykach. Nietrudno wyobrazić so-
bie bezrobotnego z województwa podkarpackiego, który para się 
przenoszeniem wyrobów akcyzowych przez granicę i z tego osiąga 
dochody. Aby przygraniczne rynki pracy odczuły wyraźne pozytyw-
ne efekty współpracy transgranicznej, konieczne jest uproszczenie 
przepływu osób, towarów i usług (nie tylko w strefie przygranicznej, 
lecz na poziomie całych krajów). Sprzyjającym czynnikiem byłaby też 
stabilizacja sytuacji politycznej na Ukrainie. Warto byłoby się też po-
kusić o uwzględnienie wpływów z szarej strefy. Po ich oszacowaniu 
mogłoby się bowiem okazać, że faktyczna sytuacja regionów przy-
granicznych, również w wymiarze ich rynków pracy, jest nieco lep-
sza niż przedstawiają to oficjalne statystyki. Nie należy zapominać 
o tym, że omawiane zachodnie jednostki Ukrainy stanowią region 
lepiej rozwinięty tego kraju, natomiast wschodnie województwa 
Polski są obszarami peryferyjnymi oraz słabiej rozwiniętymi.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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O kondycji poszczególnych rynków pracy może również świad-
czyć odsetek osób zatrudnionych w sektorze publicznym. Im ten od-
setek jest większy, tym bardziej uprawnione jest twierdzenie, że sek-
tor prywatny nie generuje odpowiedniej ilości miejsc pracy. Może 
być to podyktowane różnymi czynnikami, np. słabą infrastrukturą 
techniczną, niską jakością kapitału społecznego itp. 

Wykres 7. Struktura pracujących według sektorów własności w 2013 roku

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych 
2014; State Statistic Service of Ukraine 2014.

Według danych z wykresu 7, w wymiarze krajowym większy 
udział zatrudnionych w sektorze publicznym jest przymiotem Ukra-
iny, jednak w wymiarze regionalnym wskaźniki wyższe są w polskich 
województwach niż w ukraińskich obwodach. Wskaźniki procento-
we wskazują, iż zatrudnieni w sektorze publicznym stanowią w wo-
jewództwie lubelskim 105% średniej krajowej, a w podkarpackim 
84%. Odpowiednie wielkości dla obwodów to 52% (lwowski), 58% 
(wołyński) i 57% (zakarpacki).

Podsumowanie

Z przeprowadzonych analiz wynika, że położenie przy gra-
nicy polsko-ukraińskiej nie przynosi rynkom pracy polskich woje-
wództw i ukraińskich obwodów na tyle dużych korzyści, aby regio-
ny te mogły przynajmniej osiągnąć średnie poziomy rejestrowane 
w macierzystych krajach. Analizowane ukraińskie obwody prze-
kraczają w sensie pozytywnym średnią krajową tylko w przypad-
ku współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia, 
zatrudnienia w sektorze prywatnym i niektórych form ubóstwa.  
W przypadku polskich województw sytuacja jest znacznie gorsza, 
bowiem średnia krajowa jest niższa jedynie w przypadku współczyn-
nika aktywności zawodowej oraz zatrudnienia w sektorze prywat-
nym (jednak tylko w województwie podkarpackim). Przygraniczne 
położenie stanowi duży atut w rozwoju społeczno-gospodarczym re-
gionów. Zwykle jest to czynnik sprzyjający rozwojowi handlu i usług. 
Skoro jednak analizowane regiony nie czerpią z przygranicznego 
położenia profitów przynajmniej na takim poziomie, aby dorównać 
średnim wynikom w swoich krajach, to należy rozważyć trzy praw-
dopodobne przyczyny takiego stanu. Po pierwsze, z uwagi na fakt, że 
Ukraina leży poza granicami UE, polsko-ukraińscy partnerzy-przed-
siębiorcy nie mogą korzystać z wielu ułatwień, przysługujących 
w ramach strefy Schengen, czy unii celnej UE. Po drugie, obecna 
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Kilka uwag na temat 
japońskiego środowiska zawodowego

Few remarks concerning 
the Japanese Professional surrounding 

This article should be considered as an introduction to the 
issues related to the subject matter of professional surround-
ing in Japan. Aside from issues related functioning of Japanese 
companies, the author touches the matters of a cultural changes 
brought about not only to necessity of bringing some changes in 
functioning of the workplaces but also to arise a new model of 
behavior which nowadays appears to the researchers as a new 
arising trend among young people that is a contradiction of previ-
ous professional lifestyle.

Keywords: Japan, job, society, groupism, transformation.

Artykuł należy traktować jako wprowadzenie do zagadnień 
związanych z tematyką środowisk pracy w Japonii. Autorka oprócz 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem japońskich firm, dotyka 
kwestii o charakterze kulturowym, które wpłynęły na kształtowa-
nie się określonych postaw i praktyk w miejscach pracy. Przemiany, 
zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i kulturowym, dopro-
wadziły nie tylko do konieczności wprowadzania zmian w funkcjo-
nowaniu zakładów pracy, ale również powstania nowego modelu 
zachowania, które współcześnie jawi się badaczom jako nowopow-
stający trend wśród młodych ludzi, będący zaprzeczeniem dotych-
czasowego zawodowego stylu życia. 

Słowa kluczowe: Japonia, praca, społeczeństwo, grupizm, prze-
obrażenie. 
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Analizując rynek pracy w Japonii zazwyczaj ulegamy pewnym 
schematom, postrzegając go jedynie jako działalność jednostek 
w określonej korporacji, pracę po godzinach, skrajne wycieńcze-
nie organizmu, u przyczyn którego stoi pracoholizm. Spojrzenie 
to jest jednak w dużej mierze jedynie pewnym ułamkiem rzeczy-
wistości, gdyż istnienie człowieka na japońskim rynku pracy jest 
o wiele bardziej złożonym i szerokim tematem. 

Celem artykułu jest zarys przemian zachodzących w japoń-
skiej organizacji pracy. Za punkt wyjścia została obrana charakte-
rystyka tworzenia się schematu działania firm, u podstaw których 
leży tzw. grupizm. Przedstawiona zostanie problematyka przy-
sposobienia nowego pracownika, jak również zjawisko tzw. doży-
wotniego zatrudnienia. Dokonana analiza nie nawiązuje wyłącz-
nie do analizy organizacji gospodarstwa domowego, a do relacji 
w szerszym kontekście społecznym. Nakreślone również zostaną 
przemiany w japońskiej mentalności, ukazujące potrzebę rede-
finicji dotychczas panujących norm. Choć rozważania związane 
z japońskim środowiskiem zawodowym najczęściej podejmowa-
ne są przez socjologów, czy też badaczy zarządzania i ekonomii, 
artykuł ma ukazać pewne antropologiczne wątki, które dyktują 
określone zachowania nie tylko w strukturach firmy, ale również 
w życiu codziennym. 

Mający swe podłoże w feudalizmie hierarchiczny model spo-
łeczeństwa należy uznać za kluczowy ze względu na fakt, że jego 
pozostałości są widoczne po dziś dzień w sposobie funkcjono-
wania zakładów pracy. Mając zatem na uwadze zaszłości histo-
ryczne, niejednokrotnie potrzebne będzie przywołanie pewnych 
faktów z historii Japonii. 

Pracownik a uwarunkowania kulturowe

Grupizm możemy scharakteryzować jako dominację grupy nad 
jednostką. Siły zarówno całej grupy, jak i pojedynczych jednostek 
zostają rozdysponowane w taki sposób, aby korzyści płynęły dla 
owej grupy, a nie osób indywidualnych. Zjawisko grupizmu jest cha-
rakterystyczne właśnie dla japońskiego rynku pracy, jego podstaw 
nie należy jednak szukać bezpośrednio w rynku pracy, a w sposobie 
organizacji gospodarstwa domowego (jap. ie). Jak dowodzi K. Ko-
necki „istota świadomości grupowej wydaje się tkwić w tradycyjnej 
japońskiej instytucji ie (domostwo) (…). Termin ie odnosi się także 
do struktury władzy. Władzę w rodzinie sprawuje najstarszy syn lub 
syn adoptowany. Do domostwa typu ie mogą zatem należeć nie 
tylko członkowie rodziny połączeni więzami pokrewieństwa. Do ie 
należą również obcy dla domostwa np. pracownicy gospodarstwa 
lub przedsiębiorstwa rodzinnego, którzy traktowani są jak rodzina” 
(Konecki 1994: 26). W każdym ie panuje hierarchia rodzinna, mają-
ca swe podłoże m.in. w kulcie przodków. Silne podporządkowanie 
głowie rodu przekłada się na funkcjonowanie całego społeczeństwa, 
tak więc również jego odzwierciedleniem jest środowisko pracy. 
Żadne środowisko pracy nie tworzy się w sposób samoistny. Jak za-
tem powstawał ten bazujący na ie model pracy? Jak dochodzi do 
akulturacji nowych pracowników?

 Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk dla ja-
pońskiego rynku pracy jest istniejące od 1950 roku tzw.: do-
żywotnie zatrudnienie. Praktyka ta polegała na zatrudnianiu 
młodych ludzi, będących bezpośrednio po absolutorium. To, 
kto otrzymał w przyszłości propozycję pracy, w dużej mie-
rze zależało od referencji profesorów, którzy współpracowali  
z określonymi spółkami. Uniwersytet czy też liceum to zatem nie 
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uczyciela, będącego nie tylko pedagogiem, ale również osobą za-
rządzającą, a zarazem starsi koledzy i koleżanki są osobami, którym 
należny jest szacunek, wynikający z ich wieku. Japoński model wy-
chowawczy zakłada uwewnętrznienie reguły, że należy postępować 
tak, jakby się chciało, aby postępowano wobec nas. Dlatego ważna 
jest znajomość własnych potrzeb; ma ona jednak służyć nie dążeniu 
do ich realizacji, ale uświadomieniu sobie potrzeb rówieśników i wy-
zbycie się zachowań egoistycznych. Na etapie szkolnym, a zwłaszcza 
wczesnoszkolnym, Japończycy uczą się zatem umiejscowienia siebie 
w pewnej zbiorowości, wyzbycia egoizmu i stawiania dobra grupy 
na pierwszym miejscu. Te umiejętności będą niezbędne podczas 
późniejszej kariery zawodowej. Wszechobecny w kulturze indywi-
dualizm może sprawić, że będziemy taki sposób wychowania po-
strzegać jako coś, co niszczy osobowość, nie pozwala skoncentrować 
się na własnych potrzebach. Japończycy rzeczywiście koncentrują 
się na dobru ogółu, jednak jest to element ich samorealizacji. Wy-
zbycie się „dominującego ja” ułatwia współpracę. Brak nastawienia 
na dominację w grupie powoduje, że cały zespół pracuje sprawniej. 

Relacje na poziomie szkolnym doskonale znajdują odzwier-
ciedlenie w życiu zawodowym, gdzie miejsce nauczyciela zajmuje 
przełożony, a starszych kolegów możemy porównać do osób zaj-
mujących w hierarchii firmy wyższe niż dana osoba stanowisko. 
Choć opisaną hierarchię możemy odnieść również do środowiska 
zachodniego, to relacje między pracownikami będą w tym przy-
padku inne. W zachodnich przedsiębiorstwach obok oczywistej, dla 
naszej kultury, rywalizacji możemy mówić o pewnej równości w rela-
cjach koleżeńskich. W przypadku Japończyków należy mówić raczej 
o kooperacji w dążeniu do osiągnięcia określonego celu, natomiast 
w relacjach międzyludzkich, pewien stopień poufałości nigdy nie zo-
stanie przekroczony. Możemy tu przywołać relacje rodzic-dziecko,  
a fragment Wprowadzenia do Bushido, choć odnosi się do zamierz-
chłych czasów, nadal nie traci na aktualności „drogi lojalności i sy-
nowskiej powinności nie dotyczą tylko samurajów. Są niezbędnym 
elementem życia chłopów, rzemieślników i kupców (…). Ale według 
zasad bushido, niezależnie od tego, jak lojalnym i posłusznym jest 
ktoś w głębi serca, to nie doczeka się on pochwały, jeżeli ma wy-
raźne braki w etykiecie i manierach, które są wiadomym znakiem 
poważania wobec rodziców albo suwerena” (Shigesuke 2009: 38). 
Etap wczesnoszkolny i szkolny są pierwszymi istotnymi (w odnie-
sieniu do organizacji pracy) etapami akulturacji. Zakazy, które w in-
nych kulturach stanowią istotną rolę wychowawczą nie są jednak 
w społeczeństwie japońskim dostrzegalne. Wychowanie odbywa się 
poprzez wpajanie obowiązków oraz norm, zanim pojawią się zacho-
wania wymagające piętnowania. 

Japońska organizacja pracy przez bardzo długi czas funkcjono-
wała bardzo dobrze; możemy nawet w pewnym stopniu uznać Ja-
ponię za wzór zarządzania. Bezrobocie wynosiło poniżej 1% (w 1960 
roku), 2-3% (w 1980 roku) (https://brookings.edu 2016). Wszelkie 
zmiany m.in. technologiczne, wprowadzane w firmach, choć nieraz 
budziły niezadowolenie wśród pracowników i okazjonalnie przera-
dzały się w demonstracje, wygasały bardzo szybko z uwagi na korzy-
ści płynące z polityki dożywotniego zatrudnienia. Polityka firm nieja-
ko wymuszała otwartość na zmiany. Warto również w tym miejscu 
podążyć za myślą E. J. Lincolna, którego badania dowiodły, iż bardzo 
często zaangażowanie pracownika w pomyślność firmy wzrastało 
wraz z jego stażem pracowniczym. Praca stawała się bowiem ży-

tylko okres pozyskiwania wiedzy, ale również okres obserwacji okre-
ślonych kompetencji społecznych, które miały świadczyć o personal-
nych uwarunkowaniach do wykonywania określonej pracy. Umowa  
o pracę trwała aż do okresu emerytalnego, który wynosił 55 lat 
(1950 rok), obecnie około 65 lat. Charakterystyczne jednak dla 
tego typu umów było to, że dożywotnie zatrudnienie nie było for-
malnie zapisane w umowie, a jedynie dało się je wywnioskować 
z treści zapisu lub też rozmowy między potencjalnym pracownikiem 
a pracodawcą (https://brookings.edu 2016). Młody człowiek, zanim 
objął wyznaczone stanowisko, kierowany był na szkolenie mające 
wprowadzić go do przyszłych zadań. Na tych szkoleniach równolegle 
wpajana była lojalność wobec firmy; jak pisze J. Hendry „wierność 
wobec macierzystej spółki miała pierwszeństwo nawet przed ucze-
niem się określonych umiejętności, ponieważ w trakcie swojej karie-
ry zawodowej pracownicy mogli być kierowani do różnorakich zajęć” 
(Hendry 2013: 224). Obok lojalności wobec firmy kluczową kompe-
tencją było poznanie „filozofii firmy”, aby w przyszłości pracownicy 
podejmowali decyzje zgodne z oczekiwaniami pracodawców. Szko-
lenia często miały dosyć nietypowy (z punktu widzenia człowieka 
Zachodu) przebieg: pracownik został rzucony w wir obowiązków, 
bez osoby nadzorującej, jego zadaniem było samemu wdrożyć się 
w pracę, można nawet rzec, że przechodził trening uczenia się (De 
Mente 2004). Metoda ta wywodzi się z buddyzmu: częstą praktyką 
jest, że uczeń nie otrzymuje gotowych rozwiązań, a jedynie wska-
zówki, na podstawie których ma dążyć do poznania odpowiedzi na 
nurtujące go pytania. Proces nauki nie ustawał jednak nawet po 
zakończeniu okresu szkoleniowego. Pracownicy zobowiązani byli do 
stałego doskonalenia swych kompetencji zawodowych, natomiast 
ich główną motywacją była niepewność, jaką przynosił brak wy-
raźnej odpowiedzi ze strony przełożonych, czy wymagany poziom 
został już osiągnięty. W ten sposób nowicjusze zostają wprowadza-
ni w obowiązek pracowniczy, który jest koniecznym warunkiem ich 
funkcjonowania w obrębie struktury, do której od tej chwili przyna-
leżą. Mając na uwadze specyfikę kultury japońskiej ów obowiązek 
należy również rozpatrywać szerzej, gdyż w kontekście funkcjono-
wania w społeczeństwie w ogóle. Posiadanie pracy jest przez wiele 
osób traktowane jako świadectwo pracy na rzecz wspólnoty, którą 
jest nie tylko zakład pracy, ale również całe społeczeństwo. Praca 
na rzecz określonej firmy daje możliwość stworzenia usług, które 
przyniosą korzyść społeczeństwu. 

Innym popularnym zabiegiem mającym zachęcić pracowników 
do podjęcia dożywotniej pracy była oferta dobrze płatnych staży. 
Dogodne warunki płacowe miały zachęcić do stałego związania 
się z firmą. To właśnie dzięki systemowi dożywotniego zatrud-
nienia wiele firm mogło przekształcać się w korporacje. Stosunki 
panujące zarówno w wielkich korporacjach, jak i w mniejszych fir-
mach, oparte są na utrzymaniu hierarchii społecznej. Korzeni ta-
kiej organizacji środowiska zawodowego możemy doszukiwać się  
w zamierzchłej feudalnej Japonii, gdzie obowiązki poddanego wzglę-
dem pana, czy też dziecka względem rodzica, były ściśle określone, 
natomiast na poziomie relacji międzyludzkich dało się obserwować 
lojalność i oddanie. Wpajanie życia w hierarchii możemy dostrzec 
już w szkole, w której – paradoksalnie – możemy zauważyć (oczy-
wiście tylko na pewnym poziomie) brak hierarchicznego porządku. 
Uczniowie wewnątrz klasy są sobie równi bez względu na status 
majątkowy ich rodzin; wpajane jest im posłuszeństwo wobec na-
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nie firmy w kategoriach rodzinnych, wiele osób na skutek upadku 
przedsiębiorstwa nie potrafiło się odnaleźć w nowej rzeczywistości. 
Towarzyszące nowej sytuacji poczucie klęski często doprowadzało 
do utraty całego majątku i bezdomności. 

Nie możemy nie dostrzec konsekwencji kryzysu gospodarcze-
go zapoczątkowanego w 1990 roku. Po okresie rozkwitu, w wy-
niku którego Japonia przez chwilę aspirowała do roli światowego 
lidera gospodarczego, nastąpiło gwałtowne załamanie, spowo-
dowane przede wszystkim silną aprecjacją jena i nadaktywnością 
rynkową. W latach 1992-2003 bezrobocie wzrosło do 5,3% (Gra-
bowiecki 2005). Naturalną konsekwencją recesji stała się redukcja 
zatrudnienia. W porównaniu jednak z krajami zachodnimi odsetek 
zwolnionych osób był stosunkowo niewielki. Choć można wysuwać 
argumenty w postaci twierdzeń, że Japonia choćby z racji położe-
nia geograficznego, wielkości populacji czy też innych czynników 
wpływających na gospodarkę ma inne potrzeby, to należy zauwa-
żyć pewne oczywiste różnice w prowadzeniu polityki zatrudnienia 
między Japonią a krajami zachodnimi. Wielokrotnie wspominana 
już polityka dożywotniego zatrudnienia ma swe podłoże w kulturze, 
a co za tym idzie, mimo całego postępu, który Japonia uczyniła od 
XIX wieku jest konsekwentnie podtrzymywana i jedynie w wyjąt-
kowych sytuacjach łamana. W obliczu braku zysków np. europejski 
pracodawca dokonałby zwolnień, nie zważając na obietnice, które 
nie zostałyby spisane w umowie o zatrudnieniu. W krótkim arty-
kule dotyczącym zatrudnienia w Japonii na łamach dziennika „The 
New York Times” możemy dostrzec fragment mówiący o „japońskiej 
obsesji” (http://nytimes.com 2016) niezwalniania pracowników – 
nawet tych, którzy z perspektywy stricte ekonomicznej w danym 
czasie nie są potrzebni. Utrzymanie zbędnych pracowników odbywa 
się kosztem nie tylko tych osób, które w firmie są niezbędne, ale 
również kosztem całej gospodarki. Cięcia godzin pracy, a co za tym 
idzie niższe wynagrodzenie, prowadzą do ograniczeń indywidualnej 
konsumpcji; te zaś, zmniejszając popyt, prowadzą do mniejszych 
zarobków w poszczególnych sektorach. O słuszności tej tezy moż-
na dyskutować długo, wyprowadzając argumenty choćby ze sfery 
fiskalnej czy też dynamiki rynku konsumenta; jest to jednak temat, 
który wymagałby odrębnych, obszernych analiz. Dlaczego jednak Ja-
pończycy godzą się na zmianę wysokości wynagrodzenia w wyniku 
skrócenia czasu pracy? U źródeł takiej postawy ponownie znajduje 
się wszechobecny system zależności rodzinnych. Choć dotychczas 
opisywane były relacje bazujące na synowskim oddaniu, to należy 
podkreślić coś, co choć jest oczywiste, może umknąć obserwatoro-
wi. Zależności dziecko-rodzic, odwzorowane w relacjach pracownik-
-pracodawca, mają charakter zwrotny, zatem pracodawca z chwilą 
zatrudnienia pracownika także zobowiązuje się do przestrzegania 
pewnych zasad. Domyślne dożywotnie zatrudnienie jest umową 
honorową, która nie powinna być zrywana, gdyż wraz z rozpoczę-
ciem pracy przez określoną osobę, pracodawca zobowiązuje się do 
opieki nad nią poprzez zapewnienie płacy adekwatnej do wykony-
wanych zadań, pakietu socjalnego itp. Zmiany w rozkładzie dnia 
pracy skutkują jednak czymś jeszcze – niepłatnymi nadgodzinami. 
Praca po godzinach, prowadząca do przepracowania, bezwzględ-
ne oddanie firmie i pracoholizm to coś, z czego Japonia jest zna-
na. Jednak gdzie szukać podstaw tych destrukcyjnych zachowań? 
Japońska tradycja podkreśla hedonistyczne aspekty życia i akceptuje 
dążenie do przyjemności. Mimo rygoru ćwiczeń fizycznych, potrafili 

ciowym zobowiązaniem, a nie jedynie epizodem prowadzącym do 
kolejnego przedsięwzięcia (https://brookings.edu 2016). Stabilne 
zatrudnienie pozwalało budować indywidualne poczucie bezpie-
czeństwa oraz tworzyło tożsamość pracownika. To skutkowało iden-
tyfikowaniem się z instytucją i sprawiało, że porażka firmy stanowiła 
osobistą porażkę każdego pracownika. 

Systematyczność i dbanie o dobro wspólne są wpajane już na 
etapie szkolnym w sposób bardzo prosty: uczniowie sami sprzątają 
klasy po zakończeniu zajęć. W wielu szkołach w ogóle nie ma zatrud-
nionej na stałe obsługi sprzątającej, tak więc utrzymaniem higieny 
i porządku na korytarzach, w toaletach itp. zajmują się uczniowie. 
Nauka dbania o dobro wspólne wychodzi jednak poza mury szkoły. 
Raz w miesiącu, w sobotę, uczniowie zbierają się i razem sprzątają 
wyznaczoną okolicę. W Polsce takie wydarzenie przeważnie odby-
wa się raz do roku, w ramach akcji Sprzątanie świata, natomiast 
w Japonii jest to praktyka cykliczna, wdrażająca do systematyczności 
i zachowań prospołecznych. 

„Dożywotnie zatrudnienie” w obliczu recesji

Mówiąc o cudownym rozwoju Japonii, wynikającym z uwarun-
kowanego kulturowo stosunku do pracy, nie można jednak całkowi-
cie pominąć pewnych kwestii, związanych z wydarzeniami o charak-
terze politycznym. Epoka Meiji to okres, w którym zaobserwować 
możemy gwałtowne przemiany obyczajowe. Japończycy częściowo 
z własnej woli, częściowo wskutek przymusu1 zdecydowali się na 
uczestnictwo w światowej polityce i gospodarce. Import i eksport 
pozwolił nie tylko na rozwój kraju, ale i jego mieszkańców. Państwo 
podjęło reformy zarówno ekonomiczne, jak i obyczajowe. Po II 
wojnie światowej (epoka Shōwa) poza rozwojem przemysłu pozwa-
lającym na odbudowę kraju, pod wpływem amerykańskiego oku-
panta, Japonia – obok nowej konstytucji – otrzymała szereg reform 
m.in. reformę rolną i pakiet ustaw demonopolizujących gospodar-
kę (Grabowiecki 2005). W latach 1955-1974 Japonia doświadczała 
wzrostu PKB, jednakże jak słusznie wskazuje J. Grabowiecki, „od lat 
70. nie przeprowadzono kompleksowych reform systemu społecz-
no-ekonomicznego, w tym przede wszystkim systemu finansowego 
i tradycyjnych grup kapitałowo-przemysłowych Keiretsu. Japonia 
w latach 90. charakteryzowała się rozwiązaniami instytucjonalny-
mi, typowymi dla okresu nadrabiania dystansu rozwojowego i za-
mykania luki ekonomicznej i technologicznej” (Grabowiecki 2005: 
10). Wskutek porozumienia Plaza Accord nastąpiły zmiany w kursie 
walutowym, których efektem był tzw. syndrom silnego jena. Zabieg 
ten spowodował mniejszą opłacalność eksportu, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu kosztów importu. Wszystko to doprowadziło do spad-
ku zainteresowania krajowymi inwestycjami, a w konsekwencji po-
gorszeniem sytuacji finansowej wielu, nastawionych wyłącznie na 
japoński rynek, przedsiębiorstw. Gospodarka weszła w fazę gospo-
darki „bańki mydlanej” (1985 rok), która na skutek zmian w polityce 
Banku Japonii gwałtownie pękła, prowadząc nie tylko do długofalo-
wych przemian na rynku pracy, ale również w mentalności ludzkiej. 
Mając na uwadze utożsamianie pracy z honorem czy też traktowa-
1 Wspomniany przymus ma podwójny charakter: należy pamiętać, że de-
cyzja o otwarciu została podjęta w skutek nieustępliwości Perrego i świa-
domości zacofania technologicznego kraju; nie wszyscy Japończycy chcieli 
zniesienia izolacji, wielu Japończyków zostało więc przymuszonych do no-
wego porządku przez Japończyków, którzy aktualnie sprawowali władzę. 



Anna Wysokińska-Zajchowska – Kilka uwag na temat...

123

Paradoksalnie, mimo wyznaczania kolejnych planów, trak-
towania kolejnych zadań jako realnego przeciwnika, Japończycy 
często sami skazują nie tylko siebie, ale i swych współpracowni-
ków na dłuższe godziny pracy. Badania A. L. De Mente ukazują, że  
w przeciwieństwie do pracowników np. Amerykańskich, którzy tak kie-
rują swymi działaniami, aby jak najszybciej uzyskać rezultaty, pracownik 
Japoński raczej skoncentruje się nie na ostatecznym celu, a na sposobie 
wykonywania danej czynności, z którego ma również płynąć nauka. Aby 
w sposób bardziej zrozumiały zilustrować to twierdzenie, badacz odwo-
łuje się do nauki kaligrafii, podczas której dla przedstawiciela kultury za-
chodniej najważniejsze będzie odwzorowanie kształtu litery, natomiast 
dla Japończyka – choć istotny będzie efekt końcowy – to w trakcie nauki 
dostrzeże on możliwość nauki harmonii czy estetyki. 

Japonia w obliczu nowego stylu życia
 – „pasożytniczy singiel”

Artykuł wielokrotnie przywoływał relacje pracodawca-pracow-
nik przyjmujące kształt relacji rodzinnych. Troska o pracownika często 
wkraczała w jego życie osobiste, gdzie w skrajnych przypadkach firma 
potrafiła zaaranżować małżeństwo (Hendry 2013). Obecnie jednak 
coraz więcej Japończyków decyduje się na niezakładanie rodziny, 
jednak wbrew pozorom nie dla tego, że chcą oddać się pracy, a z po-
wodu możliwości niepodejmowania pracy. Długofalową konsekwen-
cją zarówno polityki dożywotniego zatrudnienia, jak i recesji było 
powstanie starzejącego się społeczeństwa. Jak podkreśla K. Hamada 
i H. Kato z Economic and Social Research Institute, w normalnych 
okolicznościach, powinniśmy spotkać się z sytuacją zwiększonego 
zapotrzebowania na młodych pracowników, którym stawiano by bar-
dzo wysokie wymagania. Dożywotnie zatrudnienie jest jednak bloko-
waniem etatów i skazywaniem młodych osób na życie w rodzinnym 
domu i czerpanie funduszy od rodziców. Taka sytuacja doprowadziła 
do stworzenia nowego określenia – „pasożytniczy singiel” (Kamada, 
Kato 2007). Możemy dostrzec zatem odejście od tradycyjnego japoń-
skiego modelu postrzegania siebie w społeczeństwie, w którym celem 
podstawowym była społeczna użyteczność. Ponieważ dzięki rodzicom 
„jednostki pasożytnicze” prowadzą wygodne życie, nie odczuwają po-
trzeby usamodzielnienia się i podjęcia pracy. Choć naturalnie postawa 
pasożytnicza nie dotyczy wszystkich młodych ludzi, to badacze do-
strzegają powstawanie nowego stylu życia. Na bazie opisanego zjawi-
ska powstaje inne, z punktu widzenia społeczeństwa, mniej szkodliwe 
zjawisko – podejmowanie pracy sezonowej. Choć praca ta nie jest 
stałym, stabilnym zatrudnieniem, pomaga uczyć odpowiedzialności 
i dać możliwość choć częściowego i chwilowego uniezależnienia się 
młodych od rodziców. Przyjmowanie pracy nieetatowej wykorzysty-
wane jest zwłaszcza przez duże spółki, które przyjmując na określony 
czas pracownika, nie muszą zapewniać bogatego pakietu socjalnego, 
przysługującego stałym pracownikom. Gdy usługa zostaje wykonana, 
pracownik odchodzi z firmy i szuka nowego zatrudnienia. Szacuje 
się, że w Japonii jest ok 2,1 miliona tego typu pracowników (Kama-
da, Kato 2007). Społeczeństwo japońskie można zatem podzielić na 
dwie grupy: a) osoby, które podejmują dożywotnie zatrudnienie – dla 
nich produktywność i przydatność społeczna stanowi wyższe dobro;          
b) osoby żyjące na koszt rodziców, nie dążące do podejmowania zo-
bowiązań zarówno w sferze uczuciowej, jak i zawodowej, opcjonalnie 
podejmujące krótkotrwałe zatrudnienie. 

oddawać się kontemplacji piękna płynącego z przyrody czy sztuki. 
Przyjemności płynące z obcowania ze sztuką zarezerwowane były 
jednak dla osób majętnych. Zasada przyjemności życia dyscyplino-
wała również do doskonalenia umiejętności: samuraj musiał stać 
się niepokonanym nie tylko z uwagi na honoru rodu, ale również 
z uwagi na konsekwencję utraty tego honoru, którą była śmierć, 
a ta w sposób oczywisty kończyła przyjemności życia. Współcześnie 
upodobanie do piękna jest nadal istotne, a ponadto zostało wzbo-
gacone o upodobanie do technologii. Obcowanie z najnowszymi 
zdobyczami techniki czy też sztuką wymaga środków i umiejętności. 
Jak zatem je pozyskać przy ograniczonych godzinach pracy? Należy 
udowodnić swoje oddanie i przydatność poprzez pracę poza wyzna-
czonymi godzinami. Jest to zjawisko sabisu zangyo nieposiadające 
odpowiednika w żadnym z europejskich języków. Sabisu zangyo to 
nic innego jak praca po godzinach, gdzie nadprogramowa praca nie 
jest odnotowywana, a traktowana jako forma prezentu dla firmy 
(http://japanintercultural.com 2016). Praca ponad siły bywa nagra-
dzana awansem, a co za tym idzie podniesieniem zarobków. Moż-
liwość uczestniczenia w nadgodzinowej pracy na rzecz firmy mają 
pracownicy, będący kierownikami najniższego szczebla i wyżsi. Ma-
jąc świadomość, że praca w dłuższej perspektywie czasu ma szanse 
przynieść pożądane korzyści, stopniowo wyrabia się nawyk pracy po 
godzinach, który często prowadzi do pracoholizmu, a w skrajnych 
przypadkach do śmierci z przepracowania. Dodatkowo należy zauwa-
żyć, że zmniejszenie liczby godzin nie przekłada się na zmniejszenie 
ilości obowiązków. Ponieważ każda firma wypełnia pewien plan, 
a pracownicy rozliczani są z osiągnięć wynikających z planu, istnieje 
presja, aby należycie wywiązać się z powierzonych zadań, co z kolei 
skutkuje nadgodzinami. Jednakże pościg za osiągnięciami zawodo-
wymi, wynagrodzeniem pozwalającym na rozmaite przyjemności, 
należy uznać za powierzchowne przyczyny pracoholizmu Japończy-
ków. Odpowiedź na pytanie co leży u źródła bezwzględnego oddania 
firmie tkwi w przeszłości. W starożytnej Japonii dla wojownika naj-
istotniejszą rzeczą było wywiązanie się ze swych obowiązków, często 
nawet za cenę własnego życia. Zwycięstwo świadczyło o honorze, 
odwadze, duchu walki, jednak śmierć poniesiona na polu bitwy rów-
nież przynosiła te same walory. Wszystko, co nie było zwycięstwem 
ani śmiercią w boju (bądź też rytualnym samobójstwem w wyniku 
porażki) odbierało honor wojownikowi, a wraz z nim całej jego ro-
dzinie. Ucieczka czy też niepodjęcie walki było zachowaniem nieho-
norowym. Konfrontacja nosząca nazwę shobu może być tłumaczona 
jako „zwycięstwo lub klęska”, „walka do samego końca” ma obecnie 
odzwierciedlenie we współczesnym życiu zawodowym (De Mente 
2004). Współcześni Japończycy swego przeciwnika upatrują nie tyle 
w żywej osobie a w zadaniach, których się podejmują, w rynku zbytu 
itp. Mając świadomość, że przetrwanie zależy wyłącznie od ich wła-
snych starań, godzą się na niepłatne nadgodziny. To właśnie shobu 
przyczyniło się do szybkiej ekonomicznej odbudowy kraju po II woj-
nie światowej, a pierwsze przypadki zgonów z przepracowania (jap. 
karoshi) to konsekwencja takiego podejścia. Mimo że karoshi jest tak 
naprawdę końcem drogi, to jest w pewien osobliwy sposób śmiercią 
idealną, gdyż jest następstwem walki zawodowej. Warto nadmienić, 
że analogicznie do dwóch sposobów honorowej śmierci samuraja, 
wyróżnia się dwa sposoby śmierci z przepracowania: nagłe ustanie 
funkcji życiowych, wynikające z nadmiernego wycieńczenia pracą; 
samobójstwo wynikające ze zbyt wielkiego natłoku obowiązków. 
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Ponieważ jednak Japończycy marginalizują problem braku ofert dla 
młodych, nie ma nawet teoretycznych rozwiązań tego problemu. 

Źródłem finansowania badań i artykułu był grant badawczy pn. 
„Przemiany i świadomość kulturowa i religijna współczesnego spo-
łeczeństwa japońskiego w kontekście przemian Meiji”, z dotacji 
celowej służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 
studiów doktoranckich nr IF-16/2017/508.
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Podsumowanie

Współczesna Japonia stoi wobec konieczności wprowadzenia 
reform związanych z organizacją pracy i stosunkiem do pracy, mając 
przede wszystkim na uwadze jakość społeczeństwa. Problem jednak 
w tym, że w większości analiz uwaga koncentruje się na tych, którzy 
padli ofiarą kryzysu i utracili pracę w wyniku przymusowej redukcji 
etatów czy też bankructwa firm. Osoby, których dotyczą analizy, to 
zazwyczaj doświadczeni pracownicy, którzy z dnia na dzień utraci-
li źródło dochodów. W wyniku pomijania długofalowych efektów 
recesji i lekceważenia nowego, pasożytniczego stylu życia pojawia-
jącego się wśród młodych Japończyków, nie będzie możliwe kon-
sekwentne przeciwdziałanie skutkom polityki finansowej po 1990 
roku. Na skutek nagłośnienia problemu zwolnień, Ministerstwo Pra-
cy zadbało o to, aby stworzyć nowe miejsca pracy dla osób starszych 
(Genda 2003), jednakże takie rozwiązanie nie prowadzi do popra-
wy bytu społeczeństwa w dłuższej perspektywie, natomiast sprzyja 
rozwojowi „pasożytniczego” stylu życia młodych osób. W biednych 
wioskach starożytnej Japonii osoby starsze, niebędące w stanie pra-
cować udawały się w góry, aby tam dokończyć swój żywot, ustępu-
jąc miejsca młodszemu pokoleniu. Zabieg ten miał odciążyć domow-
ników, zwalniając ich z konieczności żywienia osoby niezdolnej do 
pracy. Obecnie takie rozwiązanie naturalnie nie może być brane pod 
uwagę, jednak według analiz, umożliwianie pracy osobom w wieku 
przedemerytalnym też nie jest dobrym rozwiązaniem (Genda 2003). 

Współczesna Japonia umożliwia korzystanie z wielu udogod-
nień związanych z niemal każdą dziedziną życia, oferuje zwłaszcza 
młodym Japończykom rozmaite modele spędzania wolnego czasu. 
Zrezygnowanie z życia w rodzinnym domu, założenie rodziny, wią-
że się często z obniżeniem standardu życia, czego Japończycy chcą 
uniknąć. Rezygnując z samodzielności młodzi ludzie dostają moż-
liwość dostatniego życia. Ponadto, jak wskazuje Y. Genda, powoli 
zmienia się stosunek do pracy. Dotychczasowa etyka pracy powoli 
się dezaktualizuje, pod wpływem obiegu informacji, jaki daje choć-
by Internet. Młodzi ludzie nie chcą już pracować według kulturowo 
utartych wzorców. Obecnie jednak brak jest sprecyzowanych badań 
na temat tego nowego modelu życia, gdyż dostrzega go niewielu ba-
daczy. Istnieje jednak obawa, iż za kilka lat będzie to kolejny istotny 
problem gospodarki japońskiej, zwłaszcza mając na uwadze coraz 
mniejszą ilość ofert pracy skierowanych do absolwentów szkół wyż-
szych. Mimo że nadal firmy dokonują rekrutacji w ramach dożywot-
niego zatrudnienia za pośrednictwem środowiska uniwersyteckiego, 
to pracę otrzymują nieliczni. Absolwentów jest znacznie więcej niż 
pełnoetatowych miejsc pracy. Wniosek z tej sytuacji płynie taki, iż 
w Japonii o wiele łatwiej znaleźć pracę osobie w średnim wieku lub 
osobie starszej, niż osobie młodej, co z kolei prowadzi do braku zain-
teresowania podjęciem trwałych zobowiązań zawodowych. Jeśli Ja-
ponia nie znajdzie rozwiązania dla zaistniałej sytuacji, w przyszłości 
zaowocuje to brakiem wykwalifikowanych pracowników. Wskutek 
ograniczonego rynku pracy, nie będą oni przeszkoleni w zakresie 
wykonywania prac, które wymagają umiejętności nabywanych wraz 
ze stażem (Genda 2003). 

Obecnie potrzebne są reformy prowadzące do zrównania szans 
na znalezienie pracy wszystkich kategorii wiekowych, ale również 
przemiany o charakterze kulturowym, czego domagają się młodzi 
ludzie, którzy nie chcą godzić się na wyzysk w imię widma sukcesu. 
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„Mowa nienawiści w Sieci”.
Hejting i trolling w internetowej komunikacji 
społecznej na przykładzie wortalu Styl.pl

“Hate Speech on The World Wide Web”.
Hatred and trolling in social communication on the Internet

The phenomenon of cyberbullying is spreading in proportion 
to the expansion of the Internet. The widespread conviction that 
violent behavior, discriminatory and offensive are typical for young 
people is not supported in a virtual dimension. searching for ar-
guments to confirm or denial of this thesis is worth carry out an 
analysis of web portals addressed to mature women. My purpose 
is execution analysis of communication, interpersonal behav-
ior and attitudes of women writer’s dailies (not blogs) in the lab 
“Wasz Styl” at the website Styl.plconducted by a group of Interia.pl.                                     
I would like to focus on the analysis of contents and language and 
take into account, as far as possible, social status and education of 
writers. This analysis would allow for the characteristics of women’s 
violent behavior online.

Keywords: hejting, trolling, hate speech, internet communication, 
interpersonal behaviour.

Zjawisko cyberprzemocy rozprzestrzenia się proporcjonalnie 
do ekspansji Internetu. Powszechne przeświadczenie, że zacho-
wania przemocowe, dyskryminacyjne i obraźliwe są typowe dla 
osób młodych nie znajduje potwierdzenia w wymiarze wirtualnym. 
Szukając argumentów na potwierdzenie lub zaprzeczenie tej tezy 
warto przeprowadzić analizę portali internetowych adresowanych 
do kobiet dojrzałych. Moim celem jest przeprowadzenie analizy ko-
munikacji, zachowań interpersonalnych i postaw kobiet piszących 
dzienniki (nie blogi) w zakładce Wasz Styl na portalu Styl.pl prowa-
dzonym przez grupę Interia.pl. Chciałabym skupić się na analizie 
zarówno treściowej, jak i językowej oraz uwzględnić, o ile będzie to 
możliwe, status społeczny i wykształcenie osób piszących. Analiza 
ta pozwoliłaby na charakterystykę kobiecych zachowań przemoco-
wych w Internecie. 

Słowa kluczowe: hejting, trolling, mowa nienawiści, komunikacja 
internetowa, zachowania interpersonalne.
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Człowiek jest istotą społeczną, nauczoną współistnienia z in-
nymi, funkcjonowania w grupie, respektowania określonych praw 
i zasad, dzięki temu realizuje swoje podstawowe potrzeby: bez-
pieczeństwo, przynależność, szacunek, samorealizację i rozwój (El-
liot 2009). Zgodnie z koncepcją humanistyczną wiele czynników 
wpływa na ukształtowanie jednostki, jest to zarówno środowisko 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które mają wpływ na postawę ży-
ciową i zachowanie, jednak ostatecznie działanie człowieka zależ-
ne jest od sumy preferowanych wartości, doświadczeń życiowych, 
przemyśleń i wniosków. Zatem zachowania ludzkie mogą być 
znacząco różne, łączy je jednak jeden element – funkcjonowanie 
w społeczeństwie, w oparciu o społeczeństwo lub w tle społeczeń-
stwa; człowiek funkcjonuje w grupie, może to czynić z różnym na-
sileniem i w dowolnym wymiarze. 

Wraz z rozwojem techniki i technologii informatycznych 
zmieniają się sposoby komunikacji społecznej. Komunikacja 
bezpośrednia częstokroć wypierana jest przez komunikację po-
średnią, prowadzoną w przestrzeni wirtualnej, z tego powodu 
współczesne społeczeństwo nosi miano informacyjnego. Manu-
ell Castells tworzy genezę współczesnej rewolucji technologicz-
nej, która miała powstać jako narzędzie do rozwoju globalnej 
restrukturalizacji kapitalizmu (Casstells 2007: 29). Zarazem in-
formacjonizm skutkuje powstaniem trzeciej władzy, którą stano-

wią media: „władza jest takim stosunkiem między ludzkimi pod-
miotami, który (…) narzuca wolę niektórych podmiotów na inne 
przez potencjalne lub rzeczywiste użycie przemocy, fizycznej lub 
symbolicznej” (Casstells 2007: 33). Świadomość społeczna tej 
tezy jest znacząca i nie wynika z wiedzy teoretycznej, opiera się  
o doświadczenia życiowe jednostek. Zatem zmiany społeczne 
wynikające z nadmiernych obciążeń zawodowych i „strat cza-
su” z uwagi na przemieszczanie się jednostek przekładają się na 
zmiany w obszarze komunikacji, zarówno pod kątem kanałów ko-
munikacyjnych, jak i jakości samej komunikacji. „Nowe techniki 
informacyjne integrują świat w globalne sieci instrumentalności. 
Zapośredniczona przez komputer komunikacja rodzi rozległy wa-
chlarz wirtualnych społeczności” (Casstells 2007: 37). 

Wortal Styl.pl

Społeczności te skupione są wokół różnych platform komuni-
kacyjnych np. Facebooka, Twittera, portali tematycznych, platform 
blogowych tworzonych jako samoistne lub funkcjonujących przy 
czasopismach. Jednym z takich portali jest wortal Styl.pl prowa-
dzony w korelacji z miesięcznikiem „Twój Styl” przez grupę Interia, 
pod adresem internetowym http://www.styl.pl/twoj-styl. Zakła-
dać można zatem, że odbiorca portalu internetowego jest tożsamy 
z odbiorcą miesięcznika wydawanego w formie papierowej. Grupa 
Wydawnicza Bauer – wydawca miesięcznika „Twój Styl” informu-
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je, że „jest to magazyn dla ambitnych, niezależnych, aspirujących 
kobiet, ceniących zarówno wiedzę i osobisty rozwój, jak i świat 
przyjemności i zabawy. Dla kobiet ciekawych zmian i trendów 
w otaczającym je świecie. Przede wszystkim jednak przywiąza-
nych do uniwersalnych wartości: rodziny, miłości, przyjaźni oraz 
poszukujących w życiu harmonii” (http://reklama.bauer.pl/maga-
zine.php/sid,1/mid,18/title,Twoj-Styl/ 2016). Z opisu wynika, że 
magazyn adresowany jest do kobiet wykształconych, zajmujących 
wysokie i średnie pozycje społeczne, ceniących tradycyjne warto-
ści, szanujących prawo i zasady; kobiet, które mogą być wzorcem 
i przykładem dla innych. Miesięcznik wydawany jest w średnim 
nakładzie: 294 695 egz.1, z czego rozpowszechnianie płatne to 210 
104 egz.2, czytelnictwo wynosi 1 436 000 osób3, a czytelnictwo 
kobiet stanowi 1 296 000 osób4, realizacja Millward Brown (http://
reklama.bauer.pl/magazine.php/sid,1/mid,18/title,Twoj-Styl/ 
2016).  

Zważywszy na cenę pisma oscylującą w granicy 10 złotych, 
sprzedaż osiąga wysokie notowania i może przemawiać za wyso-
ką jakością produktu, można zatem wnioskować, że adekwatnie 
do produktu poziom odbiorcy pod kątem wykształcenia i pozycji 
społecznej jest wysoki. Potwierdzają to badania profilu czytelnika 
publikowane na w/w stronie internetowej (http://reklama.bauer.
pl/magazine.php/sid,1/mid,18/title,Twoj-Styl/ 2016):

• Wykształcenie:
- 4% podstawowe;
- 14% zasadnicze zawodowe;
- 34% średnie;
- 48% wyższe;

• Miejsce zamieszkania:
- 33% wieś;
- 25% miasto do 50 tysięcy;
- 18% miasto od 50 do 200 tysięcy;
- 24% miasto powyżej 200 tysięcy;

• Wiek:
- 16% 15-24 lata;
- 23% 25-34 lata;
- 21% 35-44 lata;
- 17% 45-54 lata;
- 22% powyżej 54 lat;

• Płeć:
- kobieta 89%;
- mężczyzna 11%.

Na postawie powyżej wskazanego badania ankietowego moż-
na wnioskować, że większość czytelników to kobiety, posiadające 
wykształcenie wyższe i średnie, w różnych przedziałach wieko-
wych, pełniących różne role społeczne. Zatem adekwatnie do pro-
filu czytelniczek czasopisma „Twój Styl” od użytkowniczek wortalu 

1 ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; luty 
2014 – styczeń 2015.
2 ZKDP; średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; luty 
2014 – styczeń 2015.
3 Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2014 – marzec 2015; SCPW, wszy-
scy 15+, n = 34 721/1644.
4 Polskie Badania Czytelnictwa, kwiecień 2014 – marzec 2015; SCPW, wszy-
scy 15+, n = 34 721/1644.

Styl.pl można oczekiwać jednak zachowań przemawiających za ich 
średnim i wysokim poziomem edukacyjnym, społecznym i emo-
cjonalnym. Do takich zachowań zobowiązuje również regulamin 
Grupy Interia, do stosowania którego zobowiązują się wszystkie 
użytkowniczki platformy. Obowiązujące w nim zasady stanowią, 
że: „użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu Interia.
pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu 
praw własności intelektualnej. Zakazane jest korzystanie z portalu 
(…) w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i do-
brymi obyczajami. Interia.pl (…) zastrzega sobie prawo do usunię-
cia już dodanych (…) wpisów i komentarzy, które zawierają zwroty 
lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne, (...) obraźliwe 
lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich” (http://firma.
interia.pl/regulamin 2016). Osoba korzystająca czynnie z portalu 
zobowiązana jest do zachowywania zasad określonych w regulami-
nie, którego znajomość potwierdza, przy czym regulamin zgodny 
jest z obowiązującym prawem i zasadami etycznymi. 

Mapa serwisu Styl.pl obejmuje następujące działy: Newsy, 
Moda, Piękno, Kosmetyki, Gwiazdy, Magazyn (felietony, wywia-
dy), Kuchnia, Diety, Magazyn, Podróże (reportaże), Uczucia (ar-
tykuły edukacyjne, profilaktyczne), Wasz Styl (dzienniki, artykuły, 
galerie, video). W każdym z działów znajdują się artykuły, które 
można komentować, natomiast w dziale Wasz Styl jest miejsce na 
umieszczanie swoich wpisów, artykułów, zdjęć i nagrań wideo, jest 
to więc miejsce, gdzie można przyjrzeć się postawom i zachowa-
niom użytkowniczek tego portalu internetowego. 

Format miejsca i adresata określa również język użyty do na-
zwania i określenia poszczególnych działów, znajdujemy tu dzien-
niki; semantyka kierunkuje do: „notatki o charakterze osobistym 
prowadzonej codziennie, pamiętnika” (Sobol 1997: 173); konota-
cje tego pojęcia nawiązują do dzienników pisanych przez osoby 
znane i powszechnie szanowane: literatów, polityków, artystów; 
tematyka odnosząca się do spraw osobistych, współczesnych wy-
darzeń społeczno-politycznych, kulturalnych; zatem kontekstem 
znaczeniowym będą również: tradycyjna, dojrzała forma literacka, 
poszanowanie dla historii i tradycji. 

Świadoma zatem jest rezygnacja z modnego i powszechnie 
używanego słowa blog, bardziej adekwatnego do pamiętnika 
prowadzonego w Internecie, gdyż blog to „dziennik publikowany 
powszechnie w Internecie, zwykle z możliwością komentowania 
poszczególnych wpisów przez internautów” (http://sjp.pwn.pl/
szukaj/blog.html 2016). Kontekstem semantycznym tego poję-
cia są luźne, nietrwałe zapiski, tematyka obejmuje cały wachlarz: 
sprawy dnia codziennego, własne sądy i przemyślenia, sprawy 
rodzinne, kulinaria, zakupy, modę, politykę, kulturę; sama forma 
jest powszechna i nietrwała, ma niewielkie znaczenie kulturowe 
choćby z uwagi na masowość zjawiska, ponadto nietrwałość for-
my powoduje brak poczucia wartości słowa, pomimo że jest to 
słowo pisane. Artykuł zgodnie z definicją to „niewielka praca pu-
blicystyczna, literacka lub naukowa umieszczona w czasopiśmie, 
encyklopedii itp. (Sobol 1997: 22). Jedna z form dziennikarskich; 
zawiera omówienie aktualnych wydarzeń politycznych, społecz-
nych, kulturalnych. Konotacje pojęcia to tradycyjna forma literac-
ka, profesjonalizm, wartościowość i obiektywizm. W kontekście 
powyższych rozważań warto zwrócić uwagę na oprawę graficzną 
wortalu (zdjęcie 1-4). 
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Zdjęcie 1. Strona internetowa wortalu Styl.pl

 

 

Źródło: http://wasz.styl.pl/ [22.01.2016]. 

Zdjęcie 2. Strona internetowa wortalu Styl.pl

 

 

 

Źródło: http://wasz.styl.pl/ [22.01.2016]. 

Zdjęcie 3. Strona internetowa wortalu Styl.pl

  

 

Źródło: http://wasz.styl.pl/ [22.01.2016]. 

Kolorystyka nagłówków utrzymana w tonacji malinowo-błękitnej 
jest adekwatna do osób młodych i bliższa swobodnej, relaksacyjnej for-
mie. Jest to sprzeczne z meta komunikatem semantycznym zawartym 
w słownictwie zastosowanym do nazwania poszczególnych działów por-
talu, sugerującym że miejsce ma charakter tradycyjny, wartościowy, do-
tyka spraw ważniejszych, aniżeli tylko moda, uroda i kulinaria. 

Zdjęcie 4. Strona internetowa wortalu Styl.pl

Źródło: http://wasz.styl.pl/ [22.01.2016]. 

Podział dzienników prowadzonych na portalu Styl.pl, pod ką-
tem poruszanych treści jest następujący:

• pamiętniki – zapis dnia codziennego, przemyśleń – Floresa  
(http://wasz.styl.pl/wizytowka-floresa/dziennik 2016);

• dzienniki kulinarne – Stefane-kulinarnie (http://wasz.styl.
pl/wizytowka-stefane-kulinarnie 2016);

• dzienniki o modzie – Lucia (cykl Lucia Modna) (http://wasz.
styl.pl/wizytowka-lucia 2016);

• reportaże z podróży – Carin (http://wasz.styl.pl/wizytowka-
-carin 2016).

 
Wpisy użytkowniczek i komentarze pod wpisami nie zawsze 

mieszczą się w netykiecie i w zachowaniach akceptowalnych spo-
łecznie. Znaleźć można na to wiele przykładów. 

Zachowania przemocowe w komunikacji internetowej

Wpis „Stefane Kulinarnie” z dnia 15 marca 2015 roku Polędwica 
w miodzie dotyczy przepisu na danie obiadowe: „skusiłam się dzisiaj 
na ten cudowny przepis pochodzący z północy Francji, z samego 
Lille. Jego autorem jest Christophe Dalens, szef restauracji “L’Ate-
lier gourmand”. Pieczona polędwica wieprzowa polana jest gęstym 
miodowo-cielęcym sosem. Miód rozmarynowy i dodatek świeżego 
rozmarynu do pieczenia mięsa czynią to danie wyjątkowo aroma-
tycznym (…) (http://wasz.styl.pl/wizytowka-stefane-kulinarnie/
dziennik/wpis-poledwica-w-miodzie-polenta-karamelizowana-ce-
bula-i-chipsy-z,nId,1698569#pst87170840 2015). 

Wpisy te są jednak nadmiernie wzbogacane, zawierają nad-
miar epitetów, zdrobnień, zapożyczeń z języka francuskiego, prze-
sadnej ilości odniesień do francuskich autorytetów i kultury, przez 
co często zamiast zachwytu budzą niechęć. Ponadto we wpisach 
widoczna jest egzaltacja i ekscytacja kulinariami, które stanowią 
o możności funkcjonowania, jednak podnoszone do rangi domowe-
go artyzmu nabierają wydźwięku satyryczno-cynicznego, tym bar-
dziej, że wysoki ton wypowiedzi kontrastuje z błędami językowymi  
na poziomie leksyki, interpunkcji czy składni np. gęsty (brak prze-
cinka) miodowo-cielęcy sos. W polskiej leksyce kulinarnej nie ma 
pojęcia sosu cielęcego, natomiast właściwy szyk to: gęsty sos mio-
dowo-pieczeniowy (zapewne taki autorka miała na myśli).  
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Spotyka się to z krytycznymi uwagami czytelniczek, które rów-
nież prezentują wysoki poziom agresji słownej i braku akceptacji, 
typowy dla zachowań hejterskich i trollingowych.

Jeden z komentarzy pod wpisem, napisany przez osobę posłu-
gującą się nickiem „Azi44”, umieszczony w dniu 22 marca 2015 roku 
brzmi następująco: „Moze by juz skonczyc z tymi przepisami Caly 
dzień to nie tylko gotowanie. Przepisów na internecie mnóstwo” 
(http://wasz.styl.pl/wizytowka-stefane-kulinarnie/dziennik/wpis-
-poledwica-w-miodzie-polenta-karamelizowana-cebula-i-chipsy-z,-
nId,1698569#pst87170840 2015). Wypowiedź daje wiele informacji 
o autorze, została skonstruowana w formie bezosobowej, co może 
być wyrazem potrzeby zachowania anonimowości lub wskazania, 
że przekazywana opinia wyraża przekonania większej grupy odbior-
ców. Wyraźne są też niskie kompetencje językowe przejawiające się 
w braku dbałości o poprawność zapisu, występują błędy literowe 
(skonczyc, caly, zamiast kropki używany jest dolny podkreślnik), błę-
dy ortograficzne i składniowe (na internecie). Właściwą reakcją na 
poczucie nadmiaru informacji o tematyce kulinarnej byłoby pomi-
janie dzienników, które już z nazwy wskazują taką tematykę; jest to 
zatem działanie typowo hejterskie z negatywnym wydźwiękiem. Ko-
lejny wpis osoby posługującej się nickiem „Natka33” Placki z Jabłó-
szkami: „Do dóżej miski wsypałam jedną szklankę mąki a następnie 
jeszcze pół szklanki.(…) A kolejnie rozrzałam olej na patelni. A jak 
Olej już jest rozgrzany to nalewam niewielką porcje ciasta łyżką (..)
na drógą stronę i też czekam aż się zarumianią od góry a następnie 
gdy placuszki są piękne i rumiane zsuwam na dóży talerz. A następ-
nie gotowe placuszki posypóje cukrem pudrem i podaje (http://
wasz.styl.pl/wizytowka-natka33/dziennik/wpis-placki-z-jabloszka-
mi,nId,1681887 2015).

Jak widać we wpisie (tożsamym z innymi wpisami pod kątem 
poziomu umiejętności językowych, zarówno pod kątem składni, or-
tografii, jak i stylistyki) autorka ma wyraźne braki w podstawowych 
umiejętnościach, ponadto zestawienie wieku i kompetencji osoby 
piszącej prezentującej swój wizerunek w publicznej galerii daje po-
czucie dużej rozbieżności. Wnioskować można o niepełnosprawno-
ści i dysfunkcjach intelektualnych autorki wpisu. Dostęp zarówno 
do wyżej wymienionych wpisów, jak i jej galerii jest otwarty, zatem 
wszystkie czytelniczki dziennika mogą łatwo ocenić sytuację, a mimo 
tego pod wpisem pojawiły się opinie krytyczne, wobec osób wyraża-
jących aprobatę dla postu (http://wasz.styl.pl/wizytowka-natka33/
dziennik/wpis-placki-z-jabloszkami,nId,1681887 2015): 

• komentarz „annamaria74” – z dnia 2 marca 2015 roku – 
Pyszności :) 

• odpowiedź do w/w komentarza: „ojeju” – z dnia 4 marca 
2015 roku – i jakbłószka ci nie przeszkadzaja? dziwne... 
a własciwie to jasne :).

Zachowanie użytkownika posługującego się nickiem „oje-
ju” prezentuje szyderstwo wobec komentującej i wytykanie błę-
dów autorce, brak szacunku wobec niepełnosprawności, co jest  
to przecież nieetycznym zachowaniem. I choć sądzić można, że 
szyderstwo i kpina adresowane są do użytkowniczki o nicku „an-
namaria74”, to jednak bezpośrednio dotykają samą autorkę wpisu, 
która prawdopodobnie nie ma wpływu na jakość wpisu z uwagi na 
dysfunkcje. Jest to więc działanie poniżające wobec osoby niepełno-
sprawnej. Użytkownik o nicku „ojeju” wykazuje się brakiem staran-
ności we wpisie, pominięte są polskie znaki „ą”, „ś”. Warto również 

zwrócić uwagę na wymowę nicku „ojeju”, który oznacza wykrzyknik, 
pusty frazes, nick ma zatem wydźwięk pozbawiony znaczenia, pe-
joratywny. Postawa tej samej osoby, widoczna jest w komentarzu 
umieszczonym pod wpisem w dzienniku podróżniczym, prowadzo-
nym przez użytkownika o nicku „Bea-A”, z dnia 28 lutego 2015 roku 
pt. „Insh’Allah” (http://wasz.styl.pl/wizytowka-Bea-A/dziennik/wpis-
-inshallah,nId,1680929 2016):

• komentarz „ojeju” – z dnia 1 marca 2016 roku – co za piero-
ły piszesz? (...) :);  

• odpowiedź „annamaria74” – z dnia 1 marca 2015 roku –  
Ojeju, dla Ciebie pierdoły, dla mnie moja subiektywna oce-
na. Oczywiście każdy może mieć swoje subiektywne pierdo-
ły, ojeju. No bo domyślam się, że o pierdoły Ci chodzi, choć 
napisałaś ,,pieroły”(...);

• odpowiedź „ojeju” – z dnia 2 marca 2015 roku –„annamaria 
74, abstrahujac od wszystkiego to tobie nie zdarzają sie lite-
rowki gdy piszesz na tablecie? żalosna jesteś...”;

• odpowiedź „annamaria74” – z dnia 2 marca 2015 roku – 
Ojeju, abstrahując od wszystkiego nie piszę na tablecie, 
ojeju :( A każdy tekst czytam przed publikacją i jeśli znajdę 
literówki, poprawiam. Nie rozumiem, dlaczego uważasz, że 
jestem żałosna? Bo staram się dbać o czystość języka? Abs-
trahując od wszystkiego po raz drugi grzeczność wymaga, 
by zaimek taki jak np. „tobie” w przypadku, gdy zwracasz się 
do konkretnej osoby pisać z dużej litery. Nawet, jeśli osoba, 
do której się zwracasz, jest Twoim zdaniem żałosna.

Cała powyższa wymiana zdań (łącznie 26 komentarzy nieodno-
szących się do wpisu) jest agresywna, polega na zaczepnym trakto-
waniu rozmówcy, jest to znamienne dla zachowań trollingowych, 
znajduje się tu również obrażanie (żałosna jesteś), prowokowanie 
(wytykanie błędów), unikanie porozumienia, wciąganie w niepo-
trzebną dyskusję.

Powyższe obserwacje pozwalają na wnioskowanie o funkcjo-
nowaniu na portalu Styl.pl osób zachowujących się agresywnie, 
nienawistnie i wrogo wobec innych użytkowników. Wszystkie takie 
zachowania określane są mianem cyberbullyingu, czyli „oczernia-
nia, szykanowania, tyranizowania i wyszydzania w Sieci” (Kalinowska 
2014: 302). 

Hejting i trolling

Jedną z odmian zachowań przemocowych w Internecie jest 
hejting – zjawisko w sieci polegające na nienawidzeniu wszystkiego 
co tam się pojawia; stosowanie agresji bez podłoża ideologicznego. 
W Polsce najczęściej posługujemy się spolszczoną wersją słowa „ha-
ter”, a mianowicie „hejter”, rzadziej „nienawistnik”, czy „dokuczacz”.

Charakteryzując hejtera, możemy mówić o (Kawka, Skwarczyń-
ska 2014: 20):

• ujawnianiu wielkiej niechęci i nienawiści wobec drugiej oso-
by (najczęściej obcej, nigdy wcześniej nie spotkanej);

• bazowaniu raczej na własnej opinii i sądach, nie na faktach;
• motorem działania jest zazdrość lub uraza do osoby, która za-

jęła określoną pozycję, odniosła sukces w pewnej dziedzinie;
• robieniu złej opinii, pomniejszaniu zasług, przeklinaniu, wy-

zywaniu;
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• atakowaniu osoby, jej przekonań, wiary, postaw, rodziny, 
a nie działań, z którym się nie zgadzamy.

Hejter przegląda blogi, fora internetowe oraz inne strony 
umożliwiające komentowanie, które wyraża negatywnymi ko-
mentarzami, bez merytorycznego uzasadnienia, kierowanymi  
do autorów tekstów, filmów, fotografii. 

Trolling to „nieprzyjazne zachowanie wobec innych użytkow-
ników Internetu, które ma na celu przeszkodzenie w prowadzonej 
dyskusji” (Kalinowska 2014: 303), wywoływanie sporów, kłótni, 
wszczynanie internetowych awantur przez zamieszczanie oburza-
jących, kontrowersyjnych i agresywnych komentarzy. Celem trollo-
wania jest wywołanie negatywnych reakcji ludzi i wywołanie burzli-
wej dyskusji, odpowiedzi na prowokację. „Pojęciem pokrewnym do 
hejtera jest troll internetowy. Warto jednak podkreślić, że w przy-
padku trolla oprócz wyrażania niechęci ważne jest również samo 
wszczęcie kłótni pomiędzy użytkownikami danego portalu” (Kawka, 
Skwarczyńska 2014: 31).

Język agresji wirtualnej jest niezwykle bogaty, charaktery-
zuje się różnorodnością formy i technik. „Wypowiedzi agresywne 
i przemocowe w świecie wirtualnym wiążą się z istnieniem ne-
gatywnej ekspresji, mogą mieć wymiar: monologowego lżenia, 
stosowania słownictwa neutralnego lub znieważającego, pejora-
tywnego, obelżywego i poniżającego; poruszania tematyki obję-
tej tabu, mają dodać komunikatowi wulgarny sens. Przemocowy, 
poniżający i agresywny wymiar ma też stosowanie cynizmu, drwi-
ny i kpiny adresowanej przeciw przekonaniom, sądom czy osobie 
rozmówcy. Koniecznie trzeba też pamiętać o przemocy polegają-
cej na ignorancji, braku kontaktu, interakcji, psychologia nazywa  
to karaniem przez nieokazywanie uczyć, emocji, zainteresowania, 
innymi słowy wykluczeniem” (Kalinowska 2014: 313). Zachowania 
agresywne, nieetyczne w świecie wirtualnym przekładają się rów-
nież na zmiany w obrazie tekstu. Wielokrotnie pojawiają się zwielo-
krotnienia znaków interpunkcyjnych np. wykrzykników – !!!!!, stoso-
wane są wersaliki jako substytut krzyku oraz emotikony jako wyraz 
emocji. Z kolei dla ominięcia blokad systemowych stosowanych 
w słownikach przy zapisie słów wulgarnych użytkownicy zastępują 
jedna literę symbolem @ lub *.

Zdolność do agresywnych zachowań u człowieka jest natu-
ralna, zmniejsza ją kształtowanie jednostki przez wychowanie 
i kształtowanie w społeczeństwie, stąd przejawy zachowań agre-
sywnych również w komunikacji internetowej zależą od poziomu 
kompetencji społecznych, kulturowych i językowych. Przemoc 
fizyczna postrzegana jest negatywnie, natomiast przemoc emo-
cjonalna, społeczna, symboliczna jest nienamacalna, trudna  
do identyfikacji, a daje argument do zdobycia władzy, mocy spraw-
czej czy zwyczajnej przewagi społecznej. Skutkuje to faktem, że 
często przemoc językowa wartościowana jest pozytywnie, może 
wynikać z wysokich kompetencjach językowych, swobody funkcjo-
nowania społecznego, siły osobowości oraz umiejętnościach przy-
wódczych. 

„Innym powodem do bycia jednostką przemocową jest potrze-
ba autokreacji wyrażana w dwojaki sposób. Przez stworzenie nicku, 
którym posługuje się internauta w określonych miejscach, platfor-
mach i forach; już często nazwa użytkownika jest odzwierciedleniem 
jego osobowości, potrzeb i tym samym postawy wobec innych inter-

nautów. Posługiwanie się nickiem, nie imieniem i nazwiskiem daje 
też większą swobodę do stosowania przemocy, daje możliwość ukry-
wania się przed innymi internautami poprzez częste zmiany nicków, 
tudzież występowanie pod kilkoma różnymi nickami i prowokowa-
nie czy generowanie agresji wśród użytkowników danego portalu”              
(Kalinowska 2014: 313). 

Istotną przyczyną prezentowania zachowań przemocowych 
jest potrzeba nowych przeżyć, emocji, wprowadzenia elementu 
rozrywki, zdobycia popularności, rozpoznawalności, dla zaspokoje-
nia potrzeb emocjonalnych i społecznych. Ważną jest też potrzeba 
dominacji w danej grupie społecznej, co jest tożsame z potrzebą po-
siadania władzy, możliwością przełożenia władzy zdobytej w świecie 
wirtualnym na świat realny, zyskami. „Przemoc wirtualna to zazwy-
czaj jeden z wymiarów i kontekstów postawy życiowej, poglądów 
internautów lub faktycznych zaburzeń psychicznych (Kalinowska 
2014: 313).

Wskazać można dwa źródła czynników generujących zachowa-
nia agresywne, są to czynniki wewnętrzne człowieka: uwarunko-
wania osobowościowe, brak dojrzałości emocjonalnej i społecznej 
oraz zaburzenia psychiczne. Równie istotne są czynni zewnętrzne: 
anonimowość w wirtualnej przestrzeni społecznej, wartości spo-
łeczno-kulturowe propagujące agresję, używki i substancje psy-
choaktywne, uwarunkowania środowiskowe np. niski status spo-
łeczny. Zestawiając sondażowy obraz użytkowników wortalu Styl.pl  
z ich realnymi postawami i zachowaniami w przestrzeni wirtualnej, 
można wnioskować o braku rzeczywistego uzasadnienia przeprowa-
dzonych badań statystycznych bądź o dominacji zachowań atawi-
stycznych ludzi w sytuacji pozostawania anonimowymi, bez wzglę-
du na płeć, wiek, wykształcenie, pozycję społeczną i ekonomiczną. 
Możliwość swobodnej wypowiedzi 

w Internecie, pozbawionej presji oceny społecznej, moralnej 
i etycznej oraz presji ulokowania w konkretnej grupie, prowadzi do 
nagromadzenia zachowań negatywnych i agresywnych.

Zachowania przemocowe mogą być jednorazowe, mogą jed-
nak się utrwalić i stać się sposobem funkcjonowania danej osoby 
w konkretnej społeczności internetowej, przykładem może tu być 
użytkownik portalu Styl.pl o nicku ojeju. Czynniki utrwalające agre-
sję to: brak umiejętności obrony przez stronę krzywdzoną, deficyty 
komunikacyjne stron, brak konsekwencji w przeciwdziałaniu np. 
zgłaszaniu problemu administratorowi, która może usuwać wpisy, 
blokować czynowników z użyciem numer IP. Brak negatywnej reakcji 
otoczenia na niewłaściwe zachowania użytkowników wiąże się z bra-
kiem konsekwencji społecznych (w tym wykluczenia z danej grupy) 
i brakiem konsekwencji prawnych.

Komunikacja internetowa jest anonimowa, a zjawisko to można 
dostrzegać z różnych perspektyw (Pyżalski 2012: 32):

• perspektywy nadawcy komunikatu i jego poczucia, że ko-
munikując się jest nieidentyfikowany przez odbiorcę. Może 
się to wiązać z najmniejszym poczuciem odpowiedzialności 
za słowo i charakter realizowanego procesu komunikacji 
oraz większą skłonnością do ujawniania różnych, nawet 
bardzo intymnych, informacji na swój temat przed innymi 
osobami; perspektywy odbiorcy komunikacji, który ze 
względu na fakt, że brak mu wiedzy o tożsamości nadawcy 
oraz jego przymiotach także doświadcza innej jakości komu-
nikacji;
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• perspektywy technologicznej, związanej z tym, w jakim 
stopniu możliwa jest identyfikacja osoby, która próbuje 
ukryć swoje dane za pomocą rozwiązań teleinformatycz-
nych.

Skutek świadomości anonimowości w świecie wirtualnym jest 
znaczący, znosi dystans społeczny, kulturowy, mylnie uświadamia 
brak konieczności respektowania zasad prawnych. To z kolei prze-
kłada się na działania zdecydowanie odmienne od działań w świecie 
rzeczywistym, a mianowicie tworzenie oryginalnych, nacechowa-
nych pejoratywnie nicków, otwarte wyrażanie poglądów kontro-
wersyjnych i nieakceptowanych społecznie, prezentowaniem auto-
kratyzmu, łamaniem norm społecznych i prawnych.  
 

Podsumowanie

Ludzie pozostając ze sobą w relacjach wchodzą w interakcje 
społeczne, w wyniku których kształtują osobowość i tożsamość, 
podlegają procesowi socjalizacji. Interakcje społeczne mogą stano-
wić komunikację lub być narzędziem w prowadzonej grze, zatem 
komunikacja może stanowić wartość samą w sobie w wymiarze 
informacyjnym, emocjonalnym, społecznym, może być narzędziem 
do kształtowania wizerunku czy pozycji społecznej. Zmiany socjolo-
giczne wynikające ze zmiany w prowadzonym trybie życia generują 
zmiany w utrzymywaniu relacji międzyludzkich, budowaniu więzi, 
jednak nie niwelują samej potrzeby pozostawania w relacjach z in-
nymi ludźmi i tworzenia grup społecznych. W efekcie, popularność 
wszelkiego rodzaju forów, portali i miejsc, gdzie można nawiązywać 
kontakty jest coraz większa. „Rozwój nowych środków przekazu mo-
gących błyskawicznie ułatwić ludziom komunikowanie powoduje, że 
i współcześnie wiele się mówi o nowych rodzajach więzi łączących 
ludzi odległych w przestrzeni, lecz połączonych wspólnotą zainte-
resowań. Jako że tego typu struktury są coraz powszechniejsze, 
socjologowie zadają pytania, czy rzeczywiście te istniejące jedynie 
wirtualnie grupy czy wspólnoty są nimi w takim sensie, w jakim zwy-
kły do tej pory je definiować nauki społeczne” (Kapralska 2004: 60). 
Można się więc zastanawiać czy konsekwencją tego typu wspólnot 
będzie nasilenie postaw integracyjnych czy też nastąpi defragmen-
tacja społeczeństwa i alienacja jednostek. Jednak aby nie być bez-
czynnym w obliczu ogromnych zmian socjologicznych, obyczajowych 
i kulturowych warto podjąć działania zmierzające do zachowania 
ładu i porządku współczesnego świata. Skutecznym przeciwdzia-
łaniem pejoratywnym zmianom jednostkowym i społecznym jest 
dwutorowość, polegająca na eliminacji niepożądanych zachowań 
i niedopuszczeniu do ich utrwalenia. I istotna jest również edukacja 
profilaktyczna i prewencyjna użytkowników Internetu. Nie daje to 
pewności co do uzyskania zamierzonych celów, jednak daje nadzieję 
na ograniczenie negatywnych skutków socjologicznej transformacji 
rzeczywistości, zmierzającej ku enklawie informacyjnej pozostającej 
w świecie wirtualnym.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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nym do wyjścia dla naszych dalszych rozważań będzie przytocze-
nie najpierw definicji bezrobocia i poszczególnych jego rodzajów.

Definicja bezrobocia

Bezrobocie w literaturze najczęściej określane jest jako brak 
szeroko pojętej działalności zarobkowej przez osoby pozostające 
w konkretnym przedziale wiekowym, przez który najczęściej rozu-
mie się tzw. wiek produkcyjny, czyli psychiczno-fizyczną zdolność do 
podejmowania pracy (www.stat.gov.pl 2017), chęć jej poszukiwania 
i gotowość do jej podjęcia (Kwiatkowski 2007). Na potrzeby naszych 
teraźniejszych dywagacji, warto wyróżnić również poszczególne ro-
dzaje bezrobocia, mianowicie: bezrobocie długotrwałe, bezrobocie 
dobrowolne i przymusowe. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrud-
nienia i rynku pracy – bezrobotnym długotrwałym należy nazwać 
bezrobotnego pozostającego w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy 
łącznie przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłą-
czeniem czasu odbywania stażu i przygotowania zawodowego do-
rosłych (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001). Z kolei bezrobocie dobrowolne od 
przymusowego różni się sytuacją osób poszukujących pracy, w któ-
rej Ci stanowiący element podmiotowy drugiego z wymienionych 
pojęć, gotowi są przyjąć przedłożoną im ofertę pracy na warunkach 
obowiązujących na rynku pracy, jednak mimo tego nie mogą znaleźć 
zatrudnienia (Unolt 1999).

Z terminem bezrobocia nierozerwalnie związane jest pojęcie 
bierności zawodowej, która jest równie niebezpiecznym zjawiskiem. 
Według definicji Głównego Urzędu Statystycznego, posiłkując się 
przy tym metodologią Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, 

Wstęp

Według najnowszych danych Eurostatu, stopa bezrobocia 
w Polsce jest najniższa od wielu lat i prawie dwa razy niższa od 
średniej unijnej (ec.europa.eu 2017), bezrobocie, a konkretnie wal-
ka z nim i jego skutkami, jest jednym z największych wyzwań dla 
gospodarki właściwie wszystkich państw na świecie. Bardzo rzad-
ko w obecnych czasach występuje równowaga popytu i podaży na 
rynku pracy. Mimo że bezrobocie paradoksalnie ma również swoje 
pozytywne aspekty, głównie gdy przyjmiemy punkt widzenia in abs-
tracto, obejmujący swoim spektrum gospodarkę jako całość, traktu-
je się je raczej jako zjawisko negatywne i dąży się do utrzymania jak 
najniższego odsetka osób bezrobotnych w stosunku do wszystkich 
osób w tzw. wieku produkcyjnym.

Niniejszy artykuł koncentruje się na specyficznej grupie osób 
niepodejmujących zatrudnienia, jakimi są studenci. Autorzy po-
starają się odpowiedzieć na pytanie: jak wygląda obecnie bez-
robocie wśród studentów w Polsce, zwracając szczególną uwa-
gę na status quo modelu edukacyjnego, niezbyt zachęcającego 
młodzież do zdobywania wiedzy sensu largo. Poruszone zostaną 
również materie istotne z punktu widzenia meritum przedmio-
towych refleksji, takie jak np. obecny rynek pracy oparty na kon-
cepcji doświadczenia, które to młodzi ludzie powinni zdobyć już 
na studiach, aby być atrakcyjnymi kandydatami dla potencjalne-
go pracodawcy, swoistym quasi-produktem, który jest w stanie 
„dobrze się sprzedać”, a także cechy charakterystyczne dla po-
kolenia Y, ważne dla jego obecności na rynku pracy oraz, a może 
i przede wszystkim, przyczyny i skutki występowania zjawiska 
bezrobocia wśród ludzi młodych. Niemniej elementem niezbęd-
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Sytuacja studentów 
na rynku pracy

The situation of students 
on the labour market 

This article deals with the situation that affects students on 
the labour market. The concept of unemployment and occupa-
tional inactivity has been characterised basing on the idea of the 
youth unemployment Attention has been paid to the increase in 
the number of students at the turn of the decades, the current 
trends in the number of students, and the anticipated increase 
in the number of people with higher education. A study showing 
the characteristics of a Polish student on the labour market was 
conducted.

Keywords: unemployment, labour market, students, studies.

Artykuł traktuje o sytuacji, która spotyka studentów na rynku 
pracy. Scharakteryzowane zostały pojęcia bezrobocia i bierności 
zawodowej w oparciu o problem bezrobocia wśród młodzieży. 
Zwrócono uwagę na wzrost liczby studentów na przełomie dekad, 
aktualne trendy w ilości studiujących i prognozowany wzrost osób 
z wyższym wykształceniem. Przeprowadzono badania ukazujące 
charakterystykę polskiego studenta na rynku pracy. 

Słowa kluczowe: bezrobocie, rynek pracy, studenci, studia.
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występowania działań ukierunkowanych na zapewnienie jak najła-
godniejszego wejścia na rynek pracy studentom studiów pierwsze-
go, drugiego, a także trzeciego stopnia. Problem jednak wydaje się 
znacznie bardziej skomplikowany i sięgający swoimi korzeniami do 
zagadnień z płaszczyzny historyczno-ustrojowej, przemian gospo-
darczych przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku w Polsce, a tak-
że kwestii sui generis metamorfozy na bazie założeń mentalności 
społeczeństw charakterystycznych dla systemu kapitalizmu zachod-
nioeuropejskiego. Warto zwrócić uwagę, jaka sytuacja nastąpiła, 
kiedy oficjalną doktrynę ekonomiczną państwa polskiego, którą 
przed przemianami z 1989 roku stanowiła gospodarka centralnie 
planowana, zastąpiła społeczna gospodarka rynkowa. W mentalno-
ści ludzi zaszło wiele fundamentalnych zmian dających asumpt ku 
np. nastawionej na konsumpcję przemianie stylu życia w opozycji 
do minionych, biernych gospodarczo pokoleń (Golka 2004). 

Pokolenie Y

Istotne dla dalszej treści artykułu jest zwrócenie uwagi na po-
kolenie, które obecnie jest generacją wchodzącą na rynek pracy. 
Tzw. milenialsi, których narodziny datowane są, z drobnymi różni-
cami, na lata 80. i 90. XX wieku, charakteryzują się pewnymi specy-
ficznymi cechami, które czynią ich profil pracownika specyficznym. 

Nieodparte jest wrażenie, że pokolenie X nie jest jeszcze do 
końca przygotowane na wejście pokolenia Y w „dorosłe życie”. 
Różnice pokoleniowe bardzo dobrze widać zestawiając jeden ze 
znamiennych atrybutów pokolenia Y z tym samym przymiotem 
pokolenia X – planowanie dalszych kroków życiowych po szkole 
średniej. Dla przedstawicieli pokolenia X oczywiste było, że ukoń-
czenie studiów gwarantuje pracę i umożliwia podwyższenie swojej 
pozycji społecznej. Pokolenie X myśli o pracy w kategoriach długo-
trwałej stabilności, w przeciwieństwie do pokolenia Y, dla którego 
stabilność pracy nie jest tak ważna. Ci ostatni dążą zazwyczaj do 
tego, żeby po stosunkowo krótkim czasie zmienić stanowisko lub 
miejsce pracy, umożliwiając sobie stały rozwój, przez co często 
uważani są za nielojalnych pracowników. Wydaje się, że pokole-
nie Y, zdając sobie sprawę z łatwego dostępu do informacji dzięki 
sieci internetowej, bagatelizuje rolę studiowania. Dziś, posługując 
się przykładami ludzi takich jak Mark Zuckerberg zauważamy, że 
studia, nie będąc już gwarantem dobrze płatnej pracy, mogą być 
paradoksalnie, czynnikiem wstrzymującym rozwój. W czasach spo-
łeczeństwa informacyjnego, powszechnego dostępu do Internetu 
i portali społecznościowych, nasze mózgi przetwarzają w ciągu 
jednego miesiąca ogromne ilości informacji, których przetworze-
nie jeszcze 100 lat temu zajmowało całe życie (Mistewicz 2011). 
Oparte, w opinii autorów, na przestarzałym modelu nauczania, 
studia nie dostarczają milenialsom prawidłowo przekazanej in-
formacji w odpowiednich ilościach, co ostatecznie prowadzi do 
zniechęcenia i rezygnacji ze studiowania na rzecz samodzielnej 
nauki czy realizowania długotrwałego planu działania – również 
jednego z charakterystycznych znamion pokolenia Y. Z drugiej 
strony, mówiąc o ilości informacji, którą codziennie otrzymujemy, 
warto wspomnieć o koncepcji specjalizacji we współczesnym świe-
cie. Obecnie nie ma już omnibusów pokroju Leonardo Da Vinci, 
a prawdziwy prym na rynku pracy wiodą osoby, które są specjali-
stami w konkretnych dziedzinach.  

za biernych zawodowo uważa się osoby powyżej 15 roku życia, które 
w tygodniu przeprowadzania badania (www.rynekpracy.pl 2017):

• nie pracowały, nie miały pracy i nie poszukiwały jej;
• poszukiwały pracy, ale nie były gotowe do jej podjęcia w cią-

gu dwóch tygodni następujących po tygodniu przeprowa-
dzania badania; 

• miały zapewnioną pracę i oczekiwały na jej podjęcie w okre-
sie przekraczającym 3 miesięcy, albo poniżej 3 miesięcy, ale 
nie były zdolne do podjęcia tej pracy.

Nie można również nie wspomnieć o grupie osób zniechęco-
nych bezskutecznością poszukiwania zatrudnienia, w której skład 
wchodzi znaczna część ludzi, którzy ukończyli studia, jednak nie 
potrafią znaleźć pracy w obszarze swojego wykształcenia, czego po-
twierdzeniem może być badanie przeprowadzone przez firmę Se-
dlak&Sedlak przedstawione na wykresie 1, w którym zdecydowana 
większość ankietowanych stwierdziła, że ciężko lub bardzo ciężko 
znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie (www.rynekpracy.pl 2017). 

Wykres 1. Łatwość znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie

Źródło: www.rynekpracy.pl 2017 [03.08.2017].

Wedle danych GUS duża liczba biernych zawodowo ukryta 
jest wśród najmłodszych Polaków. Wpływa na to z pewnością fakt, 
że w Polsce nie jest popularne łączenie nauki z pracą (infopraca.
pl 2017), ani z punktu widzenia studentów, których zdecydowana 
większość traktuje studia raczej w kategoriach „ostatniej możliwości 
na korzystanie z życia”, a nie możliwości połączenia edukacji wyż-
szej ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego, które umożliwi 
płynne wejście na rynek pracy, ani z punktu widzenia sytuacji ja-
wiącej się na rodzimych uczelniach wyższych czy biorąc za przykład 
samych nauczycieli akademickich, którzy w dalszym ciągu zdają się 
nieprzychylnie patrzeć na osoby pracujące, zmuszone przedkładać 
aktywność związaną z pracą ponad np. obecność na zajęciach. 
Kolejnym czynnikiem warunkującym trend braku łączenia nauki 
z obowiązkami pracowniczymi, jest niezbyt entuzjastyczna opinia 
tak studentów, jak i pracodawców o studiowaniu w trybie niesta-
cjonarnym. Dodatkowo odnieść można wrażenie, że tak, jak stosun-
kowo mało jest w Polsce inicjatyw i wszelkiego rodzaju programów 
umożliwiających odbycie praktyk czy staży za granicą, tak mało jest 
ich w ogóle, co w sposób wystarczająco transparentny i wyrazisty 
pokazuje minimalny odsetek kancelarii gotowych przyjąć studenta 
prawa na praktyki i to bezpłatne (badania wewnętrzne ELSA Toruń 
2017). Pokłosia wyżej wymienionego zjawiska można doszukiwać 
się z powodzeniem w działaniach uczelni wyższych lub raczej braku 
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Wykres 2. Liczba studentów w Polsce w latach 1990-2016

Źródło: www.studenckamarka.pl 2017 [03.08.2017].

Wykres 3. Procent osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wy-
kształcenie 

Źródło: BAEL, GUS za www.gazetaprawna.pl 2017 [03.08.2017].

Obecnie w Polsce kształci się ponad 1,3 miliona studentów, 
z czego około 900 tysięcy to studenci studiów stacjonarnych, co 
dowodzi wcześniej postawionej tezy o stosunkowo niewielkiej po-
pularności studiów niestacjonarnych (GUS 2017). Zróżnicowanie 

Pozostałymi cechami pokolenia Y, związanymi z rynkiem pracy 
są (www.polityka.pl, 2017): duże przywiązanie do życia prywatnego, 
potrzeba work/life balance, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu:

• chęć jak najszybszego realizowania celów wskazanych przez 
przełożonego;

• dobre rozwiązywanie problemów;
• przygotowanie do pracy w realiach wolnego rynku. 

Dziś dwudziestoparolatkowie i osoby w okolicach trzydzieste-
go roku życia nie chcą już prowadzić takiego katorżniczego stylu 
życia jak ich rodzice, poświęcając wiele innych dóbr takich jak np. 
zdrowie, życie rodzinne, czy więzi przyjacielskie dla wyłącznie ży-
cia zawodowego i budowania własnego kapitału np. po to, aby za-
pewnić odpowiednie zabezpieczenie finansowe swoim potomkom. 
Z aksjologicznego punktu widzenia w pokoleniu Y wartością niekwe-
stionowaną, królującą jest wolność sensu largo. Można odnieść to 
zarówno do płaszczyzny prywatnej, jak i zawodowej egzystencji 
omawianego kręgu osób. Tak jak wcześniej wspominali autorzy 
– w obecnych czasach do porządku dziennego przeszło już dyna-
miczne zmienianie miejsc pracy i stanowisk przez ludzi młodych, 
a wszystko dlatego, iż wyznają oni zupełnie inny system wartości. 
Nastawiony jest on na rozwój indywidualny, a nie np. na dążenie 
do progresu przedsiębiorstwa, w którym ludzie podejmują zatrud-
nienie i wykazują zdolność i chęć do zostania w pracy w godzinach 
nadliczbowych i duże poświęcenie dla pracodawcy. Dla milenialsów 
gruntownie istotną kwestią wydaje się duży margines życia prywat-
nego i towarzyskiego. Analizując obecne wskazania demograficzne 
należy zauważyć, że nie bez przyczyny współczynniki urodzeń wy-
kazują dziś tendencje spadkowe, a prognozy w tej materii wcale nie 
przewidują żadnego baby boom. Oczywiście duża część tego zjawi-
ska spowodowana jest racjami natury ekonomicznej potencjalnych 
rodziców – osoba niepodejmująca pracy nie chce płodzić dzieci ze 
względu na to, że nie byłaby im w stanie zapewnić adekwatnych wa-
runków bytowych, co wydaje się nastawieniem będącym w opozycji 
do podejścia minionych polskich pokoleń, w których to ludność nie-
mająca odpowiednich środków do życia stawała się nagle głowami 
rodzin wielodzietnych. Nie należy zapominać o tym bardzo istotnym 
czynniku przemian stanu mentalnego pokolenia Y – ludzi, którzy, jak 
może się wydawać, podchodzą często do życia na zasadach: „Mniej, 
a spokojniej” i „Nie za wszelką cenę” (McQueen 2016).

 
Liczba studentów w Polsce i na świecie

Od 1995 roku w Polsce systematycznie wzrastała liczba osób 
studiujących. I mimo że od przełomu lat 2005/2006, w którym licz-
ba osób studiujących osiągnęła swój moment kulminacyjny i była 
zdecydowanie najwyższa, dziś utrzymuje się tendencja spadkowa, 
w dalszym ciągu różnica pomiędzy ilością osób studiujących w Pol-
sce w latach 90. XX wieku, a obecnie wynosi prawie milion osób. 
Różnice liczbowe w zakresie ilości osób studiujących w relacji do 
danego roku akademickiego zobrazowane są na wykresie 2.

Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, ukazane 
na wykresie 3, liczba osób w wieku 30-34 lat po studiach wyższych, 
od roku 2003 do roku 2012 wzrosła ponad dwukrotnie, a odsetek 
tych osób wynoszący 39,1% był w 2012 roku wyższy niż średnia eu-
ropejska (www.gazetaprawna.pl 2017).
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Nikt nie ocenił swoich szans na rynku pracy na 6, czyli celująco.
Kolejne pytanie dotyczyło odbywania dodatkowych, nieobowiązko-
wych praktyk lub staży przez badanych studentów. 53,33% ankieto-
wany stwierdziło, że brało udział w dodatkowych, nieobowiązkowych 
praktykach lub stażach. Natomiast 46,67% badanych nie korzystało 
z tej formy zdobywania doświadczenia zawodowego. Następnie za-
pytano o poszukiwanie pracy podczas studiów. Ponad połowa, bo 
76,67% ankietowanych, poszukiwała pracy podczas studiów. Prawie co 
czwarty ankietowany (23,33%) nie poszukiwał pracy podczas studiów.
Badane osoby pytano również o aktywność w Kołach Naukowych. Ponad 
trzy czwarte (76,67%) ankietowanych nie działało w Kołach Naukowych 
na swoich uczelniach. Natomiast prawie co trzeci (23,33%) twierdził, że 
działa w Kołach Naukowych. Respondentów pytano również o to, czy my-
ślą o założeniu własnej firmy po ukończeniu studiów. 63,33% ankietowa-
nych bezrobotnych myślało o założeniu własnej firmy. Co piąty ankietowa-
ny (20%) nie wie, czy chciałby mieć swoją działalność gospodarczą. 16% 
ankietowanych nie myślało o podjęciu własnej działalności gospodarczej. 
Żaden z ankietowanych studentów nie prowadzi obecnie własnej firmy.
Ankietowani w następujący sposób wypowiedzieli się na temat wy-
jazdu po skończonych studiach w poszukiwaniu pracy za granicę. Po-
nad połowa (63,33%) ankietowanych odpowiedziała, że myśli o wyj-
deździe do pracy za granicę po skończonych studiach. Natomiast co 
trzeci (30%) stwierdził, że nie wie czy wyjedzie za granicę. 6,67% an-
kietowanych pracuje dorywczo za granicą. Nikt z badanych nie de-
klarował braku możliwości wyjazdu za granicę w poszukiwnaiu pracy.
Badane osoby w sposób zróżnicowany udzielały odpowiedzi odno-
śnie swoich szans na znalezienie pracy zgodnej z ukończonym kie-
runkiem studiów. 60% ankietowanych stwierdziło, że szanse na zna-
lezienie pracy zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów są, ale 
trzeba długo szukać. Po 20% uznało, że szanse są duże lub przeciwnie 
– nie widzą szans na znalezienie pracy zgodnej z ukończonym kierun-
kiem studiów. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi nie wiem. Przedostat-
nie pytanie dotyczyło korzystania z Uczelnianych Biur Karier. Ponad 
połowa badanych (53,33%) nie korzystała z Biura Karier. 40% an-
kietowanych studentów zadeklarowało, że było świadczeniobiorca-
mi Biura Karier, a 6,67% nie wiedziało nawet, co to jest Biuro Karier.
Ostatnie pytanie dotyczyło przygotowania studentów przez uczel-
nie do wejścia na rynek pracy. Większość, bo aż 70% ankietowanych 
stwierdziło, że uczelnia nie przygotowuje do wejścia na rynek pra-
cy. Prawie co trzeci (30%) ankietowany uważał wręcz przeciwnie.

Podsumowanie

Zauważalnym problemem rynku pracy jest bezrobocie wśród ludzi mło-
dych często znajdujących się bez pracy, nawet mimo ukończenia studiów 
wyższych. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów 
można stwierdzić, że istnieje krytyczna ocena ich szans na rynku pracy. 
Studenci w większości tylko średnio lub dobrze oceniali swoje szanse 
na rynku pracy po studiach. Może to wynikać z faktu, że osoby, które 
ukończyły studia wyższe mają problem ze znalezieniem swojej pierw-
szej pracy, która będzie zgodna ze studiowanym kierunkiem, który jest 
chętnie wybierany przez aplikujących na studia, ale nie jest dostosowa-
ny do aktualnych potrzeb rynku pracy. Ponad połowa badanych uważa, 
że po ukończeniu studiów wyjedzie za granicę i tam będzie poszukiwać 
pracy, co dowodzi niestety, że większość młodych ludzi nie uważa Polski 
za kraj dający perspektywy na rozwój i budowanie swojej przyszłości. 

studentów ze względu na płeć i tryb odbywania nauki akademickiej 
przedstawia wykres 4. Wśród krajów Unii Europejskiej Polska jest 
jednym z krajów, które wykazują się najszybszym wzrostem liczby 
osób z dyplomem uczelni wyższych. Cel, który został postawiony 
przed Polską do roku 2020, to 45% osób w wieku 30-34 lat mogą-
cych legitymować się wyższym wykształceniem (www.nauka.gov.pl 
2017). 

Wykres 4. Liczba studiujących kobiet i mężczyzn w roku 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie wwww.stat.gov.pl 2017 
[03.08.2017].

Charakterystyka polskich studentów na podstawie 
przeprowadzonych badań

Do przeprowadzenia badań dotyczących sytuacji studentów na 
rynku pracy wykorzystano kwestionariusze osobowe umieszczo-
ne na stronie ankietka: www.ankietka.pl, które zostały poprawnie 
wypełnione przez 90 osób. Badanie zostało przeprowadzone przez 
autorów w dniach 1-31 maja 2017 roku.
Pierwsze pytanie dotyczyło płci ankietowanych. Podział według 
płci kształtował się następująco: 63,33% stanowiły kobiety, męż-
czyźni 36,67%. Kolejne pytanie dotyczyło miejsca zamieszkania. 
Najliczniejszą grupę stanowiły osoby zamieszkałe na wsi (40% 
respondentów). Osoby zamieszkałe w mieście od 51-100 tysię-
cy mieszkańców stanowiły 33,33%, a w mieście od 26 do 50 ty-
sięcy mieszkańców stanowiły 16,67% badanych respondentów. 
Osoby mieszkające w mieście powyżej 101 tysięcy mieszkańców 
stanowiły odpowiednio 6,67%. Najmniej liczną grupą byli miesz-
kańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców (3,33% ogółu badanych).  
 Badani ankietowani byli zróżnicowani pod względem dochodów 
netto na osobę. Wśród ankietowanych osób 30% zadeklarowało 
dochód do 1 000 zł. Dochód w granicach 1 001-1 500 zł miało 
23,33% ankietowanych. Osoby z zarobkami 1 501-2 000 zł stano-
wiły 16,67%. Następną grupą badanych były osoby z dochodem                
2 001-2 500, stanowili oni 10,00%. Najmniej liczną grupą były oso-
by z dochodem powyżej 3 000 zł (6,67%). 
Badane osoby w sposób zróżnicowany wybierały formę studiów. 
90% badanych studentów studiuje na studiach stacjonarnych. Tyl-
ko 10% badanych studiuje w trybie niestacjonarnym. Badani stu-
denci na pytanie jak oceniają swoje szanse na rynku pracy po stu-
diach (skala: 1 – bardzo źle, 6 – celująco). Wśród badanych dobrze, 
czyli na 4 oceniło 40%. Bardzo dobrze (5) oraz średnio (3) oceniło 
po 20% ankietowanych. Na 2 oceniło 16,67% ankietowanych. Bar-
dzo źle, czyli na 1 oceniało swoje szanse 3,33% ankietowanych. 
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Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorów.
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Wywiad

Mapowanie pozwala zobaczyć dany proces z innej perspekty-
wy, a co za tym idzie – pozwala na dostrzeżenie w nim marnotraw-
stw, których na co dzień nie dostrzegamy. Jednym z podstawowych 
narzędzi, które wykorzystuje się na początku wdrożenia koncepcji 
Lean Management jest tzw. 5S, czyli system, który pozwala zidenty-
fikować i uporządkować wszystko co jest niezbędne na stanowisku 
pracy do efektywnego wykonywania pracy. 

W koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem opartej o Lean 
Management jest jednak dużo więcej narzędzi i metod pozwalają-
cych na optymalizację kluczowych procesów w firmie. Bardzo ważne 
jest to, aby przy wdrożeniu tej koncepcji zarządzania nie opierać się 
na poszczególnych narzędziach, tylko na zmianie sposobu myślenia 
o firmie, o swojej pracy, o zadaniach, które mamy do wykonania 
i o odpowiedzialności za nie. Głównym założeniem koncepcji jest 
traktowanie każdego w organizacji i na zewnątrz organizacji jako 
klienta, a także branie odpowiedzialności za skutki tego co robię 
a nie za to co robię. 

Aby wdrożyć koncepcję zarządzania opartą o Lean Manage-
ment pracownicy i ich szefowie muszą wiedzieć z czym ona się 
wiąże i muszą rozumieć po czym mogą poznać, że wdrożenie idzie 
w dobrym kierunku. 

Jednym z najlepszych sposobów budowania świadomości na 
temat tego czym ta koncepcja jest i z czym się wiąże oraz jakie są jej 
efekty - jest uczestnictwo w tzw. wizytach studyjnych, czyli odwie-
dziny w firmach, które przeszły przez transformacje Lean. Nie ma 
nic bardziej przekonującego dla ludzi jak rozmowa z innymi ludźmi, 
którzy taką transformację przeszli i krok po kroku mogą o niej opo-
wiedzieć. Czasami warto też wysłuchać praktyków, którzy wspoma-
gają wdrożenie koncepcji zarządzania opartej o Lean management. 

Jedną z takich okazji aby połączyć wizytę studyjną (odwiedziny 
w firmie, która wdrożyła Lean Management) ze spotkaniem z prak-
tykami z różnych branż, którzy mają doświadczenia we wdrażaniu 
tej koncepcji zarządzania i chcą się nimi podzielić w prelekcjach jak 
i poprzez uczestnictwo w panelach dysusyjnych jest Europejski Kon-
gres Lean Management, który każdego roku odbywa się we wrze-
śniu w Katowicach, a którego organizatorem jest firma Brainstorm 
Group Sp. z o.o. Warto wejść na stronę www.kongreslean.pl zapo-
znać się z programem tego wydarzenia i wpisać je w swój kalendarz 
ważnych wydarzeń w roku.

Sebastian Martyniak
Brainstorm Group Sp. z o.o.

Jak wdrażać Lean Management?

Niektórzy twierdzą, że Lean Management związany jest ze 
sprzątaniem, inni łączą go z ograniczaniem zatrudnienia, jeszcze inni 
mówią, że pozwala on zmniejszyć zasoby i zwiększyć efektywność, 
więc czym tak naprawdę jest Lean Management? 

Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębior-
stwem opierająca się na pięciu zasadach:

1. Ciągłego doskonalenia wszystkich procesów w organizacji;
2. Dostarczania klientowi produktów/usług tylko wtedy, kiedy 

są mu one potrzebne i zgodnie z jego zapotrzebowaniem;
3. Zorganizowania przepływu w sposób jak najbardziej płynny 

z jednoczesnym umożliwieniem przepływu jednej sztuki;
4. Identyfikacji strumienia wartości i wszystkich czynności 

w tym strumieniu;
5. Określenia wartości dla klienta tak, aby klient płacił tylko za 

te czynności/operacje, które przynoszą mu wartość dodaną.

Zasady te można wdrażać zarówno w produkcji, jak i usługach. 
Firma, która swój system zarządzania tworzy w oparciu o te zasady, 
może zredukować stany magazynowe surowców, jak i wyrobów go-
towych, zmniejszyć ilość odpadów i braków produkcyjnych, ale także 
przyśpieszyć i uprościć proces, czy szybciej wykryć marnotrawstwa 
i niezgodności i je wyeliminować. 

Wdrożenie systemu zarządzania opartego o Lean Management 
jest zawsze uzależnione od tego z czym firma ma największy pro-
blem i nie ma jednego wzorca wdrożenia tego systemu w firmie. 
Zazwyczaj jednak wdrożenie zaczyna się od mapowania procesów 
oraz identyfikacji tych, w których zmiany w największym stopniu 
mogą przyczynić się do poprawy wyników organizacji. 

Sebastian Martyniak
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